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Eredményekben gazdag
új esztendőt!
Írta: Soproni József főtitkárhelyettes

1960. JANUAR 3.

.

1960-ban minden eddiginél
,nagyobb feladat hárul a vasútra
Írta: Németh József miniszterhelyettes, a MÁV vezérigazgatója

Az 1959-es esztendő núnden
j esztendő! Vj tervek, új feladatok, új remények. Szinte
minden embert foglalkoztató gondolatok, amikor egy tekintetben a sikerek éve volt.
munkában, örömben, gomiban eltelt esztendő után új lapot Dolgozóink odaadó, áldozatkész munkájával jelentősen
11yitunk.
S ahogy ilyenkor a jó gazda - ha a nagy egész gazdájá megjavul t a vasúti szállítások
-nak va!!ja is magát - számot vet a múlttal, úgy kell, hogy minősége, sikerült megteremtegyünk mi is, a nagy vasutas család egyesztendős ténykedésé teni a menetrendszerű szenek, munkáján ak értékelésekor.
mély- és teherszállítás alapElső amit leszögezhetünk: sikerekben Titkán látott gazdag jait és ezálta l a · vasút nagy
.!vet luigytumk magunk mögött. A számvetés idején ismét nem segítséget adott népgazdasákell szégyenkeznünk. A vasút történetében példátlan telje gunk minden ágának a nverssítményt hozott az 1959-es esztendő. Minden eddiginél nagyobb anyagok
és
készterm"ékek
szállítási feladatunkat a korábbiaknál gazdaságosabban, terv- gyors, tervszerű elszállításá1zerűbben teljesitettük. 1959-ben 5,2 millió tonnával szállítot val. Az elmúlt évben tehát
tunk több árut, mint 1958-ban. A szállított mennyiség több nemcsak
mennyis égi szemmint amennyit 1960-ra vártunk.
pontból emelkedtek feladaA vasút éves szállítási tervét már december 9-re teljesítet taink hanem elértük a vasúti
te. Tranzitforgalmunk 40-50 szá zalékkal volt magasabb, mint szállítások minőségének nagyaz előző évben. Ez azt is jelenti h-OUII a magyar vasút megbíz mértékű javulását is.
hatósága, eredményessége külföldön is elismert. Melyik vas
...
A J?Vo• esz�endo• fela��tai'Ütas ne lenne büszke arra, hogy például a személyvonatok 97
ról szolva, mar most leszogez82ázalékos menetrendszerűséggel közlekednek.
hetjük, hogy 1960-ban még
gazdasági mutatók kedvező alakulása, a takarékossági több árut kell szállí tani, még
inté;.,kedések liatása. különösen a.b<ban mérhető le, nagyobb feladatok t kell le
a
hog y a. vasút üzemi eredményének ja·vítására. tett 450 millió bonyolítani a vasútnál,
mint
forintos vállalásunkat már az év el.só tíz hónapjában túitelje- 1959-ben. Ha az 1959-es el
sítettük. A vasúti ipar 5-6 százalék.ka.l teljesíte tte túl termelisi szállított
tonnamennyiség tük
tervé t, önköltségi tervét pedig 2 százalék helyett 4 százalikkal r ében nézzük a növekvés.!,
ak
esökkentette. A gazdasági mutatók sejtetni engedik, hogy a ko r terveink
szetint 1960-ban
· •
gazdaságosság függvényeként első ízben kijizetendó „üzemi ju- 13 honapi
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eredményeink legfőbb erőforrását. A nagy . emelő, a kongresz- 1 ,,s . 1e onyol 1tá an a;
szusi verseny soha nem látott tömegeket mozgatott meg. A hangsulyozotta�ban , lep . el?
vasutas dolgozók ismét bebizonyitották: számíthat rájuk a nép térbe _a gazd asagossag ke rde
se. Ma_r 1959-ben dol,iozóink
a párt.
Ha a vasutasok egyes rétegének béremelésén kívül az or- eredmenyesen harcoltak azért,
látjuk, hogy a vasúti szállításokat. ész
.�zágos vanatkozású gazdasági intézkedést is nézzük,
hogy valóban magunk vagyunk előrehaladásunk hordozói. Az szerúbbé tegyék, hogy jobban
1959-es esztendő a népgazdaság erősödésének, izmoso!l,ásának kihasználiák a rendelkezé
"ünkre álló műszaki eszközöeve is 1,olt.
ket és e harc nyomán valóban
e nemcsak gazdasági tekintetben, hanem politikai vonat- szép eredmények születtek
.
.. ·
kozásban is előre léptünk. Elég csak arra utalnunk,
1960- ban isme·t na
� °':'5Zehogy ma már a falun is egyre nagyobb tért hódit a szocialista
• et f unk f ord
a
i�
. og
szektor. Az, hogy országunk szántóterületének több mint jele J ge�
erend e�ése_k feJlesz
a közös gazdaságok kezében van, biztosítéka annak, hogy m int tmuszaki b
pártunk VII. kongresszusának irányelvei leszögezik: a második �re. ?1odern1zalására. Hang
ötéves terv időszakában hazánkban lerakjuk a szocializmus sulyozm kel! azonban, hogy
feladataink
növekedésével
alapjait.
_ n a �'.asút m ű
Az új esztendő kü.szcbén helyes - ha. na.gy vonalakban is ne m áll _ arány<!Ja
s�ak
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i
- számot vetni a. legközvetlenebb fel.ad.atokkal. Mindjárt szögezhetjük, hogy az 1960-as esztendőben semmivel sem lesz sosorban a vonó�rő tekinteté
va
ben
elmaradas.
n
k.evesebp tennivalónk, mint az elmúlt évben volt. Szállítási fel-
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feladataink lebo- kében a jobb menetrendek arról, hogy javuljon a vasuta•
felmér- 1 kidolgozásával,
rakott-üres sok
szociális
ellátottsága,
hetetlen segítséget nyújto:t az kocsik átadási terveinek csi- emelkedjék dolgozóink élet
új, korszerű munkamódsze- szolásával,
elegytovábbítási színvonala. Számos helyen lé
rek bevezetése és
öltözőt, mo.sdót.
alkalmazá- terveink maradéktalan telje- tesítünk új
sa. 1960- ban is számítunk a sítésével. Az eddiginél is szo- Sor kerül egyes elmaradt, ala•
vasutasok alkotóerejére, akti- ros abb kapcsolatot kell létesí- csony fizetésű kategóriák bér
vitására, amely gyakran á1Jh.i- teni a szállíttató felekkel. To- korrekciójára is. A
vasutas
dalja a technikai nehézsége- vábbi lehetőségek vannak a dolgozók leterhelésének csök•
ke t.
kocsitartózkodási
idők csök- kentése é rdekében egyes terü
1960-ban legfőbb feladataink kentésére és a kocsiforduló le- l•�teken megszünte tjük a 24köz é tartozik a menetrenclsze- rövidítésére.
24 órás szolgálatot, csökkenni
rü vonatközlekedés biztosítása,
1960-ban is számítunk arra, fog a mozdony- és vonatsze
a te)1ervonatok te rhelésének hogy a vasutas dolgozók úgy mélyzet munkaideje is.
emelése, az egy kocsira eső núnt edd!.g, helyt állással, álAz új esztendő küszöbén a
terhelés, a kocsikihasználás ja- dozatkészséggel vesznek részt MÁV Vezérigazgatósága és a
vítása és az ir ányvonatképzés a nagy feladatok ,megvalósítá- magam nevében szívből kívá
bevált
munkamódszerének sában.
nok minden vasutas dolgozószélesebbkörü alkalmazása.
A jövő esztendőben is kü- 1 nak és családj:í.nak sok si•kert
S okat t ehetünk
gazdasági lönböző intézkedésekkel, be- é� jó egészséget az új esztenmu tatóink megjavítása érde- ruházásokkal
gondoskodunk dőben.

I nyolításánál eddig is

Mit várok az 1960-as évtöl?

Tarján

esztendi'í minden bizonnyal
l további ötven brigáddal nöeli ma!d a b�szke címért
�
, lettel, a kongresszus ha.táro- ,ersengok számát.
Az új esztendőben tovább
za.tainak szellemében. Pártés szakvonali vezetők leg11e- javítjuk a. stakszervezeti hi
nek szerények,
dolgozzanak zottság politikai nevelőmun
Gyökeres változást
úgy, a.hogy Kádár elvtárs erre káját.
kongresszusi zárszavában utaU. kívánunk elérni a bizalmiak
· e'ben.
Javítani
Vasutas dolgozóink állja- teve'kenyseg
nak helyt a munka minden aka rjuk az üzemi sportéletet
frontján, mert az életszínvo- is. Az . idei 7oo öntevéke�y
nal további emeléscinel,; a jól. sportolo helyett 1000 dolgozat
1 a�arunk a sportpályákon látvégzett munka. a. forrása.

a Budapesti Vasutas
- .
' Szilveszter,
,
· ,
,
esomopon
tl partb"1zottsag szervezo titkara

Kívánom, hogy az ú; esztendőben maradéktalanul te!jesíísilk az éves tervet. Ez lehetővé teszi, hogy az ötéves
ternet sokkal jobb anyagi körülmények között kezdjük
meg és ezzel meggyorsítjuk
hazánkban a szocializmus "építését.
Erősödjenek tovább párt•
szervezeteink, végezzék munkájuka.t még· nagyobb lendü-

Azt várom, hogy az új év
1 ben t.ovább erősödjék üze
münk kulturális élete. GyaraSokat várok az új esztendő
Az új esztendőben tovább i podjon a férfikórus, a tánc•
től. Pártunk VII. kongresszu javul üzemünk műszaki-tech- : és a színjátszó-csoport, a dol
sa utat mutat.ott és biztos va
színvonala. Sor kerül ; gozók öntevékeny szakkörei.
gyok benne, hogy a kommu nikai
Az általános műveltség nönisták és a pártonkívüli dol néhány elmaradt . üzemrész I
• veléséért már eddig is sokat
... •
gozók együttműködése révén rekonstrukc10Ja
r a. Ez
leheto- j
' . J"o�ore
· k ér:
k
még szebb és még jobb ered vé teszi a munka termelé- · tettün
• e1 ak_ ariu
.
aluli
ményt érünk el.
• •t . - , m, hogy minden 50 even
• • k no
k ��ysegene
„ vekedese
• J� dolgozó, aki még nem szerezmunkav,- te m e" az általános iskola 8
v1tJa a dolgozók
szonyát.
osztál;át, tanuljon tovább.
Ug rásszerű fejlődésnek inKívánom, hogy az . új év
ialista
dult nálunk a „Szoc
egyénenként is hozzon üze..
Eddig' münk minden dolgozójának
brigád"-mozgalom.
új sok örömet és boldogságot.
70 brigád alakult és az

Gellért László, a Debreceni Járműjavító
szakszervezeti bizottságának titkára
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adataink növekednek. Célkitűzésünk, h-OgJJ az idén még a. tava•
lyinál is gazdaságosabban szállítsunk minden szállításra felkí- �"""~""'.,.._.,..-..,,,,_.,.....
'l'íábt árut a rendeltetési helyére. En nek egyik feltétele a mil
lió1cat mozgósító kongresSZUSi verseny továobszélesítése, a. be
ruházásokra és a felújításokra fordítandó mintegy 4 milliárd
forint leggazdaságosabb felhasználása.
Az 1960-as év nagyobb segítséget ígér a technikai színvo
nal emelését illetáen, mint bármel y korábbi esztendő. A fel
újításokra kapott hiteiek jelentős részét a pályák korszerűsíté
sére fordítjuk. A beruházások sorából kiemelkedők a dieselesí
tésre és a villamosításra szánt összegek.
hogy az anyagi és technikai segítség csak
Természetesen,
a feltételeit adja meg a tervek teljesítésének. A döntő

szó továbbra is a dolgozókat illeti.
S hogy vasútas dolgozóink újabb munkasikerekkel gazda
gítják az 1960-a.s évet, hazánk felszabadításának 15. esztende
jét, arra szinte előlegként vehetjük azokat a feiajánlásokat,
amelyeket a pártko-ngresszu.s befejezése után tettek, s amely
nek eredményességét már az első napoktól kezdve iátha.tjuk.
Nem mehetünk el szó nélkül a szakszervezeti munka. érté
kelése mellP.t t sem. Elismerés illeti azt a sok ezer szakszer
vezeti akticát, aki önzetlenül vállalta és vállalja a dolgozók
ügyes-bajos dolgainak intézését, a párt célkitűzései végrehajtásának segítését. Nem vall önteltségre, ha a számvetés napján1
megemlítjük. hogy a párt- és szakszervezeti funkcionáriusok
nak is részük van az 1959-es esztendő sikereiben.
Biztosra vesszük, hogy az új esztendőben ezeknek az ak
tíváknak a sora újabb ezrekkel gyarapodik, s továbbra is leg
főbb feladatuknak ta,·tják az önkéntesen vállalt tennivalók
maradéktalan teljesítését a vasutas dolgozók és az egész ország
iaváTa.
küszöbén a vasút minden dolgozójának és
társadalmi munkásnak a szakszerve
zet központi-vezetősége és elnöksége nevében köszönetet mon
hogy legyen az
dok nagyszerű helytállásáért és kívánom,
1960-as év az eredményekben az eddigin él is gazdagabb, boldog
esztendeje.
megszilárdításának
a béke végleges
új eszten,dő
A zminden
önzetlen

Várnai Antal vonatvezető
(Szombathely)

December 23-án, karácsony
előestéjén ötvenhat tengellyel,
két háló-, két posta-, egy kalauz- és egy mellékkocsival
érkezett meg Győrbe az 1320as távolsági személyvonat. A
kocsikban és a peronon egy
gombostű t sem lehete tt volna
leej teni, annyi volt az utas.
Várnai Antal
vonatvezető
becslése szerint a szerelvényen
1200 körül lehetett az utaslétszám. Tehát a 424-es, éppen
úgy, núnt a K andó, túlsúlyos
személyvonatot
továbbított
Szombathely felé.

zet szolgálati ideje, mert mi
még most is 280-300 órát �,a
gyunk távol a családtól ha
vonta. S ebből mindössze 220
240 órát töltünk tengelyen, a.
többi 71teddő idő. A meddó
idót ke1lene valahogy csök
kenteni.

be.

Lehetne? _ vetjük köz-

Ha·t a Je
· l en legi· kor"u··imények között nehéz lenne
ezt a problémát megoldani,
mert nem csupán a. vezénylé•
sen múlik. A felsőbb szervek
tudnának
itt legtöbbet segí.
•
..
.
VaJon mit var az UJ
esz- teni. Ha például az 1319-est
tendőtől a deresedő halántékú Pesten előbb fordítanák vagy
�onatvezető, �ki imn;ár . 24 j a szombathelyi
sze.,,;élyzet
eve áll a vast!t szolgálatában. 1 csak Győríg vinné a szerel
�hogy a szolgál�t engedte, er- ! vényt, bizonyára lényegesen
rol
besz.élgettunk a kalauz- csökkenne a meddő idó. Bu
kocsi vona�veze_tő fülkéjé�n >iapesten például 12 órát töl•
- É� mit varok? ..• Min- tünk tétlenül. Ez sok. S ami
denekelőtt �t. hogy tovább )1 a legfájóbb. ezt nem is fize
csökkenjen az utazószemél11- , tik .••

--------�-

Sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánunk kedves olvasóinknak!

MAGYAR VAmJTA�
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Éléia kultttrális élet

Napjainkban egyre több
szó esik a munkásszállók kor
szerúsítéséröl és a munkások
kulturális igényelnek kielégí
téséröl.
A füzesabonyi pályaépítók
munkásszállóját is igyekez
nek családias otthonná vará
zsolni. A szobákban tisztaság,
rend uralkodik. Az ízlésesen
berendezett
kultúrteremben
szívesen szórakoznak estén
ként az ott.hontól távol le\·ö
dolgozók.
A napokban a kultúrterem
televízióval gazdagodott.
A
könyvtárban több száz kötet
könyv közül válogathatnak.
--0--

837 kötet új könyv

A Gyön,gyöst KitéTőgyá.rtó
VV szakszervezeti bizottsága
837 könyvet vásárolt a könyv
tár részére. Eddig főleg szép
irodalmi
könyvekben volt
hiá�•. ezért a most vásárolt
kötetek zömmel szépirodalmi
jellegűek.
Az üzem olvasóinak létszá
ma az utóbbi hónapokban
emelkedett
és
remélhetö,
hogy a közeljövőben még
többen keresik fel a szak
szervezet könyvtárat.

Kis íütóház
- nagy eredmények

A kiskunhalasi fűtőház dol
gozói 1959. évi százelegy
tonnakilométer tervüket de
cember
15-re teljesítették.
Tervüket 3 238 500 százelegy
tonnakilométerben
állapítot
ták meg, amit két héttel az
év befejezése előtt 3 250 350
százelegytonnakilométerre si
került teljesíteniök.
A terv teljesítéséhez 32 024
szabványtonna szenet kaptak
amiből csak 28 295 tonnát
használtak fel.
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Szolgálat i helyek versenye
az élüzem kitüntetés elnyeréséért

A Hivatalos Lap 1959. évi illetve 200 forintnál keve56. számában közli a szolgála- sebb nem lehet.
Az élüzem cím adományo
ti he!yek élüzem kitüntetés
elnyeréséért folyó versenyének zásának és az ezzel járó pénz
kifizetésének az I.
jut.alom
Az
végrehajtási utasítását.
alábbiakban kivonatosan is- félév eredményei alapján au
gusztus 20-ig, a II. félév eredmertetjük az uta.sítá.st.
ményei apján pedig április
Pártunk VII. kongresszusa 4-ig kellalmegtörténni. .
- írja a végrehajtási utasíAz élüzem címmel kitünte
tás - meghatároza a népgazdaság fejlődésének üte- tett szolgálati hely jogosult
mét. Ebből adódóan az Al- arra, hogy a legalkalmasabb
1amvasutaknak már az 1950. hclyen elhelyezett díszes táb
évben is az eddiginél jóval lán „A közlekedés- és posta
több árut gyorsabban és gaz- ügyi minis.zter és a Vasutasok
daságosabban kell eiszállitani. Szak8zervezet.e Központi Ve
megvalósításáért a ' zetósége által kitüntetett üzem"
Ennek
kongresszUBi verseny lendüle- (v_agy válla}at, állomás? fűtő
t.ének folyamatosságával, ki- haz stb.) c1mct has=álJa.
Azt ·a három szolgálati he
munkasikerekkel
magasló
együttjáró újabb csúcsered- lyet, amely éves. tervét, illetve
ményekkel kell törekednünk a vonatkozó élüzem célkitű
az 1960. évi szállítási tervek zéseket mindkét félévben a
telje-•
legeredményesebben
túlteljesítésére.
a
síti, a Minisztertanács és
Vá.ndoná.szló
„Vörös
SZOT
Kik kaphatnak
val" és oklevéllel tüliteti ki.
élüzem kitüntetést?
A Vörös Vándorzászlót el
nyert szolgálati helyek az él
Az 1068,1957 sz. határozat üzem címmel járó pénzösszeg
alapján, a miniszter a szak kétszeresének megfelelő ju
szervezet központi vezetősé talomban részesülnek. A Vö
gével egyetértőleg 1960. év rös Vándorzászló adományozá
ben is élüzem címmel tüntet sa évenként egyszer, április
heti ki azokat a szolgálati he 4-én, ünnepélyes keretek kö
lyeket, amelyek az élüzem zött történik.
célkitűzéseket fél éven keresz
A Minisztertanács é5 a
tül a legeredményesebben tel SZOT Vörös Vándorzás2ll.ójá
jesítik.
val kitüntetett szolgálati hely
Az élüzem címmel kitün jogosult arra, hogy „A Minisz
tetett szolgálati helyek pénz tertanács és a SZOT
Vörös
jutalomban részesülnek, mely Vándorzászlójá.val kitüntetett
nek felhasználásáról a szolgá iiZem·• (vagy vállalat, állomás,
lati vezető . a szakszérvezeti. fűtőház stb.) címet használja.
bizottsággal egyetértőleg ha A szolgálati hcly dolgozói jo
tároz. A szocialista brigádok gosultak arra, hogy a vándor
tagjait a jutalma/e elosztásá zászlóval vegyenek részt a fel
nál elsődlegesen kell figye vonulásokon.
lembe venni.
A végrehajtási utasítás a to
A jutalomöss7,eg egyénen vábbiakban közli az élüzem
ként - brigádjutalmazás ese cím kitüntetéssel járó pénz
tén is - egy heti fizetésnél, jutalom összegét a különböző
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TÚRIST A VOLTAM TALJ PLITZALMBAN

Szerencsénkre a. Berglifttól alig ?.00 méterre
épii,lt a.z üdülö, amely a Natu.rfreundehaus Természetbarát-ház - nevet viselte. Igy nem
sokat kellett gyalogolnunk. Annál többet a kö
vetkező napokban. Igaz, hog y a. gyaloglás a
túrázás nem volt kötelező. Ennek ellen�re
kezdetben az egész csoport együtt indult el a
környező hegyek, völgy,;,k és kristálytiszta he
gyi tavak megismerésére.
A lelkesedés nem sokáig tartott. Már a.z el
só napokban akadtak olyanok, akik csak a
hegy lábáig bírták. De a kitartóbbak rendület
lenül követték Rudit, csoportun k népszerű
osztrák vezetőjét, aki kitűnö ismerője volt a
vidéknek. Az ó vezetésével sorra megmásztuk
a: környező hegyeket, a Schneidert, a Sturz•
hahnt, a. Trawengot és a Lawinensteint. Jár
tunk a G rob, a Steier és Schu:arzen tónál, le
ereszkedtünk a Branewald völgybe.
Egy-egy kiadósabb kirándulás után - • bi
zony jólesett az ebéd.
Nos, ha már itt tartunk, feltétlenül szólni
kell az ellátásról. Napjában háromszor étkez
tünk. Az étrend aránylag változatos volt. Az
ellátásról mégis azt kell mondani, hogy elma
Tad a magyar üdülőlc ellátásától.
Két okból. Egyrészt ezt az üdülőt a Szociál
demokrata Párt befolyása alatt álló természet
barátok köre irányítja. A 80 ágyas túrista
szálló vezetője elvileg ol•1asféle szerepet tölt
be, mint nálunk az üdülőgondnok. De csa.k
elvileg és itt van a nag'!l különbség. A fönök
ugyanis egy magánvállalkozó, aki tulajdon
képpen béreli az üdülőt. A haszon tehát a sa
ját zsebére megy. Mondani sem kell, hogy az
ételeket - a kenyeret is - mindhárom étkezés
nél pontosan kiada.goltá.k. Repetázni nem ;gen
lehetett, mert a futó vendégek gyakoriak vol
tak a szállodában, így minden többlet adag
bevételt jelentett.
Az első napolcban a. hegyek ormára telepe
dett felhők mögül ritkán bujt elő a nap. Ilyen
kor kissé hűvös oolt a levegő. Ha alacsonyan.
gomolyogtak az esófelhőlo úgy tűnt, mintha
a londoni köd látogatott -iiolna el a tauplitzi
fennsíkra.
A negyedik Mpon végre gyönyörű reggelre
ébredtünk. A Stájer Alpokban csodálatosan
s;aép a naplcelle. Ha tiszta az ég, a felkelő nap
megvilágítja a komor, kopár hegyeket, a dach
steini hegycsúcs 1uwas ormát, amely mint eg y
óriási testór őrzi ezt a gyönyüra vidéket.
Szeptember 4-én közélebbról is megismer
hettük Dachiteint, a. 3004 méter magas
hegycsúcsot, a jégbarlangot s láthattuk a hegy
tövében épü.lt luxus szállókat, amelyekben a
napi 150-200 schillinges penziói árat csak
milliomosok tudják megfizetni.
Korán reggel vonattal indultunk útnc_ik
Dachsteinbe. A meredek, magas hegyre fel
villamos Mgysá.gú, 40 személyes mozgóliften
tettük meg az utat. Néhány perc múlva már a
2100 méter maga.sságban épült végá.llo�ás k�
rül a kopár, havas gleccserek szomszedsá.ga
bdn sétálgattunk és gyönyörködtünk a szép
tájban.
A jégbarlangot visszafelé menet néztük

jégbarlang
meg. Az egy kilométer hosszú
olyan volt, mint egy mesevilág. Szinte hihetet
len, milyen csodálatos ábrákat alkotott a jég.
Egyik helyen oltárhoz, máshol szobrokhoz ha
sonló jég/,épződmények tárultak elénk. A
nagyszerűen megoldodott villanyvilágitásban
a sziván:á.ny minden színében csillogott a jég.
Kereken egy óráig tartott, míg az egy kilo
méteres utat megtettük. Közben úW,alauzunk
- a látogatók csak csoportosan és helyi vezetó
kíséretében léphetnek a barlangba - részle
Zesen ismertette a jégbarlang történetét.
Tauplitzi tartózkodásunk alatt Bert Kaplan
gráci tanár személyében új ba.1·á.tot szerez-

csoportú állomások é.; szolgá
lati helyek versenytényezöit,
majd az állomások és szolgá
lati helye'k csoportosítását.

Kizáró okok

Az általános jellegű irány
elvekben az utasítás les-zögezi,
hogy a swcialista munka
verseny tisztasága érdekében
csak az olyan szolgálati helye
ket lehet élüzem kitüntetésre
az
amelyek
felterjeszteni,
(Hldépltésl Fónlillsig) ea gyalog•
előírt számszerű, vagy egyéb Bajnai György és szerel4brlgác1Ja
felülJAró szegecselése közben.
técélkitűzéseket minden
(Kovács Gé2a felv.)
nyezönél maradéktalanul teljesítették. Ennek a rendelke
zésnek be nem tartása - bár
milyen sdokra hivatkozva
- fegyelmi vétség tárgyát ké
pezi. A verseny tisztasága ér
dekében kizáró okot képez
a bizonylati fegyelem meg
A Buda.pesti Va.suta.s Csomó- az 1960-as terv főbb célkitű
sértése.
Közfeltűnést keltő balese ponti Pártbizottság december zéseit és felhívta a figyelmet
tek, valamint a társadalmi tu 22-én a Vasúti Fóosztál11 kul a szocialista
munkaverseny
lajdon elleni súlyos vétségek túrtennébe értekezletre hívta további támogatásának jelen
kizáró okot képeznek. 100 vagy össze a budapesti. igazgatóság tőségére.
ennél nagyobb létszámú szol
Nagy figyelmet szentelt a
pártblwttságai
gálati. helyeknél kizáró okot csomóponti
téli forgalom sikeres lebonyo
képez a szolgálati helyet ter nak titkárait. A beszámolót lításának és elemezte az ezzel
helő munkavédelmi hiányos,- Császár László, a csomóponti kapcsolatos legfont05abb te
ságból bekövetkezett halálos pártbizottság titkára tartotta. endőket.
baleset. Ezeknél a szolgálati
párt VII.
a
Ismertette
A felszólalók hangjából ki
helyeknél kizáró okot képez kongresszusa
határozataival csendült, hogy a budapesti
továbbá az, ha munkavédel kapcsolatos feladatokat.
Be igazgatóság kommunistái az
mi hiányosságokból a 100 főre
a vasút előtt álló szállí élvonalban haladnak abban a
eső balesetek száma megha szélt
vasút
a
és
feladatokról
tási
ladja az előző év azonos idő korszerűsítését célzó nagysze küzdelemben, amely hazánk
ban a szocialista társadalom
szal,ában előforduló balese
tek számát, valamint, ha a bal rű célkitűzésekről. Felsoro},ta mielőbbi felépítéséért folyik;
esetekre eső kiesett mun
kanapok száma a tárgyfélév
ben meghaladja az előző · év
azonos időszakában kiesett
munkanapok számát.
A 100 főnél kisebb létszámú
helyeknél kizáró
szolgálati
okot képez az érdekelt szol
gálati hely hibájából törtér:t,
bánnilyen munkavédelmi hi
ányosságból eredő baleset.
Az eredmények helyszíni fe
lülvizsgálásánál figyelemmel
D�en:ber �0-én � japán:- ! ága:k _dolgozói is csatlakoztak
kell lenni a munkafegyelem amerikai ,.b1ztonság1
szerzo- a hazafias küzdelemhez.
alakulására, a szakmai ok dés" felülvizsgálása ellen in.
A d0l gozo"k �lsza1;1t:an ti. ! �megtartasára.
tatások
az ditott harc napján. gyűlése_
újít.ómozgalommal, a dolgo ket, tüntetéseket, sztrájkokat koztak az orszag llllhtarizala
zók javaslataival való foglal tartottak
egész J apánban, sa, a japán-amerikai „biz
kozásra, a szolgálati hely tisz Ezekben az akcjókban több tonsági szerződés" módosítá•
tasági. követelményeire, állo mint 4 millió dolgozó vett sa ellen. A biztonsági szerz6másoknál a kulturált utazás részt.
dés
ellen
felülvizsgálása
biztosítására, és mindenek
Az említett napon a vas- küzdő országos tanács nyilat
előtt a szocialista munkaver utaknál egész napos gyülése- kozatot tett közzé, és ebben
seny, valamint a termelési ta ket tartottak, és emiatt te!- hangsúlyozza: ,,A megtorltí
nácskozások helyes szervezé jesen megbénult a vasúti köz- sok. a letartóztatások és •
sére. Mindezeknél tapasztalt lekedés. A szénbányászok, a kormány megfélemlítő poli
szembetűnő hiányosság ese vegyipari dolgozók 24 órás tikája nem vet gátat a japá.·11
tén a szolgálati hely élürem sztrájkot hirdettek. Más ipar- nép harcának."
kitüntetésben nem részesül
het.
Valamennyi
szakszolgáVáltóárammal működó vil- vonalrendszerét villamO<Sítotlatnál azok az 50 főnél kisebb lamosvonatot próbáltak ki a ták.
létszámú szoJgálati helyek, Német Demokratikus Köztár
amelyek az élüz.em célkitűzé- saságban. A 65 méter hosszú
Moszkvában megkezdték a.z
legeredményesebben szerelvény óránként 120 km-es elókészii.1.eteket az elsó szovjet
seket
teljesítik, vezérigazgatói el- sebességgel !közlekedik és 220 gázturbinás mozdony kipróbá•
ismer€Sben és a létszám ará- személyt szállít.
lá.sá.ra.. V. Sepilov, a gázturbi
nyának megfelelő pénzjutana tervezőiroda vezetője el
lomban részesülnek.
1000 km hosszúságú vasút- mondotta, hogy a gázturbinás
Az élüzem kitüntetéssel já- vonalat villamcsitottak 1959. mozdonynak az egyéb mozdo
ró pénzjutalom összege a szol- 1 első tíz hónapjában a Szovjet nyokkal szemben számos elő
helyek létszámát.ól unióban. Egy héttel ezelőtt ad nye van : gyártásához sokkal
gála ti
függően a következő: 100 fő- ták át a forgalomna k az orel kevesebb fémre van szükség,
ig 5000 forint, 500 főig 15 OOO kurszki vasútvonal 154 km-es mint a dieselmozdonyokhoz,
forint. 1000 főig 25 OOO, 5000 I szakaszát. Ezzel a moszkvai q2 új mozdony szíve, a gáz
főig 100 OOO forint.
vasútigazgatósá,g egé5z déli turbina pedig olcsó, folyékony
üzemanyaggal, pakúrával mű
ködik. A gázturbina percen
ként 8500 fordulatot végez és
3500 lóerős. teljesítményt fejt
k:i. Az új mozdony hajtómű
ve aránylag könnyű és kis
A szombathelyi vasútállo ruházási
több méretű.
költségeire
máson átutazó dolgozók régi mint 70 OOO forintot fordítot
A gázturbinás mozdonyt
kívánsága teljesült. Gondos tak. A Yáróteremben világ távvezérlő-művel látták el. A
átalakítás után felavatták a vevő rádió, több száz kötetes nyomógombos vezérlőtábla a
kultúr-várótennet. A bensősé
gépészfülkében van, a moz
ges ünnepségen Székely Jó könyvtár. sakkészlet. folyó donyvezető csupán a gázada
zsef, az igazgatóság helyettes iratok várják az utazóközö·;. golást szabályozza, minden
séget. Rövidesen sor kerül a
vezetője mondott beszédet.
más művelet automatikusan
A váróterem építési és be- TV-készülék felállítására is. történik. A gázturbinás moz
dony 2200 tonna súlyú vonatot
óránként 100 km-es sebesség•
gel képes vontatni.

Aktívaértekezlet
a· Vasúti Főosztály kultúrterm ében

24 órára megbénult a közlekedés Japánban

*

*

Felavatták a szombathelyi
vasútállomás kultu r-várótermét

A dachsteíni jégbarlang

tii nk. A félkarú tanár - jobb karját a második világháborúban vesztette el -, aki több
napot töltött a Naturfreundehausban, annyira
megTcedvelte a magyarokat, hogy mindenhová.,
még Dachsteinbe is elkísért ben?l ünket. A� ikor megtudta, hogy Magyarorszagon nagy ivat a szalvétagyújtés, csoportunk minden wf!ját megajándékozta egy-egy csoma g szalvétaval. A búcsúzás napján a háborút megjárt ember fájó szívvel, könnyes szemmel szorított
kezet és ölelte magához magyar barátait.
Az osztrák-magyar barátságot jelképezte
az a vetítettképes eiöadá.s is, amelyet a búcsú
napját megelőző estén a Bergli� tulajdonosa
tartott részünkre Taup!itzról, a környező he- ,
gyekröl, arról a vidékről, ahol 12 napot töltöttünk.
Vlsi Ferenc
(Fol11tatjuk)

195 forgahni tisztet avattak

December 29-én a Vasúti és munkaügyi szakosztályának
Főosztály
Kultúrtermében vezetője.
tisztté avatták a Vasúti TisztA megnyitó után Németh
képző Intézet forgalmi és ke- József elvtárs köszöntötte az
reskedelmi tanfolyamának vég_ új tiszteket. Beszélt a vasúti
zett h allgatóit.
munka szépségéről, a vasút
Az ünnepségen megjelent előtt álló feladatokról és célKossa István közlekedes
' - es
' ki·tűzesek,ról.
Felhívta a fiatal
'
postaügyi miniszter, Németh tisztek figyelmét, hogy a Jo
József miniszterhelyettes, a vőben is gyarapítsák szakmai
M AV vezérigazgatója, Gróf és politikai tudásukat.
Ezt követően Nagy Torma
�ózsef, a �zakszervez.et titkái a_,_ Macz_kó !stván, az �S ZMP Géza, az intézet igazgatója fel 
�ozpont1 Bizottsága part- és olvasta a kinevezési rendele
tome;s zervezeti
osz tályának tet. majd az új tisztek nevében
munka t ársa, Borbély Sándor, Balázs József mondott köszöa Budapesti
Pártbizottság netet azért a gondoskodásért.
munkatársa, Máté Sándor, a amelyben a tanfolya m ideje
•
1 Vasúti Főosztály &:?emélyzeti- I
alatt részesültek.

*

Lett mérnökök akkumulá
toros vonatot terveztek. A va
gonokba nagykapacitású ak
kumulátorokat épitenalt be,
amelyeket a villamosítctt pá
lyákon töltenek fel. E módszer
alkalmazásával a vonat 60 km
utat tehet meg áram hozzáve
zetése nélkül. A tervek szerint
ezeket a mozdonyokat már ez
évben ü:rembe is helyezik.

*

200 millió tonna szenet takaritanalc meg a szovjet vas
utasok a 7 éves tervben. Az
időszak végére már 20 OOO km
es közlekedési hálózatot vil
lamosítanak. Ezeken a vonala
kon a forgalom 45 százalékát
bonyolítják majd le.

telll. .JANUAll S.

PENTEK ESTE A NYUGATI- PÁLYAU DVARON

Péntek este van. Szabad
szombat előtti péntek este.
Az Alföld Budapesten és a
Duinántúl iparvidékein dolgo
zó munkásai kétheti fizetés•
&el a zsebükben most utaz
nak haza családjukhoz. Ilyen
kor megduplázódik a Nyugati
pályaudvar személyforgalma.
Vonatok mennek,
vonatok
:iói:meJt. Az utasáradat szün
pálya
telenül hömpölyög a
udvar folyosóin, peronjain.
Va.i<>n, /wavan. állmi:k helyt
ebben az óriá3i forgaoomba1n
• NyU4a.til dol
ói?
fZ

3

MAr.TAlt VA�lTA!«

utaznak, hiszen sokan előre
megváltják a jegyüket.
Na
gy<m sok a munkásjeggyel
utazó is.
A pénztárfőnök irodájából
a csarnokba vitt az utunk. A
hangszóró megszakítás néll,.'iil
beszél. A megürült vágányra
pár perc múlva új
szerel
vényt tolnak. A hatodik vá
gányra éi,pen Berlin.-Varsó
-Prága felől jár be a gyors.

Kétsz6z vonat

Körülnézünk és továbbme
gyünk a vererállásba, az I-es
toronyhoz.
Veress Lászk'i i,n
Alig múlt el 1 6 óra, de már
l!!Ötétediik. Tejfehér neon vi téző, forg?-1mi szolgálattevőt
lágítja m.!)g a Marx teret és a és két segítőjét, Gere Gusztá•
Kör-uta.t. Megindul a népván vot és Kiss Gyulát találjuk a
dorlás <! Nyugati pá.lya.udva.r- ·vártán. Gere az érkező vona
tokat.. Kiss Gyula - a ka•
m.
Ugy tűnik, mintha a
fél pusból segédtisztté vált tér
várQ.1J vidékr.z utazna. A Cse felvigyázó - pedig az induló
megebolt, ,az Uta.s,e Uátó étter vonatokat .,rendezgeti".
Veress négy nyelvet is be
me, a kuLtúr-váróterem zsú
Arra a kérdésünkre
folt. Az indulási oldal folyo- szél.
6áján a cukorkás, a gyümöl azonban, hogy 24 óra alatt
csös. az újságos, a trafikos hány vona·t fordul meg a
pavilonok előtt éppen olyan Nyugatiban magyarul is csak
hosszú sorok, mint az imfor a bejárati jegyzék áttekinté
se után tud válaszolni.
ináció és a pénztárak. előtt.
- Mintegy 200 érkező és
H6romezer fe/világosítás induló von.atunk. van. rnondja és dolgozil, tová<bb.
Járjuk a pá'lyaudvart. Fi
Egy pill:anatra meg.szakad a
gyeljük, hogy a tarka forga beszélgetés . . . Mi addig sem
ta�ban mik.ént végzi1, nehéz, tétlenkedünk.
Figyeljük
a
fárasztó munk ájukat a vas munkát. Az ablakos téqelvi
u�k.
gyázók „di:ktálnak", a váltó
Indulási o'ldal.
kezelők gyors mozdulatokkal
Az információ előtt tömött csapkodják a , .hébliket". Ve·
sorok. M i azért benyitunk. Az ress hol a harangműhöz, hol
utas kérdez, s Pozso1wi Kata az elektrodinamikus berende
lin és Gál Ferenc válas·zol, zéshez ugrik. miközben sze
:felvilágosít, taná<;§Ot ad. S mei a vágánytáblázatra me
ami a
legszembetűnőbb
a rednek, amelyen apró fények
kéniésekre segédlet
nélkül, villannak és ő ezekből a fé
:fejből válaswlnak. Pedig nem nyekből mindent tud, min
178 jegyf,éleséggel dent lát.
könnyű
d<»gozni és a menetrendet k.í
- Renoeteg von.a.tunk van
vülrol fújni.
- hallatszik Kiss Gyula érNéhány ;percet várunk, s ces hangja. - Nemi.gen jut
amikor lélegzetnyi időhöz jut idő a beszélgetésre va.gy a
nak
megkérdezzük:
hány spekutá.lá,_s-ra. H(l) azt a.karjuk,
utasnak adnak felvilágosítást hogy a vonatok ne Ó;/:SCTOQja,•
egy ilyen forgalmas péntek 11t1.k, össze kelZ fognunk, egy•
estén?
mást scaítv.e kell dolgoznunk.
- Még sohlium 3zwmoituk
Veress é.s Gere helyeslően
meo - h_angzik a válasz.
bólintanak.
- Há.rom.ez�k biztos Nem zavarunk tovább, el
mondja Po:ztonyi Xatallh. - kii6zönünk.
A földszinten a menesztő
De telefcnum is aokim híima.k
&en.nünl<A!t.
forgalmi szolgá,Jattevö és az
Alig fejezi be szavait. ki& indulási ügyelet,es ténykedik.
asztalkáján egyszerre két te Ebben az idöben k etten in
l�fon is megszólal.
dítják a vonatokat. A
me
� Csépáma utazik? Kecske nesztő a
szobi szetnélyhez
méte1t kell átszállni . . .
siet, az ügyeletes a bu1caresti
A 1 5. pénztár előtt hosszú gyorsot inditja
eorok kígyóznak. A pénztár
Utánuk megyünk. A torony
fülkében szünet nélkül csattog előtt Markó László állomás
a bélyegző.
főnök.kel találkozunk. ő is a
- Há.1!11 jegyet adna.k ki a pályaudvart járja. Ellenőrzi a
nw1ihoz ha.sonló forgalm,ú. es szolgálati helyeket, tanácsai
t-én? - A kérdést dr. Mala val segít a do1gozóh--nak, akik
tin.szk.i Jánosné pénztárfőnök nek ma alaposan kijut a mun
kából,
höz intéztük.
A csarnok elsőről alig járt
- Fogas kérdés. Az eddigi
tapasztalatok szerint 10-12 ki a gyors, máris hallatszik a
ezer jegy is gazdára
talál. figyelmeztetés :
- A c.sarn.ok első vágány
Persze, ennél sokkal többen

me!l.ett kérjük vtgyáztii! A
vácányra szerrelvényt tolunk!
..., Most toliá.k a 11,yíregyhá.
zi sz�ly szerelvén,yét, men
jünk tnlAn nézzük meg a be8Z1Wá.st - javasolja az állo
!!lás.főnők.

A fékevesztett
ember6radat

A csarnok végén faládák
kal, bőröndökkel és hátizsá
kokkal felszerelve óriási tö
meg várja mind türelmetle
nebbül a szerelvényt. öt ren
dőr vQn kordont
a tömeg
előtt, hogy a gyorsan mozgó
szerelvényre
megakadályoz
zá,k a felu.grálást.
A kordon azonban csak ad·
dig. kordon, míg a szerelvény
utolsó k ocsija el nem éri a
tömeget. Attól a pillanattól
kezdve, úgy megrohanj ák a
vonatot. mint Zrinyi rohanta
meg hajdanában a törököt.
Hiába int
óvatosságra a
hangszóró, hiába figyelmeztet
az állomásfőnök, az ügyeletes
liszt, .a s7,ép szö sü)rnt fülek
re talál. Az er&ebbek csoma,.
gostul �!sodorják a gyengéb
beket. Ordítanak, veszeked
nek, mindent csinálnak, csak
arra nem ügyelnek, hogy el
kerüljék a balesetet.
A vonatok utasai azonban
nemcsak vigyázatlanságukkal
nehezítik me� a Nyuga<ti pá
lyaudvar do1J1;ozóinal;: felelős
ségteljes munkáját, hanem
azzal is, hogy nem ügyelnek
a rendre, a tisztaságra. Sze
metelnek a várótermekben, a
folyosókon. a csarnokban és
külső vágányok peronjain.
22 óra után csökken a forgalom. A hangszóró is ritkábba.n beszél. A hajrát csen desebb órák, a megswkott
éjszakai ,lcép váLtja fel. A fények azonban tovább villognak, a vártán is éberen őrködnek a .,strázsák". a szolgálatos vasutasok.
Visi-Gergely

j

ködésére, a megajánlás felté- sa feletti döntés és a szaklehe:ősé�eire az [ szervezet elnökségének _hatáés
teleire
1957. február 5-en es 1 958. rozata alapján a ½ szazaléjúnius 24-én megjelent MAV kos ügyeket intéző bizottság
Egészségügyi és Társadalom- hatáskörébe került.
biztosítási Ügyviteli :e':rtesítőA felhívások alapján mindben történt intézkedés. Az azok a tényleges dolgozók és
utólagos megajánlás elfogadá- nyugdíjasok, akik az alap

A szegedi Felépltményl vasanyagjavít� le1,J obb ifjúsági brlgádjo.
öntvényminta 1o.n:názas kozben.
(Kovács Géza !elv.)
------0-0------

A szerkesztőség üzeni

Úiabb felaiánlá sok
a .zalaegerszegi fűtőházban

A zalagerszegi fűtőház dol
gozói elhatározták, hogy a
VII. pártkongresszus tisztele
tére kibontakozott munkaver
senyt tovább szélesítik és hazánk felszabadulásának 15.
munkaévfordulój át újabb
sikerekkel köszönti k.
dolgozói
fűtőház
A
az 1960.
első negyedévi tervek isme
retében az alábbi vállaláso
kat tették: százelegytonna
1 kilométer és haszonkilomé1 ter tervüket 102 százalékra,
szén - és hajtóolaj-takarékos-

Élüzemszinten dolgoztak
a Szolnoki Rakodási Főnökség dolgozói

A Szolnoki Rakodási
Főnökség dolgozói jó eredményeket értek el az éves terv
teljesítésében. A dolgozók ismerték a terv teljesítésével
kapcsolatos feladatokat, számontartot ták
vállalásaikat.
Közös erőfeszítéseik eredményel.ént a főnökség miQdkét

tagjai kívántak lenni, a meg
ajánlást megtehették. Mint•
hogy az utólagos megajánlá•
sok elfogadása esetén három
évre visszamenőleg kell a iá·
rulékot levonni, ami nem kis
anyagi megterhelést jelent, az
intézőbizottság a szakszervezet elnökségének jóváhagyá
sával az utólagos megajánlást
az alábbiak szerint lezárja:
Nem fogadja el a tényle
ges dolgozók és a nyugdíja
megajánlását
utólagos
sok
abban
az
esetben, ha a
VSZT-tagságuk
egy
évnél
rövidebb
vagy
hosszabb
ugyan, de
a
félszázalékos
kapcsolatban
megajánlással
korábban „nem"-rnel nyilat
koztak.
Akinek
a
VSZT-tagsága
fél évnél rövidebb, annak a
félszázalékos megajánlását a
szolgálati (nyilvántartó)
fő
nöld,ség fogadja el, de
köteles jelenteni a szakszer
társadalombiztosítási
vezet
osztályának.
Az a dolgozó. akiknek
a
VSZT-tagsága fél évnél hosz
szabb. de az egy évet nem
haladja meg, utólagos meg
aiánlásának
elfogadását
a
félszázalékos ügyeket intéz6
bizottságtól kérheti.

m

. ......,

félévben túlteljesítette az él
üzem-feltételeket.
A kongresszusi versenyvál
1 10.4
lalásukat
százalékra
teljesítették. November 30-ig
a főnökség dolgozói 7190 ko
csit raktak ki, 790 kocsival
többet, mint az elmúlt
év
azonos időszakában.
Zsigmond János

Az őszi forgalmi verseny végeredménye

December hónappal lezárult forgalom. Ha az igazgatóságok
a vasutasok eddigi legnagyobb néhány hónap alatt elért tel
erőpróbája, az 1959. évi őszi jesítményét vizsgáljuk, öröm
mel állapít hatjuk meg, hogy
valamennyi példásan kivette a
részét a munkából a vasűt tör
ténetében csúcsot jelentő őszi
forgalom idején.
Ha a. maximális teljesít
ményt 100 száza lékn.a.k vesz
szük, akkor a.z ősz, forgalom
összesített eredménye a.lapján
helyezési
tetőzetét, a szél bevágja
az 1 „A m.é rget megigén11eltii.k, az igazgatósúgok
esőt és a havat - mondja az amint megkapjuk, féregte- sorren.dje a következő:
lenítjük a kocsijavító mű•
1. Budapest
93, 76° 0
egyik lakatos.
93,19%
2. Pécs
_ Sajnos, a patkán-uok is he ly t. "
•
•
még
3.
Szeged
92,61''-'o
p�tkánymereg
a
befészkelték magukat a pads_
°o
.
4
Miskolc
92.15
g.
er!'':zett
?1e
.
lózat a 1.á _ toldj a meg Léner ma1g se� .
5. Szombathely 86,95·''•
Vi ktor asztal.a.s. _ 1gy nem- . A kocs1J av1 tó� tisztálkoda6. Debrecen
78 , 29 %
csalc a hideg, hcinem a férgek s1 l�hetős�ge sincs �egoldva .
A szcmba-thelyi és a debreellen is harcolnun k kell, me rt A ko7-elmúltban az ocskavasmeg rá,gják a.z é lelmet és ru- telepen szereztek egy rossz ceni igazgatóság viszcnylag
m�ó�lat, azt kalapáltá� ki, kedvezőtlenebb eredménye· el házatunkat.
Jav1totl:.ák meg, hogy delben sősorban a baleseteknek tulajEzután elpanaszolják a ko- keze tudjanak mosni.
don ítható.
t
csijavító műhely dolgozói, hogy
Hogy a kongresszusi verseny
körülmények kö•
Ha60nló
Sztálinvárosban ők• do�g�z- zött élnek a k ocsivi zsgálók is. milyen nagyszerű hozzájárulás
.
nak a legmostohább korül·T
"
s
á
volt
a vasút őszi forgalmának
c
up n annyi
nbsé
A k
mények között . Hogy igazat bog/ �k
teljesítéséhez,
kíselejtezett sze� maradék.tal.an
beszéltek, azt az alábbi
pél- mélykocsiban kapt ak otthont. annak különösen a november
azolják
dák is ig
:
A de.'!Zkafalak itt is vakolat- havi eredmények ékes bizo
Novemberben az
. 1939 februárjában tolai ás lanok. Télen, bárhogy fűtenek, nyítékai .
közben egy vagon kilökte a csak a kályha körül érezni igazgatóságok teljesítménye a
következőképpen
alalmlt:
m
beszskította
bakot és
ű- meleget.
a
1 Szombathely 98,96° ;,
hely melegedő felőli homlok- , Nagy problémát okoz
az
2. Szeged
96,89° ·0
éppen anyaghiány is. Sérült kocsi
falát. A melegedőben
96,550:.
3. Pécs
öten tartózkodtak: Szerencsé- mindig van bőven, megfelelő
95.86°:,
4. Budapest
re sérülés nem történt. A tá- szerszámmal és anyaggal azon9.3 , 17%
5. Miskolc
tongó rést hoss1as kilincselés ban n incsenek ellátva. A mű6. Debrecen
94,82",'o
után, csak november közepé n hely tűzveszélyes volta miatt
Az első és a hatodi k ihelyefalazták be.
a hegesztőapparátot sem haszzett lcözött a különbség núndA patkányok miatt is idő- nálhatják.
a össze 4.14%, ami nagyszerűen
Lehetne tovább sorolni
ben szóltak a pályafenntartásnak. Kövér István múvezetó példákat, de nem szükséges, bizonyítja, hogy valamennyi
október 13.án írá.,ban is kér- mert a fentiekből is kitűnik, igazgatósá_g dolgozói dereka:
te a patkányirtást. A pálya- hogy milyen mostoha, ember- �an helytálltak a kongresszusi
fenntartási főnökségtől no- telen körülmények körott dol- versenyben . s ennek legnehea I zebb szakaszában, az őszi forrnmber 9-én ugyancsak írás• j goz_nak a téli hón�pokb_an
galomban.
sztálinvároo1 kocs1Javítok.
ban érke2:ett meg a válasz:

Emberségesebb munkakörülményt kérnek
a sztálinvárasi kacsijavítók

SztáUnvá.ros állomáson két
kiselejtezett vagon áll a barmadik „A"-vágány végében, 1
sremben az üzemi konyháv al
és az áruraktárral. Ann akidején ezekben helyezték el
a
kocsijavító műhelyt. Egyik vagonban az asztalosrészleg, az
ö ltöző és a melegedő, a másikban a lakatosműhely kapott helyet.
··
A kOCSIJ avi'tó _mu" helY :- h a
szabad _ezz':1 a Jelzővel llle�
- e_gy'.3ltalaJ?- nem m_�ltó _elso
szocialista varosunk UJ állo�1ásához. A -� �?zoga vagon
ugy fei:t az U J epülei;ek mellett, rm_n t �gf kunyho a palota
szomszédsagaban.
Ennél i s nag)'obb baj, hogy
az esős ősz beálltától tavaszi g
embertelen körülmények között dolgoznak a sztálinvárosl kocsijavítók. A két műhelyt ugyanis nem szabad fűteni, mert a vagonok tűzveBundakabátban
szélyesek.
nem lehet sem az asztalos-,
sem a lakatosműhelyben kévinyelmesen dolgozni. Ha
szont nem öltözködnek az időjárá sn ak megfelelően, a műa
helyekben kibírhatatlan
hideg.
- Hiába to1.dozzuk. foZtozzuk " kocsik oldalait és

A félszázalékos Önkéntes Támogatási Alap
utólagos megajánlásának lezárása
T!!!;S:�1�: úiió�t�!�� \

Kollár Jenő Bősárkány, Nagy
Sándor Budapest, Bojtor LajOI
Dombóvár, Krasznai László Be•
rente, Jászai Nagy József Klste•
sági tervüket pedig 108 szá renye. Leveleiket illetékes helyre
zalékra teljesítik. A fajlagos továbbítottuk:.
Németh Pál Szerencs, BognAr
önköltséget a tervekhez vi Károly
Tapolca, Szent�áll István
szonyítva 2 százalékkal csök Gyöngyös:, Tótb Károly Szegecl,
kentik. A mozdonyjavítási ál Pintér Lajos Vácrátót, Bodnár
József l\tlskolc, Pat.aki József
lagot 8,5 százalékban hajtják Orosháza,
Uglyai Sándor l\f.iskolc,
végre és első negyedévi idő Zsigmond János Szolnok, :n--Jolnir
szakos javítási tervüket 1960. Ferenc Zalaegerszeg, Jászai Nagy
József Kisterenye, l'rlolnlir Arptd
március 1 8-ra befejezik. Már Budapest, Dancs József Tapolca,
cius 1 5-re terven felül át dr. Bá.cskal István Budapest, B01•
dlzsár Gyu!a Békéscsaba. Levelei
építik a motorszín villamos ket lapunk szerkesztésénél !el·
használtuk.
világításitt.

Jól dolgoznak a szocialista brigád
címért versengők

A miskolci csomóponton a
szocialista
brigád
címért
versenyző brigádok vezetői
ankétot tartottak.
:e':lenjáró
dolgozóink beszámolója alap
Jan
megállapították,
hogy
eredményes munkát végeznek
brigádjaink. A verseny bein
dulása óta csökkentek a bal
esetek
megszilárdult a
és
munkafegyelem.
Brigádvezetőink
legfőbb
kötelességüknek tartják
ta
pasztalataik átadását a fia
taloknak. A jó apa gondossá
gával nevelik, oktatják,
ta
nítják őket.
Héjj Károly egyik legjobb
vonatvezetőnk
novemberben

Nyékládházci állomáson· éber
szolgálatával megakadályozott
egy balesetet. Bátor tettéért
igazgatói dicséretben és 800
f01int pénzjutalomban része
sült.
területén
Igazgatóságunk
2925
fővel 331 brigád ver
seng a szocialista biigád cí
mért. Egy részük tevékenysé•
gének értékelésére már
de
cemberben sor került.
ért
Nagyszerű eredményt
el például Dorcsák László
mozdonylakatos brigádja. A
során
kongresszusi műszak
egy 411-044. sz. mozdony
javítását két nap alatt végez•
I ték el terven felül.
U. S.

---

Ahol a szív nem hiányzott . . .

A ferencvárosi pályafenn
tartási főnökség dolgozói
a
tiszteletére
pártkongresszus
tett felajánlásaikat határidő
előtt teljesítették. A novem
beri kongresszusi hónap so
rán már pótfclajánlásuk tel
jesítésén dolgoztak.
Főnökségünk VI. pályames
dolgozóit
teri szakaszának
különösen próbára tette
a
Soroksári úti rendezőpálya
udvar négy kitérőjének cse
réje.
Hitel hiányában az előké
szítő n1unkákat csak novem
ber 26-án kezdhettük meg. Az
időjárás is hátráltatott. Már-

már úgy nézett ki, hogy de
cember 9-é.n - ekkorra kértük
a vágányzárt - nem tudunk
végezni.
verseny
A
kongresszusi
hajtóereje és a tenniakará.s
azonban győzött. 9-én meg
történt a kitérők cseréje. A
vágányzárt két órával meg
rövidítettük.
A jó munkáért ll!árton lm•
re, Lecza József, Antal János,
valamint Patkó T. I!lés bli
gádja érdemel külön dicsére
tet.
Molnár Árpád,
Ferencvárosi Pft. Főnökség

e,,ry

Oszkó Ferenc 32 lve ,m a vas6t szolglilatAban. :eo fve, IIOIJ' Veup
rémben lelkllsmeretes gondozóJa a pályának.
(Kovács Géza felv.)
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A Dkavédelmi hónap sikere Miskolcon

Október 15-én a miskolc i fű
tőházban megtartott műszaki
értekezleten Pusztafal.vi Tiva
da„ munkavédelmi előadó Ja
vaslatára munkavédelmi hó
napot
kezdeményeztek.
A
munkavédelmi hónap megszer_
· �zését a mozgalmi szervek a
· cgrnesszebbrnenőkig
segitetjk, majd röpgyúléseken, pla
':átokon ismer,tették a dolgo
zi'.·kal a célkitűzést, a szemé
:_1i balesetek csökkentését és
a biztonságosabb munkakö
rülmények megteremtését . A
helyi sajtó és rádió is hangot
adott a kezdeményeresnek.
Nagy sikere volt a !hetenként
megrendezett
munkavédelmi
filmbemutatóknak. A tíz kis
filmet 700 dolgozó tekintette
meg.

Fog-lal.kozási betegségek, dr.
Szároai Já,wa üzemorvos pedig
Vzem;.
balesetek elhárítása
címmel tartott előadást.
A
legtisztább
üzemrész
címért foJyó versenyt a Ti
szai-pá lyaudvar
villamos
részlege nyerte, ahol a doJ.go
zók rövid idő ala'.t tisztává,
gondozottá varázsolták máso
dik otthonukat.
A
munkavédelmi
hónap
alatt öt munkavédelmi újítás
is született. Ezek közül hár
mat még november végén el
fogadtak.
Végezetül meg kell említe
ni azoknak a nevét, akik kész
séggel járultak hozzá a mun
kavédelmi hónap sikeréhe�
Veréb Gyula, Héczei
János,
Pu�Z".a.falvi TivadaT, Osgyán
Károly, Farkas Miklós, Kurucz
Az üzemi és foglalkozási József,
Dombóvár;
László,
megbetegedésekről orvosi elő Cserháti Ferenc, Bodrogi Ká
adást hallga ttak a dolgowk. roly, és N. Szabó Barna te•
Dr. Lencz GéZa, kerületi főor tek legtöbbet a célkitűzések
vos Foglalkozá.Si ártalmak és valóravál tásáért.

Esküvő a kultúrotthonban

len szával üdvözölte ezután
az új házaspárt és örömteli,
boldog életet kívánt nekik.
Majd a szülők. a rokonok, a
jóbarátok és az ismerősök gra
tuláltak az ifjú párnak, akik
ugyan nem a Landler dolgozói,
de szüleik révén itthon érzik
magu,kat az üzem munkásai
között. Király Lajos bácsi, az
egyik örömapa, ét:tizedek óta
a Landler dolgozója és a kul
túrgá-rda lelkes tagja, s.zerve
zo3e. Kislánya, Erzsike, aki
immár menyecske lett, sokat
szerepel a kultúrotthon szín
padán, tehát át sem kellett
bemutatni az ünnepi vacsora
vendégeinel:.
vállalat vezetősége, a
,A
szakszervezeti b<izottság és a
kultúrotthon vezetösége aján
dékokkal lepték meg az ifjú
párt. Mindenki úgy üdvözölte
a Tóth-házaspárt, mint az elsó
fecskéket, akik a nagy cralád
körében, az üzem dol.gozóinak
társaságában tartják esküvöjü
ket. Szép szokást kezdtek ók,
amelyet -reméljük szívesen ho
nosítanak majd meg az üzem
fiataljai.
Mert ünnepélyes és -nagyo,n
A népes vendégsereg, a ro- nagyon szép volt ez az üzemi
konok a jóba-rá.tok és az is- 1 eskü.vő. Ha nem is volt vüá,g
merösök megilletőd!:e figyel- -raszól.ó, de gyárra szóló minték a; pillanatot.
Az anya- denesetre volt.
Lőrincz János
könyvvezetó néhány kereset- ,
Organajáték hangjai zeng
tek a Landler Járm-űjavítcí
kultúrottlwná.-nak
feldíszített
nagytermében. ünneplőbe öi
tözött KISZ-fiatalo1, sorfala
között érkezett az anyakönyv
vezető e/.é az ifjú pár.
Néma csönd lett a terem
ben, amikor az anyakönyv
vezető, dr. Laborczy Antal, a
XV. kerületi Tanács igazga
tási osztályána. k vezetője emelt
hangon feltette a nagy kér
dést:
- Kijelenti-e ön, Tóth Ber
talan, hogy házasságra kíván
lépni az itt jelenlevö Király
Erzsébettel?
- Igen.
- Kijelenti-e ön, Király Er
zsébet, hogy házassáqra
kí
ván Upni a.z itt jelen.levó Tóth
Bertalannal?
- Igen - rebegte a fehér-ruhás
menyasszonyka, hal1<,a,n, fejbólintással adva nyo
maté-kot szavának.
- Egybehangzó
kijelentésük alapján önöket házastár
saknak nyilvánítom.
Kérem,
frják alá az anyakönyvet.

*

Szocialista Kultúráért Érdemérmet kapott
a Gyöngyösi Kitérögyár színjátszó csoportja

Szakszervezetünk sportosztálya december 19-�n 70 olyan tirs;.adatm.1
akth•át jutalmazott meg, akik évek óta foglalkoznak a sportoló ifjú•
ság neYelésével és szervezik a dolgozók tömegsportját. A •jutalmakat
U az okleveleket SoJirOni József fötitkárheJ3- ettes adta át az akt.1·
vaknak. Képtlnkön Polgár János, a Szombathelyt Haladás JobbszéJ„
sóje, egyben Szombathety állomia 1zak.szervezeti bizottságának sport...

Az öt éves múittal rendel
kezó Gyöngyösi Kitérógyá.rtó
VV. színjátszó csoportjának
bensöséges ünnepség ke-reté�
be-n adták át a Szociaflista
Kultúráért :Erdemérmet.
öt év alatt a csoport közel
200 al kalommal lépe tt
fel.
Előadásait több mint 50 OOO
néző tekintette meg. A bevé
tel lel jól
gazdátkodtak. A
díszletek és kosztümök érté
ke 80 OOO forintot tesz ki.
Tav,aszi tervük középpont-

jában a fel.szabadul ás 15. év
fordulójá_pak mél tó
megün
neplése áll. Ebből az alka
lomból felszabadulási színját
szó hetet rendeznek.
Az ötéves fennállásá t ün
neplő színjátszó csoport mél
tó a kitüntetésre. Az átadó
ünnepségen jól esett vissza
tekinteni a megtett útra és
felmérni a további feladato
kat.
Szentgáli István
Gyöngyös.

1

felel6se átveszi a jutalmat.

(Hemz6 JUroly felv.)

A BVSC nyerte Budapest 1959. évi
ifjúsági birkózó csapatbajn okságát

Az ifjúság erkölcsi-politikai neveléséért

A Budapesti Birkózó Szövetség
Gy6zelmilkkel nemcsak a buda
december közepén repdezte meg pesti CSB-t, hanem szabadfogás•
Budapest 1959. évi ifjúsági birkó
A budapesti csomóponti párt li tikai neveléséhez, ezért a
ban
az orszigoa csapatbajnoksá„
zó c;:apatbajnokságát. A
BVSC
kötötttogás bizottság mellett vezető be tanácsban zömmel
olyanok
lfJúsligi birkózói nagyszerúen 11ze• got is megnyertik,
ban
pedig
a
második
helyen
vé
repeltek a CSB-n. Az FTC-t 6:4.
oszt ású dolgozókból ifjúsági kaptak helyet, i.kik 8-10 év
a Törekvést 7:3, az Iparttanuló geztek.
nevelőtanács alakult. A 22 vel ezelőtt mint i!j úsági ve
SK-t 1:3, az Egyesített Tiszti Is
A sikert Súraz,
Galambos, tagú tanács vezetője Csanádi zetők tevékenykedtek.
kolát B :2, az MTK és a Hon,1éd
csapatát pedig egyaránt 7:3-ra Dek.leva, Horányi, Kátai, Pollák, József elvtárs, az igazgató.5ág
Az ifjfuági nevelési tanács
gyózték le, így veretlenül meg• Horv'-th, ifj. Pintér, Kacsarovszki helyettes vezetője l ett, aki
nyerték a csapatbajnokságot.
a szakvonali vezetőkkel, a
és Takács harcolták ki.
eddig is szeretettel fogl.alko mozgalmi
szervekkel, elsősor
w1;t a vasutas ifjúsággal.

Ismét a hódmezővásárhelyiek
vitték el a pálmát

A �portosztály mellett műkö 28 pont, 2. BVSC 28 p., 3. Kapos
dő vívó szakbizottság 1957-ben · ír vári MAV 26 p .• 4. Szombathelyi
ta kf első ízben a Vasutas Vívó Haladás 22 p., 5. Szolnoki MÁV
Kupát vegyes csapatok részére. 22, 6. Debreceni VSC 20 p.
Akkor 10 csapat részvételével ki

eséses rendszerben egy nap alatt

dőlt el a kupa sorsa. 1958-ban
már 12 �sapat küzdött a kupáért.

Mivel a körvívásos
rendszer
jobban szolgálta a vidéki szak
osztályokban nevelkedő fiatalok
fejl6<1ését, a szakbizottság 1959ben ebben a rendszerben írta ki
a kupát. A 16 csapat december
13-án a KPM Dob utcai torna
termében vívta le a Vasutas Vf
,•ó Kupa utolsó fordulóját.
A
körrnérkózés során a MAV Hód
mezővásárhelyt MTE csapata le
győzte az addig veretlen BVSC
együttesét. A szabályok értelmé
ben a két csapatnak újra-uivással
kellett eldönteni az első hely
1orsát.
Az újra.vívás során f�mét a vi
dékiek bizonyultak jobbnak. 7:5
arányban ct.Jadalmaslcodtak :tóvá
rosi ellenfelük felett. Az érde
kesség
kedvéért
megemlitjük,

��Jínhelyet.
a e�;� si!re:-l: m��
szombat
tt

e1�6

1957-ben a
helyi Haladás, 1958-ban és 59-ben

pedig a hódmezővásárhelyiek vit
ték haza a kupát.
A% 1959. évi
Yégeredménye:

csapatbajnokság
L MÁV HMTE

MAGYAR VASUTAS

Pelelös szerkeszö : Gu!Yás Jan,,s

Felelős kiadó: Szabó Antal

Szerkesztösé�: Budaoest Vt.
Bencz.ur u. 41.
Terjeszti: a NétJ6"Zava Lc1ol-:tari,
Villalat.
Budapest VII., Rákóczi út 54
Sz.ikra Lapnyom!:la

..,....., ...,,

SPORTHIREK
A sportosztály még a nyár ele

jén célul tűzte ki, hogy 5000 fo
rint értékú sportfelszereléssel ju
talmazza azt az üzemet, szolgá
intézményt,
lati helyet, vagy
amely legtöbbet tesz a dolgozók
tömegsportj áért. A sportfelszere
lést a Szombathelyi Jármújavitó
kapta, ahol az üzemi bajnokságo
kon a dolgozók 60 százaléka részt
vett.

*

A vasutas természetjárók I. or
szágos fotóldállítására, amelyet
december közepén a szakszerve
zet klubtermében rendeztek meg,
32 pályázó 13< fekete-fehér, 9 szí
nes fényképet és 25 diapozitív
Dijazoti
(színes) filmet küldött.
Vanek
képek. Fekete•fehér: 1.
József (BVSC), 2. Dr. Józsa Pál
(VFSC), 3. Laczkó Tamás (BVSC).
Színes:
3. Dr. Lévay György
(VFSC). az els6 és másodilc díjat
nem adták ki. Diapozitív filmek:
1. Trencséni Zsigmond (Vasütter�
György
\.·ezó), 2. Dr. Lévay
(VFSC),. 3. Forgó János (VFS<;:J
Ez.enkivül kilencen kaptak ehs
meró oklevelet, ketten pedig di
cséretben részesültek.

*

Kettős BVSC-siker született az
országos viv6 csapatbajnokságon.
Fér:tt és női tőrben egyaránt a
BVSC csapata tett a gyöztes.

*

Be.fejeződött a vízilabda Komjlid.i és Magyar Népköz�árs�s�
Kupa. Az ifik a Komjád1 Kupa
ban o harmadtk, a felnőtt csap�t
pedig az MNK-ban a
második
helyen végzett.

Hl
Mi lenne, ha . . . ?

A karácsonyi ünnepek elótt vidékre ut_az�m az 13%�_"4$
vonattal. Éjfél utá.n., amint elindultunk Gyorböl, egyre tobb
fülkében kapcsolták le a villanyt és szenae-redtek álomba az
utasok_ A büfékocsi pultja elott is megfogyatk?zott a ven•
Mindössze három-négy szesztestver szoron4}atta
dégsereg.
fTöccsös poharát és közben imbolyogva vitatkozott.
Miközben élvezettel
szürcsölgettem
kedvenc italomat,
a Málnagyöngyvért,
érdekes jelenetnek voltam szemtanú
ja. A büfé egyik alkalmazottja kijött a pult ew, Tövid szem
lélődés után lehúzta az ablakot és kinézett.
- Elhagytuk már az állomást, adhatod - mondja kollégájának. Mire a kolléga viTslis
pa.pírtányérkákkal _ é•
egyéb hulladékkal megtömött vödröt nyújtott át neki.
A vödör tartalma csakhamar kirepült a pál1111testre. Az
elsőt követt� a második.
- No, ez a pályamester is áldani fogja a kezünket
jegyezte meg mosolyogva a szemetes vödrök ki-ürítését vég
zó nénike.
- Joggal! - bólintottam rá csendesen. S amikoT vissza
felé igyekeztem utitársaimhoz, azon gondolkodtam: Mi len
ne, ha az étkező- és büfékocsik dolgozói nem a pál1111testre
dobá.lnák a papír- és egyéb hulladékot, sz11metet, hanem egy
szemetes lá.dában gyiijtenék össze, amit a végá.llomá.son ilrí•
tenének ki?
- i - e
- to brigád versenyez a Land
ler Jármújavftóban a szocialista
brigád cimért. Eddig két brigád
nyerte el a kitüntető címet.
- Jólsikerüll '.J;élapó ünnepélyt
rendezett a veresegyházi szak
szervezeti bizottság. 125 apróság
zsibongott, örült a Télapónak és
az ajá.ndékoknak.
- 70 éves fennállását ünnepelte
a szegedi vasutasok Hazánlc mun
káskórusa. Az ünnepi megemlé
kezés után nagyszabású
müsort
adott a jubiláns énekkar.
- 5 215 OOO forint értéket ter..
melt 19ii9-ben a Budapesti Ma
gasépftési Főnökség Keleti Épltés
vezetösége a i! 925 OOO
forintos
tervvel szemben. .1;:ves tervüket
november 28-ra teljesítették
107
százalékos eredménnyel.
- Túlteljesftették kongresszusi
felajánlásukat a ferencvárosi fű
tőház fiataljai.
A
kongresszusi
verseny alatt 300 OOO forintot ta
karítottak meg. A vállalt 12 túl
súlyos vonat helyett 18-at továb
bitottak.
- l\lUbörhuzatú székekkel cse
rélték
ki
a Keleti-pályaudvari
Utasellátó éttermének régi
fa
támlás székeit. Csinosodott a fel
szolgáló személyzet ruházata is.
- Dicséretes eredményt
értek
el a kongresszusi
műszakban
Imre János. Palcsó István. Ká
rász Károly és Oláh Pál, a Buda
pesti Rakodási Főnökség dolgozói.
Jó teljesítményüket feg;•elmezett,
jól szervezett munkájuknak kö
szönhetik.

- IOO tós lr.Qrsze:rO munkis•
szálló építésére kerül sor
Ferencváros térségében, kb.
17,5
millió forintos költséggel.
Az
épület előreláthatólag 1962-ben ké
szül el.
- Sllllyeszt6berendezé•t · épfte
nek a tapolcai fút6házban
a
mozdonyjavítás könnyítésére.
A
munka, amelyet a Hidépitö Vál
lalat dolgozói végeznek, befeje
zéshez közeledik.
Több
termelószövetket:etl
község bekötő útjának tervezését
segítették társadalmi munkában
a pécsi igazgatóság mérnökei.
- 30 csopon szigetelt sfnmez6
átrostálását végezt�k el a kong„
resszus tiszteletére a ferencváro
si pft. főnökség dolgozói a vál
lalt 24 helyett. Külön dicséretet
érdemel Gólya Mihály pályames
ter, Kálosi Béla és Hun;án János
pályamunkás.
Dicséretben r�szesítette a
szegedi igazgatóság a
vészt61
XXI. pályamesteri szakasz dolgo
zóit, mert a vasbetonalj-cseréket
kifogástalanul, határidő előtt el
végezték.
- 25 mázsa ócskavasat gyQJtött
a békéscsabai VIII. pályamesteri
szakasz
KISZ-brigádja.
It!mlé
�Iát:rás és Mogyorós Ist'llán fia
taloKat dicséretben részesitették.
December 21-re
befejezte
második télévi. fenntartási tervét
a Terézvárosi Pít. Főnökség.
- Budapesten kerül megrmde•
zésre 1962-ben a Nemzetközi Vas
utas Eszperantó Kongresszus.

A forgalmi és kereskedelmi szolgálat
összevonása a vasútigazgatóságokon
és az I. Vasúti Föosztályon

A Hivatalos Lap 1 959. évi az eddigi jó tapasztalatok
55. száma rendeletet közöl a ra célszerű, hogy az irá
forgalmi és kereskedelmi szol  nyítást végző forgalmi és ke
gálat összevonásáról. A ren
delet a többi között a követ reskedelmi szakszolgálat is
összevonásra kerüljön.
kezőket tartalmazza:
A fentiekben vázolt célok
A forgalmi és kereskedelmi elérése és biztosítása érdeké-ban a KISZ-szervezetekkel
külszolgálatnak
Az alakuló
értekezleten karöltve igyekszik majd cél- végrehajtó
ben 1 960. január l-től kezd5l�vel
történt
Csá,száT László elvtárs elmon- tuda-tos munkát t·égezni a bu 1957. jú l ius
ően az egy- d óen a vasútigaz.gatóságokon
s
követ
át
összevoná
dotta. hogy a jövőben haté- dapesti igazgatóság területén
a I II . forgalmi és VI. keres
konyabb segítséget nyújtanak l evő mintegy 15 OOO vasutas személyi felelős vezetés megerősítése, s nem utolsósorban kedelmi osztály, va lamint a
a vasutas ifj ús_á g erkö1csi-po- fiatal közöt t.
a gazdaságos üzemvitel ered- Vasúti Főosztályon az I/5.
ményességének elérése végett kereskedelmi és I/8. forgalmi
szükségessé vált a vasútigaz- s?.akosztály összevonását ren1 és
I
el a MÁV vezérigazga
e k�� ;za�:�:�
z
különá
gálat
folytán
llósága
A pécsi . t_er� le � _ . biw ttság szakszervezeti bizottságokkal
Az összevonás után az egypárhuzamosságok séges forgalm és kereskedelmutatkozó
mell ett muködo 1 fi uság 1 t e- 1 és a KISZ-szerveze
i
tekkel kö- felülvizsgálata.
nácsad� . bizottság december öse
mi szakszolgálat az igazgatóz
n végzi munkáj át min18-án illest tartott, amelyen
Figyelemmel a két
évvel ságokban III. Forgalmi es ke.
'.
az 1960 évi tervet v itatták den bizonnya l maradektala- ezelőtt
összevonás reskedelmi osztály, az I. Vas�
történt
n-'.11 -�e �a_lós ítják 1960. évi alapján a forgalmi és keres- úti Főosztályon I 8. Forgalmi
meg a fiatalok.
A munkaterv részletesen celkituzese1 ket, a munkaterv kedelrni munka területén ki- 1 és kereskedel7n:i szakosztálv
_
meghatározza, hogyan akar- pontjait.
alakult egységes szemléletre, elnevezest
kapJa.
.
nak a jövőben foglalkozni az ·••!•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖�
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•
❖
igazgatóság területén dolgozó
KISZ-tagokkal és szervezeten
kívü l i fiatalokkal. A termelő
munkában a ba l esetmen tes
szolgálat ellátását, a
Szak
ma Ifjú Mestere címért folyó,
valamint az anyagtakarékos
sági és tiszt asági mozgalmat
kívánják tovább szélesíteni.
A fiatalok körében különö
sen nagy az érdeklődés a
Szakma
Ifjú Mestere cím
megszerzéséért. Az iga,zgató
ság terül etén eddig 300 fia
tal csatlakowtt a mozgalom
hoz.
Részt vesznek a fiatalok a
mezőgazd.aság szocialista át
szervezésében is. Szabadnap
jaikon járják azokat a falva
kat, ahol még nem léptek kö
zös útra a>dolgozó parasztok.
Elbeszélgetnek velük a nagy
üzemi mezőgazdaság előnyé
- Na, megint öregebbek lettünk egy évvel.
- Lentről az éjjeliőr kéri, hogy ne tessélr
ről, a termelőszövetkezetek
annyira dobogni. meTt nem tud aludni.
- Sajnos, a mozdonyaink is . . .
jövőjéről.
- S miért magát küldte?
Ha a tanácsadó bizott.ság a
(Pusztai Pál raj zat)
- Mert ó nem hagyhatja el az őrhelyét.

!

[gy ifjúsági tanácsadó bizottság terveiböl
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GYAR VASUTAS
A S Z E R V E Z E T T VA S U TA S D O L G O Z Ó K L A P J A

IV. :evFOLYAl\f, 2. SZAM.

Ára 40 fillér

A vasutasok elölt álló legfontosab b
feladatok 1 960-ban

1960. J A1NUAR 1.6.

Vas utas ok küz delm e a hóval
Régóta vártunk rá, de nem jött. S mo5t üt
5 fok
van. Szinte egyik napról a másikra
Tál -10 fc,kra süllyedt a hőmérő hi11an11szála
s ezzel egy id6ben országszerte megindult a
havazás. C:s ami a legkellemetlenebb. feltá
mad t a szél, amely a Dunántúlon, Bor.;odb�n,
Szabolcsban és az ország déli részének egues
helyein viharos erő·vel tombolt. A Vasúti F_ő�
osztályra érkezett jelentések sze1·int Tam,ist
és Keszőhidegkút között január 1 3-án haj
nalban a hófúvások miatt nem közlekedett

vonat. Békéscsaba és f(a;i,zaper, NyiregyhúZ4
és BaTackos között is szünetelt a foraalom.
A budapesti igazgat�ság terül':té 1i -:-- fák.ént
Írta : GRÓF JÓZSEF, a szakszervezet titkára
a f6vál'Osi személy - es teherpal 1/auavaro��n
- 4000 ember látott hozzá a 1io eltakanla
Magyar Szocialista Mu·n- lat, valamint az önálló vál téteLeit. A tudományos mun
sához.
káspárt VII. kongresz- lalatok is.
kával, műszaki fejlesztéssel
Lapunk munkatársai két budap1sti páiya.
iJzusa jóváhagyta és megerőE nagyszerű eredmények foglalkozó dolgozók töreked
udvaron nézték meg, hogyan fogadták a telet,
sítette azt a politikát, amelyet még
nagy vonalakban
is jenek a technikai berende
hogyan birkóztalc meg a havazás okozta ne
a Közpon ti Bizottság 1956 alig váltak ismeretezsé, máris zések minél jobb
lt.íhaszná
hézs.égekkel.
11ovember óta folytat és az új, az eddigieknél nagyobb lására. A végrehajtó szolgáelőtnlnk álló évek feladatait feladatok megoldása áll előt- lat
dolgozói
igyekezzenek
mert tosítani lehessen a forgal
azért,
_
Elsősorban
következőkben tűnk. 1960-ban, a hároméves megbarátkozni a leggazdasátömören
a
Kelenföldi-pályaudvar
lve n
időjárásba n 114'11/0bb mat.
i
Jzabla meg :
terv utolsó évében. a terv goszbb
munkamódszerekkel .
veszélu s a kocsi/,
A keddről szerdára virradó
. Befejezzük a szocializmus szerint 5,2 millió tonnával
A felvételi épület előteré- a baleseti
A i;iárt- és szakszervezeti
más- éjjel talpon 1'.�lt mi7:dt;nki'.
akarnak gurulni,
alapjainak
lerakását. m eg - több áTUt kell elszállítani. szer\'ek
felvilágosító m un- ben, a vágányok kö1.ötti p e- s�m
és.z t azért.
mert m un/cáju . ailcnek munka3ara ,zamita m
gyorsítjuk a. szocializmus ét>í· mint 1959-ben.
Ez azonban kával, a rejtett tartalékok fel- ronokon, mintl'?nütt hóhegye- r
Nagy
kat heluenk.ént térdia ér6 hó Lehetett - újságolja
tését hazánkban".
csak a terv. Az utóbbi évek tárá;ával , a m unk.:körülrné- ket látni. Kedden reggeltől 80
- Külö
, A célkitűzések
zyakorlalli tapasztalatai alapján számí- nyek javitJsával segítsék a pályamunkás és állomási do! - ban. sizabad ég ala.tt kellett József állomásfőnök.
váltók
l
u,
O
zonba
k a
végezn .
n daco
nooen a dinamik
feladatait a most készülő öt- tani lehet 7---8 százalékos ter gazdasági vezetést. Állítsák g<?zó
ke-l.dte meg a !ogact.oére kel
z k
tartalmazza, ven felüli többletre. Növek· az újtltó- és ésszerűsítő moz- vagányokon és a váltok kor- va a hideggel .< a hóval. o  iizembiztos működési. A f
tervünk
éves
a tei lett nagyon vtgyázn
ar•
kiszolgálták
nélkül
szó
amelynek magasab indulási szilt a feladatunk a személy galmat a műszaki fejlesztfs nyékén a hó elta��rítását. •
ezért
ipari vál Lalatot, s a környé k. galmi szolgá.lattev 6k
hároméves tervünk szállításbain is. Mintegy 15 szolgálatába. Fordítsanak kü- Szerdára virrado,
alapját
eJJel
i
emeit. Az ó munkájuknak el6re közölték a meneteket,
teremtjük millióval több utast kell el löncs figyelmet az üzemi bár csökikentett létszá mmal , ü
túlteljesítésével
köszönliető. ho rn1 kedden 109 homi elle-oorizni lehessen a
meg. A határozat azt is j e- szállítani, mint a múlt év demokrácia fejlesztésére.
- de megszalút6s né!kül száza i''··-: te ljesítettük a ko- váltók szabáluos működését.
1
lenti, hozy a dolgozó paraszt- ben .
A mozgalmi szervei, és a folyt a _murika.
csitartózkodási e'1Jlségidőt. Ha
. ..
A jól végzett m unkának meg.
sággal egyetértésben be kell
Hogyan tudjuk ezt a ha- szakvona!i vezetők
enu pi1fgy sn_�erult _elér mük. ho� a tartalék
,nozdonuok kömezőgazdaság talrnas feladatot végrehaita- lanatra
fejeznünk a
feledkezzenek 1 a 154 kozlekedo vonat ko- zii! a 333-003-as és a 326- let t az eredménye. Az ipar
se
átszervezését. ni? Hliszen ezek jóva� meg- mea arr l,
szocialista
kiszolgálását zökke.
három sze- \ 073...as gép nem mondja fel telepek
hogy
ó
t �rveinl: • zül mindössze
Mindez meggyorsítja népünk haladják
azt a színvonalat, való ra váltása az embere ken m él yvonatot . kellett . feltar- , a szolaálatot. a fajlagos ko nőmentesen hajtották végre,
anv� és kulturális fel- ami műszaki fejlesztés te múlik. O<la kcH hatni. ho� 1 tóztatni vál!ófagyás �mtt a
rakodás,
; csimoz-,atást•i.n is
hasonló tervszerűen folyt a
közelebb hoz- rén az iilén történik. , Mint napról napra jobb élet. és bejár ti
emelkedését,
elott. �.z ' e,�<iménuel,et érhettünk vol- A személyvonatQlk közül a
�
J elző
za hazánklban a szocializm us az eddigi
pontosan, a
vonatok
tapasztalatok be m unkakörülmények
h,lyi
között 1 235-os hat, a� 110 3-as o ,.. na el.
végső g vözelmét.
átlagosan
távolsági vonatok
bizonyították. a tervek telie- dolgozhassanak.
Az utazó- az 1029-es szemelyvonat pe•
,
a
A magyar szakszervezetek sítésének legfőbb rugója a
ár
o
t��
u
dél,
10-15
perces
késéssel
köz
munkaideiét 260, dig háron:i, percig várako- , Szc�dan
�
�
mag11,kénak vallják a párt szocialista munkaverseny. A személyzet
lct
y
csahoz
·
·
el5z,,Jh
lekedtek.
heg
e.cc
,
ulcsak
f
IS
Ez
azért ord
·u tve 250
rara kell cs ök- zott.
1
VII.
cél- párt
kongresszusának
Bizottsága �en
Központi
e te · 1 950 �an. Ezt n m hatott elő mert a három vo- tak hozzá a Keleniölcli pámenet.
tehervonatok
A
kitúz&eit
és a szakszerve- épen ezért melegen üdvözli csak mlétszám
lyaudvaron.
. l' eha: nat
fogadásához egyszerre
- eme,esse
„
közlekedteté6e
rendszerinti
.
zetek XIX. kongresszusának az
versenykezdemé nem helyes szervezé:,,i I ntéz- tobb vá1tót kellett
újabb
.
állítam.
már több kívánni valót ha.
el- nyezéseket, · s javasolja, hogy kedéssel is
határozatával ei:tYütt az
A kelenföldi vas.utasok hiK-0bány1.J;elsó pályauclm gyott mag.a után, <ie a pá
segíteni kell.
következendő l!vek legfőbb ai áprilí.! 4-re tett felaján-•
bájából a közlekedő
vonalyaudvar
dolgozói mindent
,
ízunk
a
vash
bban ogy �
ok
feladatának tartják végr� lásokat fejlesszék éves ver
pályaudvar elkövetnek. hogy a gyorste
Kőbánya-felső
egyéb
fennakadás
z t nál
hajtásukat.
sennué,
meluen
belül
a e�d,gie�
. utas dolg�ó.�. . mmt . 0
A
biztosító
bedolgozóit
is
nehéz
feladat
elé
nem
volt.
�
her-vonatok fogadása és to
sor� n tették. a
! - rendezések - amitől ugyan állította a hirtelen beköszön vábbítása
zeknek az alapvető ha- felszabadulási versenu egyik �oben is �ecsulettel meg állmenetrendszerűen
forgalmi szolgá- tött havazás. Elsőként a for
tartottak
a
szellemé- állomás legyen.
tározatoknak
történjék.
Ják helyukel: fegyelmezett.
- bírták a hide�et. galom dolgozói i:agadták meg
ltVőződve, utasítás szermh.
vagyunk
eg
munkálkodtak a vasben
m unkával latevők
' tái
.
.
Az időjárásjelentésekből to"ke_t a va'!tóönfeláldozo
utas dolgozók is. amikor pár- M hogy ezt a felhívást a segítik nagy céljaink meg- M
lapátokat.
a
•
• egall k h e1Y:'.
vábbi havazásra lehet száclig
tunk 1959 márci usi határozata vasutas dolgozók is magu val6sftását, népünk felemel- or1:,elye-k do!gozo1 �:
munkájuk
evésazonban
�
k
mítani. Nagy József állo•
e7:ut!al ne� volt konnyu a \ ek izonyu
alaoján széles,körű verseny- kévá teszik, s a múlt év kedését.
havazás rnás:fönök ezért a tár zol
n
b
lt.
A
ss g,áváltó kezelese.
, néhany
mozgalmat indítottak a kong- hiányosságain okulva, az idén
t
or
·
·
á
-1,.ezd
•
a
u
e
m
i
ágak vezetőivel állando
lati
-:_
1;
se
.
"'""'
t1oltak
- Kocsírendezó nk
resszus tiszteletére. Tekintve, még eredlnényesebben dol
lyafenntar
ra
mar
72
pa
tási
ügyeletet
tart.
hogy
időben
talán
a
legnehezebb
helyzethogy a technikai berendezé- gaznak.
ben - mondja Vinkóczi Ká- dolgozó munkáját is igény- el tudjanak hárítani minden
újítás az őszi
l060�ban tovább keU növel
i;ek terén a múlt évben lé1
roly
állomásfőnöik:helyettes be kellett venni. hogy biz- akadályt.
nyege; előrehaladás nem tör- ni a kocsik hasznos terhelé
forgalom alatt
tént a vasúton, különösen sét. A nagyraksúlyú kocsikat
nagyrabecsülendők
eredmé- lehetőleg a nagy távols�okNagy öröm érte december
·
ra szól ó árukkal rakj uk meg.
llyeink.
23-á.n pályafenntartási főnök
Közp on ti Bi- Könnyíti a helyzetünket. hogy ségünket. Szeptember. októ
. Az MSZMP
1960. január 1 2-i 1960- ba n közel 3000 nagy ber, november havi ered
Mttsága
iiMsén is megállapította, hogy raksúluú kocsit szerzünk be. ményeink alapján az első
Az Újszász-szolnoki
vo- 1 ter felépítménycserét végez 15 OOO
mintegy
talpfát és
a m unkásosztály, a dolgozó - A vonato k átlagos terhe helyre kerültünk az őszi for nalon a
pálya
avultsága tek és 48 csoportkitérőt épí 6500 tonna felépítményi vas
nép
komoly lését a múlt évinél is ma galmi versenyben és az erkölcsi miatt az utóbbi éveklben na- tettek be.
erőfeszítései
anyagct építettek be. A kor
A gasabbra kell ernelm.i. Ezt az elismerés mellett 15 OOO forin gyon meglassult a forgalom.
hoztak.
eredményeket
legmodernebb
a
A munkálat méreteire jel- szerűsítés
hogy a to
- lemzó, hogy három építésve lhézagnélküli megoldással ké
Közpon ti Bizottság 1959 már- zal � s egíthetjük.
vawt
kor
A
os2ltottak
ki
dolgozóink
nagyarányú
t
szaka
terhelési
kedvezótlen
ci usi javaslatai t megvalósíszerúsítési p,rogramja kere- zetáség 700 m un1<ása dolgo s:;o;ült. A régi vágány anya
helyenként l<;özött.
vonalakon
to ttá:k,
sőt a célkitűzéseket szú
A sikerben része volt an tében felújították ezt a fon- z&tt rajta egész esztendőben. gát az idén sorralcerülő állo
túlteljesítették. Ezért köszö- bevezetjük a tolószo!gálatot. nalc, hozy a tervíeladatok tos vonalat, amelyet 1959 vé- 1 40 OOO
mellékvágányok cseré
tonna
zúzottkövet, mási.
fejezi A darabáruforgalmat a lehe maradéktalan teljesítése mel gén adott át ren.deltetésének 70 OOO darab vasbetonalja
netét és elismerését
t, jénél 'használják fel.
ki mindazoknak, akiknek az t ó,,éghez mérten közútra te lett rendszeresen megtartot Kossa István közlekedés- és
eredmények elérésében ré- relj ük.
okta postaügyi miniszter.
Tovább kell rövidíteni a tuk a m unkavédelmi
6Ziik volt.

A nagyarányú munkát két
320 kilométer lelépítménycsere a múlt évben
kocsiforduló időt. Mivel en- tásokat. Nagy gondot for
részletben végezték. 1958 ele
is nek in tegy 8 százalé
Mi,
vasutas dolgozók
0
m
ka ál- dítottunk a szakmai oktatá én kezdtek hozzá a felépí
j
munkafegyelem
a
sokra,
tbüszkék vagyunk a Központi lomál;i tartóllkodásból adó
trdemes
egy
pillantást terrel növekszik. A ne!héz tes
mert dik, itt kell elsősorban keres szabályainak betartására. a ménycseréhez és az év végéig vetni az 1 959-ben
Bizottság elismerésére.
végreiiaj ti munkát igénylő munkafo
helyek belső és Mendéig készült el a mun- tott
erre rászolgáltunk. Aruszálli- ni a megrövidítés módját. szolgálati
felépítménycserék
és lyamatok g �pe&ításére 40 mil•
ka. 1959-ben Mendétől Új- korszerűsítések
külső tisztaságára.
tási tervünket december 1 2-re Kívánatos
méreteire. A lió forintot fordítunk. A pá
felülv�álni
az
nyíltv
végezték
uászig
el
a
teljesítettük. 5, 8 millió ton- állomási részműveleteket
Az eredmények elérésében
o- múlt évben 320 vágánykilo lya:.--nunkáso:t szociális ellá
és
nali felépíbménycserét, ösz- méter hosszban végeztek fel tását a ' 11 millió forintot köl
nával több árut, 16, 1 mi!- kidolgozni
egy
korszerűbb nagy szerepe volt az úiítÓ szesen 40 km. h szban
és ér,ítménycserét,
is. Az őszi
os
lióval több utast szállítottunk technológiai folyamatot. A mozgalomnak
kicseréltek tünk.
Nagykáta kivételével kicse- 1850
1 34
időszakában
csoportltitérőt. A
el, mint 1 958-ban. A kocsi- kocsüorduló időt csöklkent.iük forgalom
fel
átmen.ő újításokra több mint 1 milli- A m6sodik ötéves tervben
igényes szállítási tervünket azzal is. ha az ipartelepek újítást adtak be dolgozóink. rélték az állomások
állomá
fóvágányait
is.
Az
Boldizsár Guula
sa árd 100 millió forintot fordl4 5 s zázalékkal telj esítettülk k iszolgálását gyorsítiuk.
Békéscsaba, Pft. Főnökség. kon kb. 7000 vágányfolyómé- tottak.
h asznos
A
rákos-újszászi
A második ötéves tervben
tű! . A teherkocsik
t rdemes volna fodalkoz
2
16,
vállalat
szakaszm kívül hézagnéLkü- befejezzük a Bp. Keleti-Heterhelését
a
ni azzal, h01ZY nem hosszú-e
ll
felépítményt
tonna helyett 16, 43 tonnára, nálun k a 6 · órás rakodáSli
létesítettek gyeshalom,
Gy6r-SzentVeszprénn-Cel!dömölk,
ter- idő, hiszen ez Csehszlováki�
Hat- gotthárd,
a tehervonatok á tlagos
Budapest-Domvan,-Füzesa.bony,
valamint bóvá:, -Gyék.ényes.
helését 78 5 tonna helyett ban és Romániában 3. a
Buda
Mezótúr-l3lVcéscsaba
között. pest-Miskolc-Sátoraljaújltely,
796 tonnára teljesítettük.
Szovjetunió ban pedig csak
év
végén
Az
már
368
vágányHatva.n-Som
oskőújfalu, Sza
z átlagos kocsiford ulót a 2 óra. Továbl:>ra is fontos a
kilométer
lhézagnélküli fel- jol-Lököshá.za, és Budapest
menetrendszerinti
vállalt 3. 8 nap helyett 3,77 vonatok
épí11ménn
rendel
yel
ezett
a
Kel.ebia
k
közötti
főútvonalak
menet
A
napra csökkentettük. Jó ered- közlekedtetése.
MAV.
korszerűsítését. Ezzel elérjük,
ményeket értünk el a vona- rendszerűséf!et a vonatközle
12
Az idén előrelátlhatólag 370 hogy legfontosabb fővonalain
tok menetrendszerinti közle- kedési tervre, illet>Je a
tervre
lkm. h01SSzban végzünk felépít- koll jelentősen emelkedhet a
Személyszállí- órás vonatforgalmi
kedésénél is.
ménycserét és 1800
c soport- tehervonatok terhelése és meg
tó vonataink 97,05 százaléka kell építeni.
kitér ő ·cseréjére kerül sor. A gyorsulhat a vonatok sebes
célkitűzések valamennyi
közlekedett menetrend szetöbb
mint
1
milliárd
azon
1 00 mil- sége.
ág feladatát
szolgálati
rint tehervonatainknak
lió forintnyi összegből be
ban' a vállalt 75 százalék he- megszabják. A szakvonali ve
A munkák könnyítésére be
fejezzük
rákos-újszászi szerzünk
a
74,36
százaléka zetők minden eszközzel te
lyet.t csak
8
nagyteljesíúmé
vc,naJ állomásainak korsze nyű
mel! a szocialista
remtsék
közlekedett rendesen.
ágyazatrostálógépet, 1 0
rűsítését. JelenitQS
munkákat
eit,
eny
előfeltétel
munkavers
vála
aláverőg
szalgálat
é�t,
vontatási
6 földtolót, 6
A
vég,;ünk a hegyeshalmi, a
szP.bványtonna fejlesszék a szocialista briföldnyesőt és 7 cliesel von
Jalt 116 400
hatvan-miskolc
i,
mezó
alrnat.
a
tatómozdonyt _
A
m ásodik
szén �elyett 2 33 400 tonnát gádmozi;i;
túr-,szolnokí és a
sárbo ötéves terv folyamá
Jf11trre szüksél1l;se� b tu,dotakarított meg. De jól do!n további
gárd-rétszilast vonalakon
n
t
a
f!lmerm
lehemanuosan
g
s
és
l
rtási
600
A o o Ferenc a Hidépltésl Fönökség tli.zlkovicsa, az Qzem egyik
vágánykilomé'.eren · lé
gozott a pályafennta
.
_
.' .
A
hezagne"lk"'•
· u,.,
legjobb dolg ozója, szerszámkovicsolú közben
palyak tesítün k 'hézagné lküli felépít•
építési . a távközlő és bi�- t6sé !Jeket, • kidolgo';n! a te•: [
(Kovács G6&a felT,) j hossza 1960-ban 400 kilomé- ményt.
,
tosítóberendezési szakszolga- meleke nvsea eme!ésenek fel
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Úiiáépítették a rákos-ú i szászi vonalat
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MAf:YAR VASlITAS

Tapasztalatok a nőbizottság ok munkáiából

AMI JÓ

ÉS AMI MÉG HIÁNY ZIK

Az állomás kollektívájára
A sikerek láttán úgy hatáállomás,
Rétszilas olyan
tógyár nőbizottságának mun
amelynek nem utas-, vagy roztak, hogy 1960-ban is tart- nemcsak a termelö m unká
kája dicséretes.
ják az élüzem szintet, to- ban, hane m a politikai fel
Az elmondottak nőbizottsá áruforgalma, hanem forgal vább folytatják a kongresz- adatok megoldrtsában is szá•
gaink jó munkáját dicsérik. mi jelentősége domborodik szusi
munkaversenyt április mítan i lehet. A járási pártVan persze még javítanivaló. ki elsősorban. Az állomást 4-ig.
bi zf:tság Rétszilas községTöbb gondot kell fordítani annak idején azért építették,
Az eddigiek során Bako- ben az állomás dolgozóira
a jövőben arra, !hogy nöbi mert a dombóvári Yonalból
zottságai.nk !elilúvják a szü i tt kínálkozott a legalkalma nyí István forgalmi szolgálat- bízta a termelőszövetkezeti
lök figyelmét a gyermekek sabb hely a bátaszéki csat tevő és brigádja a kocsitar- agitáci ót. s a vasutasok ott
tózkodási idő csökkentésében
l\lit mutat a statisztika ?
nevelésének
káros lakozás megépítésére.
kettős
.
a radni szatúnt ki. Bencze István vál- sem �k�'._nak 1em
voltára. Célszerű növelni a
„ _
a fa
Rétszilas forgalmi jelentő tókezelő pedig kiváló szak- bad 1 �e3ukben 3ar3ák
A kérdőívekből nagyon ér sorban az egyedülálló, több- vasut.as szülők részvételét a
,
dekes adatok kerültek nap gyermekes anyák helyzetével szülői
munkaközösségekben sége az utóQbi években to tudásával pontos és éber , lut, ervelnek, vitatkoznak,
vább növekedett. Innen ága szolgálatával vívta ki az el- egyengetik a falu felvirágzávilágra. Kiderült, hogy az nElm, lehetünk elégedettek. O,k is.
1
zik ki a sztálinvárosi vonal, lsmerést.
utóbbi években erősödött a ugyanis nem tudnak háztar
sának útját.
aminek népgazdasági jelen
nők társadalmi és politikai tási gépeket vásárolni, nincs
Több közhasznú
anyagi idejük olvasni, színlházlila. mo
javultak
helyzete,
tőségét nem kell külön hang
Amit szóvá tettek
Ugrásszerűen ziba j,árni és nagyo11 ritkán
köt ülményeik.
súlyozni.
tanfolyamot
emelkedett náluk a 1háztartási velhetik igénybe a szakszerve
A helyzetből adódóan az
A jó eredmények mellett toznak, de oda nagyon ross:i:
gépek száma. A megkérde zeti üdülést.
Tovább ikell erősíteni a po állomásn,ik rendkívül erős a s?.ólnunk kell arról is, hogy a közlekedés. A cecei orvos
zettek zöménél van rádió,
Az
utóbbi
éve�ben
javult
a
litikai
nevelőmunkát,
gya
75-80 építészetileg nagyon elhanya- hoz szeretnének tartozni.
forgal ma. Naponta
gyakori a varrógép, a mosógép za
nőbizottságok rapítani a különböző köröket vonatjuk is van. 25 szorgal gQlt állapotban vannak a
és a kerékpár. Többen rendel s kszervezeti
Azzal kezdtük a cikket,
és
tanfolyamokat.
Az
edd
i gi
munkája_
A
nők:
növekvő
ak
vigyáz
őrt,
mas vasutas áll
amin jó lenne
keznek porszívóval, kefélő
tapasztalatok szerint nagy za a pályát, gondoskodik a várótermek,
hogy „ami jó és ami még hi•
géppel, lemezjátszóval
a
Ugy
és tivitása mellett ez annak tu népszerűségnek
segíteni.
vélik
rétsziörvend a 5Z3- gyors 'elegyáramlásról.
lajdonítható, hogy a szakszer
fényképezőgéppel.
lasiak. hogy a szolgálati fel- ányzik" és úgy véljük, hogy
bás-varrás-, a főzőtanfolyam,
sőbbség nem értékeli mun- a rétszilasi ,:asutasok meg
örvendetes képet mutat vezeti bizottságok egyre na
Tov6bbra is lankadatlan kájukat olyan mértékben, érdemlik azt, hogy azok a
A gyobbra értékelik a nőmozga és a kézimunka szakkör.
a bútorvásárlási rovat.
megkérdezettek közül a leg lom fontosságát.
úgy véljük, hogy nőbizottmint megérdemelnék,
kívánságok, amelyek a za•
szorgalommal
ságain,k sikeresen
fogják
többen 5--0000 forint érték
Az orvosi ellátásban is sze- vartalan munka ellátásához
de
ben vásároltak bútort,
megoldani a még előttük álló
Dicséretes
Az állomásnak kulcshely retnének változást elérni. Je- még hiányoznaik, rövid idő
előfordul a 22 OOO forintos vá
feladatokat, tovább javítják
kezdeményezések
sárlás is. 1000 forint
körül
munkájukat és ezzel sikeresen zete van t\s ezt minden dol lenleg SáT&zentmiklóshoz tar- alatt megoldást nyerjenek.
egyedi bútorvásárlás, úgytöltik be azt a szép és nagy- gozó át i s érzi. A kongres_;-
verse.'1yben an·a vállal 
szólván minden családnál volt.
Dicséretet érdemel az a sok szerű feladatot, ami a szo- szusi
építése s orá..'1 rá- koztak, hogy az élüzernszin
Eme1kedett a nők kulturális szép tett is , ami 111(>bizottsá cializ,mus
ig én ye és tudásszomja. A meg- gain-k munkájálhoz fűzódiik. juk <hárul. Az elnökség el- tet egy százalékkal túltelje
fogada azt a javaslatot, 'hogy sítik. Az értékelés után de!kérdezettek 50 százaléka jár A
székesfehérvári
já1"mú 1960-ban tíz varrógép vásár- rült ki, hogy 108 százalél, he
színházba, mintegy 70 szá- ja í
A Vá.::-Aszód között köz- el kérést az metékesekhez
ttsága
gondos
nőbizo
v tó
lásával is segíti a vasúton dol- lyett 116 százalékra teljesí- lekedő személyvonatok
z.aléka moziba és körülbelül az
Jo- a helyzet megváltoztatására,
l tették vállalásukat.
utóbbi arányban rendszere- ikodott Nagy Dénesné kór gozó nők munkáját.
része esténként kivilágítat- Atmeneti javulás után saj�
sen olvasnak. Többen lá- 41 ázbaszállitásáról és el'he
lanul közlekedik. Kisnéme- nos, ismét visszatért a régi,
ki- lyezte négy gyermekét. A fü
togatnak rends:zeresen
di, Váckisú;Jalu, Galgamá- sötét állapot.
állításoka t �s tárlatokat, még- zesabonyiak
egyik
beteg
többen
tanul.na;k,
növeli'k munkatársukat nemcsak rend
esa. és a többi köz:sé::r utazóRemélj-ük, hogy a sajtó
általános műveltségüket, szak- szeresen látogatták, hanem
közönrege kénytelen gyer- nyilvánossága után világosság
mai és politikai tudásukat.
a lakását is rendben tartotgyúlik ezen a vonalon is•
. A laká.slhelyzet terén túr- ták. A
A Szovjetunió és a Kinai körül. A vasútvonal térköz- tyát hordani magával utazás
miskolci
fútóluiz
R. S.
hető kép alakult ki, bár itt dolgozó női egy árva
kis Népköz,társaság között
új biztosítását teljesen auto- \ esetén.
még nagyon sok a tennivaló. lányt vettek gondozásukba. vasútvonal épül. Az új vo matizálják.
Vácrátót
juttat_tak
Már több iz.ben
A megkérdezettek fele úgy Figyelemmel vannak nőbi nal Kazahsztánt köti össze
:nyilatkozott, hogy mindenek- zottságaink olyan családi kő Kína északnyug-ati tartomá
előtt lakásvi szonyában sze- rüllményekre is, amelyek ká
retne javulást elérni.
rosan befolyásolják a serdülő nyaival. A vasútvonal Akto
A sok szép eredmény mel- l gyermekek nevelését. Ilyen gajnál ágazik ki a turkesz
vasútvonal
lett az derült iki, 'hogy els5- tekintetben a Gyöngyösi Vál- tán-11zibériai
ból, és a ikét ország határát
�""-�
01agyrészt .sivatagokon ke- 1 A budapesti · igazgatóság a föld alatt rokkant meg. tn mázta a szakszervezeti mun•
resztül közelíti meg. Itt ta- tanácstermében
negyven 15 éves voltam akkor, s a kában közel másfél évtized
lálkozik majd az Urumcsiból szakszervezeti
aktíva jött történtek mél11 nyomot hag11- alatt szerzett tapasztalatait:
kiinduló kínai vonallal. Az össze decem ber 30-án. Vala tak bennem.
- Szakszervezeti aktívá•
1941-ben,
20 éves ko�á- nak renm nehéz, de ugyan•
Alfaj-hegysége n keresztül ha- mennyien több mint 10 éve
Füleken
baa
jegyezték
el
magukat
a
szaklépett
a
vas:.it
a,kl;or
feladat. Munkánk
lado,
új vonal
csalmem . szervezeti mozgalommaL A szolgálatába. S a felszabadu- elé, 1.."'Üszép
lönösen a
korábbi
ezer kilométerrel
rövidíti budapesti területi
bizc,lts:íg lis után, amint a vasútnál években, gyakran gördültek
meg a Moszkva és Peking kö- hívta meg őket, hogy meg is megalakult a szakszerve- akadályok. Mi azonban nem
köszönje áldozatos munkáju- zet - ekkor már Kistere- adtuk fel a harcot. Szervez•
rotti távolságot.
kat és szerény
jutulmat nyén volt - az elsők között tünlc, neveltük a dolgozókat.,
A sivatagban pusztító sze- nyújtsanak át neltiik.
l6pett be. ű is káderesként S ha valaki
bajba jutott,
lektől különleges intézkedésAz ünnepség után bar:iti kezdte, akárcsak Pénzes Vla- vagy sérelem érte, a lehető•
sel védik meg a vasúti épüle beszélgetésre került sor a dimir. 1948-ban
független{- ségekhez mérten segítettünk
teket és a töltést. Mivel a vo vendéglátók és a vendégek tett üb-elnök lett. Két év mjta. Kitartó, fáradhatatla11
elérni,
nal na.gy részén, a sivatagos között. A riporter három be múlva vonalfelelós, 1952-ben munkával sikerült
szélgetést jegyzett fel.
újból "isszakerült Terenyére hogy ma Kisterenye d!!omá
területeken kevés a víz és
és azóta állandóan tagja' az son 100 %-os a szervezett
így az életfeltételek kedveGyerünk Vladi b6csihoz
állo;11ás szakszervezeti bizott- I ség és a kongresszusi ver•
zőtlenek,
csak néhány állosiiganak.
senyben is megálltuk a he5zebény_l lmrt!ne a�t!l, otv�zo anyagok, színes h esap,gyfémek stb.
1949-ben
Szolnok
állo
ást
'
ft
ek
l
Szomszéd Ádám így sum- lyünket.
m • ep· en · Az á lomások at
• analiilkal vlzsgalatát vegzl a 111Av Anyagvlzsgál6 Intézetben.
máson
öten
kezdtük
e
m
(Kovács Géza felv.)
védő erdősávokkal
veszik lé�ezik v issza Pénzes Vladimir
12 éve bizalmi
kocsi mester. - AkkoT káde
res
majd
voltam,
egy
Cseh Etel
szakszervezeti probl.éma merül fel mindjárt
évig az üb-elnöki teendőket
a hozzám jönnek a, dolgozók•
láttam el, 1 952-ben hathetes bizal mí, Ferencvároson
Marhav
ásártér
kirendeltséIgen, Cseh Etelhez a biSZOT islcolán vettem részt.
gének
a vezetője.
zalmihoz mennek, mert tudnélkül
Azóta megszakítás
- Mikor lépett a
szak- ják, hogy szeretettel foglaltagja
szb-nek.
vagyok az
kozik velük, mindig segít a
Időközben voltam már ter szervezetbe? - kérdezzük.
- Bécsi „szeletek" _
- A felszabadulás
után problémák megoldásában.
melési- és bérfelelős, jelen
Az üdülés tizenkettedik napjá,n búcsút vet
rú világítással és szellózóberendez&sei ellá  leg a munkásellátási Q'.izott - válaszolja kissé megilletünk a Natu-rfreundehaustól, a Berglifttől és a
Három régi szakszervezeti
tott szedó- és Qéptermeket. S amikor a sá_g elnöke vagyok.
tődve. - A kirendeltségnél
Tauplitzalmot körülvevő hegyektől, amelyek
könyvkötőlchöz értünk, a legnagyobb megle 
Arra a kérdésre, hogy mi 1948 óta vagyok
bizalmi. aktíva beszélt tapasztalataikissé már a szívünkhöz nőttek. Kara délután
petésünkre éppen Gárdonyi Géza: Egri csil  lyen élményekben volt ré Már l2 éve.
ró!. Mi ndhárman
más-más
'illtünfc vonatra és utaztunk Bécsbe, ahol két
lagok cimú reQényén dolgoztak. Az ízléses sze az eltelt 10 esztendő
szolgálati helyen,
más-más
.
_ Szép idő _ Jegyeztük
napot tartjzkodtunk. Nem sok, de ahhoz elég
srürk.e borít6uippal ellátott regényt 50 OOO alatt, így válaszolt:
beosztásban dolgoznak. Abmeg,
volt, hOf/11 némi betekintést nyerjünk Bécs
példányban magyar nyelven készítették, a
ban azonban
A sok kedves élmény
teljesen
megtarka foga.tagába.
mi ,számunkra. Itt tudtuk meg azt is, hogy a közül nehéz lenne egyet is
- Szép ugye ? Pedig nem egyeznek, hogy határtalan
Az első nap városnézéssel telt el, Osztrá1e
kombinátban 1300 fő dolgozik és képes folyó kiválasztani. A legbüszkébb könnyű a bizalmi munkája. szeretettel foglalkoznak
barátaink gazdag programot ánítottak össu
iratokat, könyveket külföldi megrendelésre arra vagyo1,, hogy dolgozó Igaz, hogy sokan azt gondol- emberekkel. önzetlenek az
fá
számunkra. A társasgépkocsi már korán reg
is készítene/e.
ják: elég _ha fizetés
A nyomda vezetői ezután a föld.szinten lévó társaim szeretáek és meQbe ad1a a belyeget és aután , el- radhatatlanok, amikor � dol•
gel odaállt a Wieland-gasse 10 szám alatti
penzgozók, a szakszervezet érde
férji- és női öltözőt és fürdőt mutatták csülnek.
szálláshelyünk elé. Gyorsan megreggeliztünk
leszámol. Ná- 1 kében kell cselekedn i . Tár
A szeretet és megbecsülés ról pontosan
meg. Ez a létesít,mé11y ug-yanolvan. mint
és utána n,e,kivágtunk a városnak.
lunk
nem
így
van.
Ha
a
kisaikkal együtt rászolgáltak az
legkézzelfoghatóbb
bizo
a mi új üzemeink öltözője és mosdókkal,
A társasgépkocsi a Schönbrunnba vitt ben
valamilyen elismerésre, a jutalomra.
2'Uhanyozókkal ellátott fürdője. Éttermük nyítéka: az ősz hajú kocsi rendeltségen
nün1'et, A délelőtt jelentékeny résu a nagy
- a.melyet egyúttal kulttír- és tar11,aterem mestert az 1949 óta megtar
területen fekvő park megtekintésével telt el.
nek 16 használnak, - tágas, modern. Egyéb tott szakszervezeti választá
A Schönbrunn tele van szobrokkal és külön
ként az ebédet mi is itt fogyasztottuk el, sokon egyszer sem hagyták
féle múeml.ékekkel. Legnagyobb értéke azon
.s csak azután indultunk tovább városnézó kí a szakszervezeti bizott
ban kétségtelen a nyári palota, amelynek fa
körútunkra.
ságból. De bizonyság az is,
lat között Magyararszág egykori uralkodói kö
- Most felmegyii.nk a Kahlenbergre és hogy ha a szolnoki rendezőn,
zül Mária Terézia és Ferenc József császá1'
megnézzük
Bécs panorámáját - közölték vagy az állomáson valakinek
töltötte napjait. (Sokba került ez a magyarok•
velünk osztrák barátaink.
nak. A Schönbrnnnba·. 2 schillil'l{I a belépő
problémája akad
eképpen
útközben még egy mellékutcán bemen.. vélekednek: gyerünk Vladi
jegy. S aki nyári palota szobáinak pazar be
tü.nk
a
Pfarrplatzra.
rendezéseire is kíváncsi, annak küWn belé
- Ebben az épületben lakott Beethoven bácsihoz, ő biztosan segít.
pőjegyet kell váltania.
1817
- ben - mutatott az előttünk álló mű
A volt uralkodók rezidenciájából a Volk
Hogyan lett
emléképületre vezetőnk. A falon márványtáb.
stimme - az Osztrák Kommunista Párt lap
100 sz6zalékos
jának - szerkesztőségébe, illetve nyomdájá la hirdeti a nagy zeneszerző emlékét. Meg
A szakszervezet elnöksége
megtárgyalta a szakszerve
zeti nöbizottságok tevékeny
ségét, foglalkozott azok,kal
amelyek
a tenn i valókkal,
fontosak
elengedhetetlenül
a nők további helyzetének ja
vítása érdekében,

értékelést megelőzően
kérdőíveket bocsátottak ki és
azokat a területi bizottsá
gok közreműködésével kü
lön,bözó szolgálati helyekre
juttatták eL
Az

..........

Kulbiráltahh utazási körülményeket a vác-aszódi vonalon

� vasútvonal épül a Szovjetunió és Kína közölt

----------•:•------------

Több mint 10 éve szakszervezeti funkcióban

, __

1

.Ausztriai útijegyzetek (III)

*

ba mentünk. A kívülről irodaházhoz hasonló
többemeletes épület belülről olyan, mint egy
'IUlf/Y kutatóintézet. Csak a fe1iér köpeny
hiányzik a nyomdászokról és a könyvkötők
ról. A termekben ugyanis mindenfe1,é tisz
taság és ,-end uralkodik, a műanyag padlózat
� tükörfényes. A szalagrendszerűen épült
nyomdakombinátban - Táillik ez a jelző a világ legjobb magas, mély és színesnyom6
nyomdagépei megtalálhatók.
Két e.1oportra osztva jártuk végig a kors:e.

néztünk még a környéken néhány múem·
léket és tovább mentünk.
A hegyoldalban kígyózó betonúton ha.
mar felértünk a Kahlenbergre, ahonnan
olyanforma kilátás nyílik a várrura, mint
Budapesten a Sza.badsáo-hegyről, vagy a
Hármashatár-hegyről.
Azt azonban elfogultság nélkül állíthatom. hogy Budapest
panorámája szebb, mint Bécsé.

(Folytat) Uk)

Visl Ferenc

a szervezettség

?

Apám bányász volt, de
baloldali érzelme miatt a 30as évek végén (!!bocsátották
- mondja Szomszéd Adám,

Kisterenye állomás szb-elnöke. - A bánya vezetői nem Ve!IZ)>rém-k0l s5 f(ltöbizban dolgozik Dombal J6zset mozdonylakatN
dja. Munklljuk mlnllségére Jell emző, hogy az általuk Javftou
voltak tekintettel sem a csa - j brigá
moz
donyoknál vlsnatéró JaVlU. h6napok óta nem fordult elö.
I ládra,
sem arra, hogy apa.·m
.
{Kovacs Géza felv.)
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KÉPEK A SZÉKESFEHÉRVÁRI JÁRMÜJAVÍTÓBÓL

t-én befejezték
US9. évi tervüket. Már ekkor elhatároztAk, hogy a felszabadulás 15.
évfordulója tiszteletére tovább folytatják a versenyt. A vállalathoz
érkezett űj gépek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a termelékeny-
■ég, különösen az utóbbi időben rohamosan emelkedett.
A székesfehérvári Járm(Uavitó dolgozói december

A fo rg a l o m eme l ked ésének nem törvénysze rű
következ ménye a ba l esetek s z ámának n öveked ése

Kérész-életű cserépk5lyha

Nagyjából tudjuk, hogy mi
a kérész. Szitakötő féle, rövid
életü rovar.
Na, de térjünk a tárgyra. A
vasútállomás elő
ta1�olcai
csarnokában feláll ítottak egy
cserép
nagyméretű
szép
vele
Fütöttek is
kál/há t.
ed
szétsz
vagy 3 napig. Utána
ték . . . Most egy szerény vas
kályha van hel yette . . .
Mi, utasok, találgatjuk, va
okok
jon milyen rejtélyes
miatt lett a cserépkályftla „kéEgy utas
rész" életü?

Írta : FEHÉRVÁRI JÓZSEF, a Vasút Biztons'ági Osztály vezetője

A tavalyi ószi forgalom ne feleletet megadták a vasutas lankad, akkor az eredmények
héz feladat elé állította a vas dolgozók, amikor a szállítási sem maradnak el.
Igen ám - mondhatja valautas dolgozókat. Ma már túl eredmények mennyiségi növe
vagyunk a nehezén. Az eddigi lése mellett növelték a munka k! -, de nem minden szállítási
eredmények mérlege kedvező minőségi színvonalát is, azaz időszakban van pártkongresz
képet mutat. Teljesítet1 úk szál csökkentették a baleseteket.
szus és így kongresszusi mun
Az
eddigi erednfényekkel lrnverseny. Ez igaz, de ezzel az
lítási terveinket, sót egyné
hány vonatkozásban sikerült természetesen nem lehetünk érveléssel szembe szegezhetjük
a tényeket. Ha vasutas dol
azokat túl is teljesítenünk. elégedettek.
Minden erőnkkel arra kell
pártban
Megny ugtató az a tudat. hogy
gozóink bíztak a
törekednünk, hogy a bal
a mezógazdaság termékeit idő
a kongresszus előtt, akkor ·ez a
esetek
ne
csak
mennyi
a
kongresszus
a
ben a fogyasztási helyekre és
bizalom most
Kismihók Róbert Celldömölk.
ségi mutatók hikrében, ha
után csak erősödni fog.
a raktárakba szállítottuk. A
szakmai sovinizmus? - e. írásá
nem számszerűen is csökpontos szállítás miatt nem
A megsokszorozódott bizal•
ra levélben válaszolunk.
kenjenek.
vesztettek azok értékükból és
Aranyos István Budapest, B6ma1 szüntelenül erősíte•
Az eredmények azt bizony ít
dogb Mihály Dombóvár� Spányik
tönkremenésüktól
nem kell
nünk
kell.
Alpár, Szendrei Józ�et
László
sok
a
rejtett
tartalék,
ják,
hog
y
sem tartani. Jóleső érzés ki
á
i
mondani, hogy megtettük kö csak a felszínre hozatal helyes Ez azonban nemcsak a párt- t!;!f!iker ':fi�;ék�
..J�!1yz! ��!!6i;_:
m0djait kell
megtalálnunk. szerszervezetek feladata, ha- bltottuk.
telességünket.
Tótka Károly szeged, Kaposvá
Ez persze nem jelenti azt, Ennek pedig továbbra is a jó nem a tömegszervezeteké is.
ri Adám Budapest, Bolzsár Gyu
hogy most már mindenki ölbe pPlitikai ne\·elómunka a leg Ha ez így lesz, akkor eddigi la
Békéscsaba, Fekete László
teheti a kezét, vagy legalábbis Predménvesebb módja. Ha az eredményeinket nemcsak meglehet lassítani a munkát. Az ö�z; forgalom alatt kialakult szilárdítjuk, hanern további si- 1 �!�!�!t v���\,í���atPé�!pu;;k
szerkesztésében felhasználtuk.
ó�zi forgalmi időszak ma már politikai munka továbbra sem kereket érünk el.
nem azt jelenti, hogy más id§
szakhoz viszonyítva sokkal
tcbb árut kell elszállítani.
A szállítás mennyiségét tekintve alig van külör 1 <;ég
az egyes időszakok között.
Az oroszlány1 szénbányák segítséget ad a szolgálati ve pedig néha napokat is
áll•
Az őszi forgalom jelentőségét termelésének
növekedésével zetöknek.
tak. A tervek láttán
az
:iz adja meg, hogy a mezőgaz- és a környéken végbemenő
1959-es
esztendötől
is
tar•
Csakihamar a kongresszudasági termékeket - az ipari építkezések következtében Ta si versen re
terelődött a tottam. A mozgalmi szervek
y
szállítások mellett - időben és tabánya-alsón
ugy_ancsak szó.
segítségével azonban sike•
pontosan rendeltetési helyükre megnótt a kocsiforgalom. Míg
bizottsá rült helytállnunk és az él,.
- Szakszervezeti
kell juttatni.
1955 előtt
napont.a
átlag
üzem -szintet is teljesítettük,
Vasutunk vonatkilométerek- 180-200 kocsi szenet ter gunk egy percig sem feled
kezett
meg
a
versenyről
hen az őszi időszak alatt 7,5 meltek
Oroszlányban, addig
Mit ígér 1960 ?
százalékkal teljesített többet , ma 3�0-350 kocsinál tarta folytatja az SZB-titkár. A termelési tanácskozásokon
mint az elmúlt év azonos i dő- nak. ehhez jön még a
fá
eddig sikerült helyt.
gen,
I
szakában.
cánoskerti rakodó napi 50 és érte'kez1cteinken állandó- állniuk, de vajon az i dén.
an napi; enden tartottuk a
Jogosan kérdezhetjük. hogy kocsija.
Is- amikor a vasútnak 12 hóna p
ve rsenyt,
kongresszusi
1ni volt az az erő, ami fe}színH a ehlhez hozzávesszük a mertettük, hol állunk a vál- alatt 13 hónap munkáját kell
re hozta a vasutas dolgozokba? különböző
vállalatok részére la!ás
amikor az orosz
teljesítésében, hol ta· elvégezni,
re;. ló tarta_Iékokat akko�. am2 - érkező építőany
vala
agot,
lányi
án ák termelése to•
.
kor :1 vasut t�chntka t- es mu - mint az átmenő személ - és pasztalható lemaradás. A ha- vább b y
növekedik , s az épít
y
von k ént elért eredményeket
sz In felt tele1 lényegében nem tehe:·forgalmat,
megállapít pedi,g papírra
vetettük és kezések is tovább folytatód
vtí�toztak;• ,
az
kiállomás
hatjuk,
lhog
nak,
meg tudnak-e birkózni
,Nem nch ez a fel�l et. A _nárt 1 nőtte kereteit.y S mivel a tech kifügyesztettük a fa. ga.lmi iroa feladatokka l?
V. I. kor�resszusara valfalt ' nikai berendezések is régiek, dában, az áruraktárban és
Erre
a kérdésre ma még
a
z őrhelyeken.
felad_Btokat a v_as t: ta s _clolgo7ók korszer t cnek, egyáltal
ül
án nem
nem lehet választ adni
Nem
feledkeztek
azokbP.csulettr>l „ telJes1tettelc .
meg
To- könny ú a vasutasok
dol
mondja
az
állomásfőnök.
v�hb mélyul� a vasu�as _do go- ga. T t abán a-alsón
a
ennek ró l az aktívákról sem, akik
y
gondjaink
azon túl, hogy példamuta- -Egyelöre olyan
7;okb�n � part h_-ántt hiza\ om ellenére öt év
alatt
négyszer
hogy nem tudjuk
es �bben a r,,lrt. cs s7.�k s,:e rv:P- nyerték el az élüzem cúnet, tóan dolgoztak, a megbiza- vannak,
hol
elhelyezni
érkező
az
épi•
zr., 1 szerveknek nagy szerepuk 1 és 1959 második felében
maradéktalanul
is tásckat is
k . Az év végén 23 töa nyagokat. Az út-Vasútépí�
van.
teljesít.etté
élüzem-szint
teljesítették az
aktivát
részesítették tárgyi tó Vállalat az elsó fél.évben
Az fisz) forgatom pozitív
követelményeit.
A
j utalomban.
jó eredmé- mintegy 1300 kocsi anyagot
,·onása az is, ho-ry ?.Z ed- 1
Itt kerül kirakásra
a
nyekért a felsőbb szervek el- vár.
di,;le'<nél na<"vobb mértékHiányzik a to"rzsga·rda
ismerése sem maradt el. A n . 8 0--as számú műút Tatabáben érvén:vl'•iilt a o;azdasány
a és · Vértesszölös közötti
félévl:>en több mint
30 OOO
gosság elve.
felvetődik a forintot osztottak ki a
Önkéntelenül
ér•
leg- szakaszának építéséhez
Rövidesen nyilvánosságra ke kérdés :
siker ült jobbak között, 6 fő pedig ki- kezö anyag, de a Bokodi
hogyan
rül az eredmények gazdasági meg,birkózniok
a
n E'hézsé- váló vasutas-jelvény t kapott. Erőmű
ép!téséhez
érkező
elemzése és ez a körülmény a gekkel?
anyagot is nekünk kell megfel mérésben is tükröződni fog.
Nos,
ezek
hallgass
után
uk
rendezni, illetve továbbítani.
- Nem voLt könnyű
Egy részeredménvről azon
István meg, hogy:111 , vél ekedik . a Tatabánya-Újvárosban
Kondrád
460
ba11 máris
beszámolhatunk. mondja
1;1egte�t _ �trol Both Karoly !akás építését kezdik meg.
nem,
SZB-titkár.
Azér
t
amelynek különösen erkölcsi
allomasfonok.
mert
ppen
a
elmúlt
évek
Amikor
ezek
az
é
apróságo
z
k ''
♦ vonatkozásait kell hangsúlyoz
ősz.!ntén, szóbakerültek, a " moz.galmi
. Meg� ondo�
nunk. Ez pedig az, hogy a vo ben okozott legtöb b gondot
amikor 19,4-ben idekerultem, szervek vezetői azt mondták:
natforgalom
növekedésének a l.étszámhiány. Az új fel,
_
arányában csökkent a forgalmi vételese'k jófa.,mán meg sem gondolni sem mertem volna a maguk részéról mindent
már
odébb
ismerték
a
vasutat,
�rra, hogy !Z az állom�s megtesznek, hogy a feladabalesetek száma. A vonatforga
El:mentek a bányába t!yen eredmen�e �re lesz ke- tokat teljesítsék, azt
azon!om növekedése 7.!'\ száz�lékos á iztak.
pes. Abban az ,doben a jóval ban hozzátették: ha
megvolt az őszi forgalom idősza vagy az l!!,ítkezésekre.
forgalom mellett is építenék - a felsőbb szervek
- Pontosan ez az oka an kisebb
kában és ugyanennyivel csök
kent a vasút. illetve a vasutas nak, hogy állomásunkon a r!ngeteg volt a v_o1:4tfeltar- által megígért - 12. vágányt,
d0Jgozók hiMjából bekövetke- mai napig sem sikerült egy jó tás, a leadásra kerulo elegyek nem fájna annyira a fejük.
törzsgárd át kiala!kítani - vet
7ett balesetek száma.
Dezső
Sokan azt állíti�k. hogy a te át a szót Csifári
Pedig ebben
forgalom növeke cl Psének ter SZB-elnök.
bizottsá
szakszervezeti
mPszetes v<>lejáróia a balese a
tek növekedése. A nemleges gunk és a pártszervezet nagy

A szerkesztőség üzeni

N agy utat tettek meg Tatab ánya-a1 són

A kovácsműhelyben sorozatban készülnek a vonóhorgok

A

J<azánmdhely
nagy•
dolgozói
ban bozzáj,1rul•
tak a terv ha•

A
a Su•
képen
sánszky-brlgAd
tagjai ety 324-es
moz•
sorozat'il
dony tdzszekré
nyén dolgoznak.
(MTI Foto Lajos
György felv.)
tárldG elö,U lel•
Jesflésébez.
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KISKŐR Ö S

Kisterenyen is megtört a jég

Minden s7�l!!álatl helyen
örülnek, a kh•áló eredmé- 1
nyekért ka pott elismerő oklevélnek. Kisterenye állomáson is büszkék a múlt év elsó felében elért eredményűket fémjelző oklevélre, amely
ott függ bekeretezve az állomásfónök irodájában. Büszkék, mert ez az első _ilyen
elismerés, mióta a szolgálati
élüzem
helyek között az
.
·
· t fol y1·k a versenges.
c1mer
- Elsö
' de nem utolsó ·
fő'mté·
mondJa Nagy Istvan
zó oktatótiszt. - A második

félévben még jobb eredményeket értünk el.
Reméljük, ezért újból kapunk egy
oklevelet.
A

.

h ,

kongrcssrus1 verseny alása

Kiste
Joggal bizakodnak
ren yén. Az évekig tartó egy
helyben topogásból ugyanis
1 959-ben alaposan elórelen
dültek.
A III. negyedévben 110,7,
pedig
a IV. negyedévben
1 1 2 2 százalékra teljesítették
a ' 105 százalékos élüzem
szintet.
- Minek tulajdonítható ez
a hirtelen előretörés? - tet
tük fel a kérdést.

- A nagyfokú lendületet
1
taga.dha.ta.tl.a.n, hogy a kongresszusi verseny adta. A fordu.lat azonban már akkor
bekövetkezett, amikor Lakatos Sándor föintézö szl!mélyében - 1957 öszén - UJ
fqn6k vette át az állomás vezetését - hangzik a válasz.
Mint az a beszélgetés során kiderült, az előző főnök
meglehetősen lazán tartotta
kezében a gyeplO"t• A munnem
kagyelem megsértőit
•
felelosségre, a pártvonj;l
szervezettel és a szakszervezeti bizottsággal sem vol t jó
a kapcsolata. Természetesen
ilyen körülmények között nem
sikerült az állomás egészének
eredményes munká t végezni,
nem sikerült az élüzemszínt
tényezői t teljesíteni.
Az új főnök másként cse
lekedett. Első perctől kezdve
arra törekedett, hogy jó kap
csolatot teremtsen a mozgal
Ugyanakk or
mi szervekkel.
a
szigorúan
megkövetelte
szolgálat pontos, fegyelme
zett ellátását. Ez a szigor
nem
kezdetben egyeseknek
Vannak, akiknek
tetszett.
ma sem tetszik. ő azonban
hajlíthatatlan.

l

- A va.sútüzemnél, a.hol
milliós értékek és emberi
életek vannak a szolgálatban
levő vasutasokra bízva, csak
egyféleképpen, az utasítások
dolgozni.
szellemében lehet
A jó eredményeknek is a
lelkiismeretes, a. fegyelmezett munka az alapja.

I dásában 1 17 százalékos eredményt értek el. Pedig
az
igazgatóság november 5-én
módosította a tervszámokat.
A 17,1 órás kocsitartózkodá
si egységidót 15,5 órára csök
kentették - hogy csak egy
példát említsünk.
munkalendület,
az
A
egészséges
versenyszellem
azonban ezután sem csökkent, sőt, fokozódott. A pártszervezet és a szakszervezeti bt' zottság által helyesen
szervezett és Irányított kong�esszusi versenyben a Símon-, a Boros- és a Szökebrigád szinte egymást múlta
fel ül.
Lám, a szolgálati főnök és
a mozgalmi szervek jó együttmű ködése
következtében
Kisterenyén is megtört a jég.

Ai együttmüködés eredménye

Az új esztendő alkalmából
számosan keresték fel szer
kesztőségünket jókívánságalk·
kal. A szerkesrlősélt' nevében
ezúton mondunk köszönetet
valamennyiüknek.

vallja Lakatos Sándor.

Neki van igaza.
AI ogy
. i k,
tel tek, mu' ltak a honapo
·
K i• sterenye• n u• gY J avt:1 t a f':'"
gyelem, s az eredmenyek IS
19 -9
szemlátomást no• ttek·
a
márciusában, amikor ismeretessé vált a párt határozata,
már erősen ostromolták az
él üzem szintet. Éppen ezért
a VII. pártkon(lresszus tiszteletére vállalták, hogy az év
végéig átlag 110 százalékra
teljesítik a tervet.
Merész vállalás volt,
de
teljesltették. Aprílis l-től de
cember 31-ig a kocsitartóz
kodásban 117, a kocsimozga
tásban 124, a kocsikihaszná
lásban 106,2, a tehervonatok
tartózkomenetrendszerinti

Kelebiának utaztunkban a
Az ószi forgalom sikeré-
vonatablakból nemsokáig fi ben sokat segített
a kong
gyelhetjü k a főváros házait. resszusi versen ,
amiben a
y
Néhány perc és máris az Al kiskőrösiek derekasan hel
t
földön fut a vonat. Egyfor álltak. A munka kifogásty
a
ma ez a táj mindenütt. Fe lan ellátása mellett
vállal
hérre meszelt apró tanyák, ták . hogy villamosenergiából
gyümölcsösök, jól gondozott égó olajból, petróleumból
és
föl dek váltogatják egymást. szénből 2 százalékkal keve
A táj egyik érdekes köz sebbet használnak fel az
eló
pontja az immár várossá fej lrtnál. Felajánlásukat teljesí
lődött Kiskőrös, ahol a sár tették.
gára festett, központi fűtéses
A versenyt tovább folytat
kis ál lomás barátságos képe
ják hazánk
felszabadulásá•
fogad.
nak 15.
évfordulójáig. Ez
Utunk Pásztor András ál
alatt
lomásfónökhöz és Temesvári cialistabekapcsolódnak a szo
brigáclmozgalomba
András szb-titkárhoz vezet.
is.
Elmondjuk jövetelünk célját
Az eredményekben termé
és az állomás munkájára te
s�etesen minden dolgozónak
reljük a szót.
van,
Matusik István
Az állomásnak 40-50 vo resze
nat a forgalma
naponta. A Szombati Imre, Míg Ferenc'
csúcsforgalmat az ősz jelen Turán István és Bobek Pái
ti, amikor naponta 80-90 munkája mégis külön dicsé
kocsit raknak meg és üríte retet érdemel.
Szólnunk kell a kiskőrösi
nek ki. De a tél forgalma
vasutasok
sem sokkal gyengébb.
büszkeségéről
a
Nem kis dolog ez
egy jól sikerült felvételi éptiiet
olyan állomáson, ahol vala ról. Bár minden igényt ki
mikor 10 kocsira méretezték elégít, mégis nagyon
hiá•
a rakodóvágányt és régen nyoltuk az Utasellátó étter
még ez is hosszúnak
bizo met. Sok az átutazó utas,
nvult. Rohanó életünk túl állandóan növekszik az ide
nőtte a lehetőségeket és ma e:enforgalom is.
a vasutasok minden tudásá
Azzal a tudattal váltunk
ra szüksél! van. hogy az ala el a ki skőrösiektői, hogy a jö
nosan megnövpJ,-pdett forgal vőben is megelégedéssel tel•
mat lebonyolltsák.
jesítik feladatukat,

1 960. JA�UAR 1 6.
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,, Kiváló újító" és „Kiváló feltaláló"
kitüntetés adományozásának módja
Az 1959. évi 58. számú Hiva
talos Lap a 29/1959 Ko1·m. sz.
rendelet alapján Tendeletet kö
zöl a „Kiváló újító" és Kivá
ló feltaláló" kitüntetés dá.omá
r.yozásáTól. A kitüntetés ado
r,ányozásánál a Tendelet értel
tnében az alábbiak szerint kell
eljárni:
a) Bronz fokozat: 25 beveze
tett újításért, melynek népgaz
dasági
eredménye összesen
legalább 250 OOO forint. Nagy
jelentőségű újításért, vagy ta
lálmányért, melynek népgaz
dasági eredménye 250 OOO fo
rintot II_:eghaladja;
b) Ezust fokozat: 50 beveze
tett újításért. melynek népgaz
d�sági
eredménye összesen
legalább 500 OOO forint. Nagy
jelentőségű újításért, vagy ta
lálmányért, melynek népgazda
sági eredménye az 500 OOO fo
rintot meghaladja ;
e) Arany fokmat: 100 beve
zetett újításért, melynek nép
gazdasági eredménye legalább
összesen 1 OOO OOO forint. Nagy
jelentőségű újításért, vagy ta
lálmányért, melynek népgazda
f<ági eredménye az 1 OOO OOO fo
rintot meghaladja.
A népgazdasági eredményt
az újítás vagy találmány díja
zásának alapjául vett idő
szakra kell figyelembe venni.
(Újításoknál a két év legered
ményesebb egy éve, találmá
nyoknál 5 év.) Eszmeileg díja
zott újításoknál a műszaki
becslés alapján megállapított
értéket kell alkalmazni. Ha ez
ntm lehetséges, akkor a kifize
tett díj összegét kell figyelem
be venni.
A kiváló újító és feltaláló ki-

tiintetésre valamennyt szak
szolgálat a szakszervezeti bi
zottsággal együttesen
tehet
javaslatot.
A kitüntetések adományozá
sára legközelebb hazánk fel
szabadulásának 15. évfordulója
alkalmából. 1960 áprilisában
kerül sor.
Ezzel kapcsolatban az összes
érdekelt szakszolgálati vezetők
a szakszervezeti bizottsággal
egyetértésben legkésőbb 1 960.
február l-ig kötelesek javasla
ta·ikat megtenni és felterjesz
teni felettes szerveik útján a
KPM 1/1. szakosztályához.
A kitüntetés adományozásá
nak feltételeit a következökben
teljesítö újítókról és feltalálmt
ról a kimutatást az elöírt fel
tételeknek megfelelően folya
matosan kell felterjeszteni.

Kultúrváróterem
amelyben nem szívesen tartózkodnak

�zemélypályaudvar
Szeged
kultúrvárótermét
múlt
a
nagy költséggel tata
évben
rozták. A vái·óteremben egy
nagyméretű, szépkivitelű cse1-épkályha szolgáltatja a me
leget. llletve,' ha szolgáltatná,
akkor nem került volna sor
ennek a cikknek a megírására.
Sajnos, a szép várótermet
éppen a szép kályha miatt
nem veszik igénybe az utasok.
Miért? Mert amikor a nagy

· • • ------

Vasutasok a mezőgazdaságért

a termelőszövetke
l!:ppen
zeti mozgalomról beszélget
tek, amikor benyitottunk a
békéscsa bai
állomásfőnök
irodájába.
Mint kitűnt, van

Nem iogtalan a kérésünk

A
borsodi
szénmedence
szívében
épült
berentei
szénpályaudvar munkája szo
rosan összefügg a szénosz
tályozóéval. A pályaudvaron
vasutas
négyszáz
mintegy
szolgálatot.
teljesít
Ebből
mindössze 'három qolgoZÓ la
kik helyben, a többiek tá
vo'ról járnak be Berentére.
vagyunk azzal,
Tisztában
ember részére
hogy ennyi
nem építtethettek Berentén
lakóházakat, furcsálljuk
új
azonban, hogy a szolgálati !he
lyeken kívül jóformán sem
mire sem gondoltak az építke
zésko r. Pedig tud!hatták, hogy
szükség lesz olyan helyiregek-

Emelkedik

Dobó Antalné, Szeged személ:v1>1Jyaudvar t.Avtrasza a !ól. végzett sZ!!.k
vonaU munkája mellett a békebizottságnak 111 szorgalmas aktivá.Ja
(Kovács Géza felv.)

Az M VSC labdarúgóinak őszi szerepléséről

vasutas csapat az NB n.

ószi

szerepléséről.

A

Keleti

népszera

és 23 kapott góllal a 9. helyen
csooortjában 15 panrtal, 20 rúgott

végzett. Ez sokak számára elsősorban azért érthetetlen, mert

a

elmúlt
az
miskolci labdarúgók
I-ben
bajnoki évadban az NB
szerepeltek és nem sok választot-

ta el őket a bentmaradástól. AlMiskolcon,
talános megállapítás
gólhogy ha a csapat egyetlen

képes csatárral rendelkezne. ma
a legjobbak között lehetne.
A rajt azonban gyengén sllcet z
k
lt
� .M;:� j������l�s� �r°Jt�lj�:� l
játszó ellenfelekkel szemben nem

eredményes. Ehhez párosult még
az NB t. tavaszi fordulójának
hajrájában vívott harc öröksége,
a fáradtság is.
Az ősszel edz6csere 1s történt.

a KST-tngok száma
es a betétek összege

Szeged állomáson is egyre
a
több dolgozó ismeri fel
Kölcsönös Segítő Takarék
pénztár jelentőségét. Erre a
adnak legfényesebb
számok
bizonyítékot. 1007-ben
275
tag 150 OOO forinttal, 1958forint
ban 338 tag 245 OOO
tal, 1959-ben 379 tag 400 830
forintos betétösszeggel sze
repelt.
T. K.
Szeged

-

KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság
a
Károlyi · József rendbebozza
Tanácsa a Rákos
csapat szénáját. Természetesen ez Elnöki
vonalszakasz
nem megy egyik napról a másik Újszász va&úti
ra. Ha a játékosok, a vezetők és
átépítésénél kimagasló mun,
a szurkolóK továbbra 1s támogat kát végzet államvasúti
dol
t
Ják az új edző munkáját, akkor
a csapat kikerül a hullámvölgy gozókat: Füzesi Pál elómun
Kádár József műszaki
kást,
ből.
A J átékosok egyébként már ellenört, Kocsis Imre föiroda
megkezdték a felkész(llést a ta- kezelőt e.-i Szemes Mihály ve
vaszi idényre.
zetó pályamestert a
Miskolcon

bíznak

abban,

hogy

Fekete László
Miskolci Igazgatóság

SZOCIALISTA MUNKAJ!:RT
J!:RDEMJ!:REM,

Bányai
András
segédmun
vezető
kást, Faragó István
munkást, Kádár lm�e műsza
ki ellenőrt, Kovács Béla csa.
patvezető elómunkást, Ma
30 sportoló Jelentkezett a városi
Több mint 20 OOO vasutas dolgozó
vett részt az üzemi bajnokságokon TST sportakadém!ájára a Pécsi ros László föintézöt és Uzso
\
rás "Pál műszaki föintézöt a
VSK-tóL
1959-ben.
MUNKA J!:RDEMJ!:REM
za
Epüt;taz
alakltott
OJ sportkört
m!'uet! !!2::iv��\ :P�r:����: kitüntetésben részesítette.
elemgyártó Főnökség és a Vasut- T nnészetbarát Egyesmei. A új

Sporthírek

tervező ű .V• Eddig ,!llID�két
J.yen sportcsoport muködött.

he-

Teneszu : a Néoszava Laok1adé

Budapest VD., Rákóczi ót M
Szikra Lapnyomd.a
Vállalat.

- Dicséretben részesitették Ko�
czó Jánost, Bud apest Nyui.?Qtl pu.
jegyvlzsgitloját, mert szolgálata
ban a külföld.1 utasokkal udva
rias és előzékeny magatartást ta
núsít. KoczQ elvtárs munkáját. d.1csérö leveleket kapott az auo
többek közölt a
mástönökség
Szovjetunióból. J'ugoszláviaból és
Lengyelországból.
- Kisiklott Szeged-Rókus áUo�
más.on december 31-én 7,13 orakor
az S0!:7. sz. vonat négy kocsija.
A kisiklás követlcei;t.ében egy
személy sérült meg.
- 2 millió forint értékfi eszter�
gapad érkezett a Szombathelyi
Lengyelországból.
Jarntüjavítóba
Az új berendezés négy régebbi
gép és 15 ember munkáját végzj
el.
- A Keleti-pályaudvar főhom
lokzata április 4-re elkészill. Az
korszerűsítése
egész pályaudvar
folyamatban van.
- 10 új hálókocsit, 20 korszerű
ét'r:.ezőkocsit és 15 bilfékocsit kap
ebben az évben az Utasellátó. A
kocsikat a györi \\filhelm Pieck
vagon- 6 Gépgyár és a Duna
keszi Járműjavító Vállalat készíti.
szerencsétlenséget
Vasúti
okozott. a fagy a franciaországi
váltó
Na cy pályaudvaron: egy
nem működött, s emiatt egy sze
helot
N�y
rn.é1YVonat kisiklott.
tat és 22 sebesültet emeltek ki a
kocsik roncsai közül.
- Megkezdték az árukezelési
munkák gépesítését a raktárak
Nagyobb
ban é3 a rakodókon.
gépes1tést hajtottak végre eddig
a józsefvárosi- és a Nyugati-pá
mA�
A jövőben
lvauctvarokon.
'tovább fokozzák a darabáru-keze
lés gépesítését, elsősorban villa
mos-emelővillás targoncák beállí
tásával. Az év első negyedében
a józsefvárosi-pályaudvar és Szé
kes!ehérvár állomás darabáru-ke
zelését gépesítik tovább.

- Be\'ezetl a reggeli telszolgá

lá.st a há.lókocsikon az Uta:selh1tö
Vállalat.

sutvoualon 3anuar l-én mcgszün
tetté·: n szemé!y- és te11.erforgc1mat. A .forgalmat közútra terel
ték.
-

A

szombathely-búcsúi

va..

1960-ban 21-tO km vasútvona
lat villamosHanak a Szovjet
unióban. A motorvontatásos
\'onalak hossza peaig meg fog
ja haladni a 20 OOO kilométert.

Jegynyomtató-gépet vezettek
b.: kísérletképpen a londoni
személypénztárakban. Amikor
a pénztáros beállítja a gépet a
megfelelö állomásra, egy kü
lönleges számológép rögzíti a
jegyen az útiköltséget. Az új
gép 1260 típusú jegyet képes
kiállítani különféle színű úrla
pokon.

Mozgatható tetőszerkezettel
ellátott új típusú teherkocsik
gyártására tértek át Svájcban.
A kocsik tetőzete bádogból
vagy alumíniumból készül és
egy ötletes megoldás segítségé
vel kézzel könnyen elmozdít
ható. Amikor a kocsit nyitott
ként kívánják használni a fe
dél a kocsi két oldalán le
ereszthető és kampókkal meg
erósíthetö. Csukott állapotban
különleges rúgók biztosítják a
tPtó szilárdságát a vonat moz
gása alatt.

Nem a ruha· teszi az embert
Mátraházi levél

Mátraháza, vasutas üdülő! gos, rövid zakós ifjoncok és
- kiáltja a csinos buszka- sok jól öltözött ultis.
Ne értsük félre, nem az
lauznő. Megérkeztünk . . . A
tömény hegyi levegő máris öltözettel volt baj! Hanem
átjárja a benzlngázhoz szo- azzal, hogy az én két derék
kott pesti tüdőnket. Nagya- szobatáTSam unatkozott. Nem
kat szippantunk belőle, ahogy szívesen mondom ki: ,,nem
igyekszünk felfelé az üdülő- vették be őket a társaságba".
höz vezető keskeny beton- Pedig a háromszoros kiváló
munkás, kiváló sakkozó is
úton.
vert
volt. Olyan mattokat
g,
mes
mele
A hallban. kelle
rám, hogy nyögtem belé. A
ezett
k
er
•
az éter hullámain
is csak döntet
(l ntetés adományozásának mód- muzsika és barátságos arcok nagypapától
kicsikarni•
tudtam
leneket
f�:
perc, 1
fogadn k. Néhány
Ultizni is nagyon tudtak. Bár
a
1,so. évi t. számb ól: 132651/1959.
kulcsok
szob
a
csörrennek
• • • ne tudtak volna !
g
•
AL e. A MA V M zta rtásf tUzelöyozása az 1960
Egyszer hármasban men.���;,:
Puff neki, a 13-as jutott
volt. tünk le a pompás társa!góSzerencsém
z. s•.á ml>óJ : 1007M l196o . r./1.!.B . nekem.
v�rehaitásl utasltás. A vasut- Szép tágas a szoba, s a mély ba. A beszélgetők között volt
lgau(atósáeok e,rvmás közti verse- völgybe, a forráshoz nézö. A egy kövér, pocakos,
magányének célk.ltazésel.
bútorok újak, színesek. Epe• val elégedett. magának való
..,
darugós rekamiék Tingatják • ember.
Divatos téma került sor
a vendéget. A borsózöld fa•
A ra: az űrhajózás. A kanizsai
lak nyugtatólag hatnak.
ÜJ KÖNYVEK
padló ragyog. Hideg-meleg barátom dobálódzott a szá
víz, szőnyegek, a szobákban makkal, mint a bűvész a ka
A Táncsics Könyvkiadó le„uJób
bolygók
Tikákkal. Fújtk a
bl kladvánva!ból az a!Abb! köny rádió.
veket és brosúrákat a�ánl1uk a
nagyon nevét, egymqsközti távolsá
minden
Szóval
szakszervezeti bizott�áe:oknak:
gát és másodpercre a kerin
Meltner Tamás: Bértormtk és szép. Szobatársaim kedvesek,
gési időket.
kereseti arányok _ Phillp Miklós:
A párh: zervPzetek és a szakszerve halkszavúak. Az egyik nagy
A nagypapa, mint valami
,:etek tennelést segítő munká.1a _ kanizsai szertári munkás, há
A termetésfránvi romszoros kiváló dolgozó. A amatőr történelemtudós, sor
M�sszi Tibor:
tás - Zentai Bél•: A m«szakl reJ
ba szedte az árpádházi kirá
másik
a vidámabb
lesztés,61. _ Dr. Konrád-Dr. Tóth:
A gyári fiP.'VVltt?I - Dr. TiS7.9V Ist műhelyi munkás. Orvos fia lyokat. Csaták és országgyú
ván: A váUalR.t tevékenysé�ének van, s amire még ennél is lé_sek dátumait emlegette. ll.
etemzé.-;e _ Dr. :M:eeyei Endre:
45 éves fejjel Endrénél és az Aranybullá
Onkijltség és llnltöltSél!CSökkentés büszkébb,
nál tovább időztünk . . •
- Filrész és lemezipari batesetet nagypapa.
bár(tó és e,rtszsénédö óvórend
Ekkor szólalt meg a poca
Nos, az én két szobatár
szabály _ Dr. Bálint-Murányi: A
munkabiztf)ttSág lélektana. _ Vé samról akarok valamit
el kos, pontosan így: Igen, ara•
dóruhá-zatok és egyéni védófe]sze
kifejezetten nyos egy nö ez a BJLlla, na
retésf'k katalógusa _ l\lnnkavédel mesélni. Olyan
gyon szeretem. A Törőcsi k
m1 titm,,•ató _ Munkásenátá-;l. munkás külsejű, kérges ke
Margit elbúj
Odillésf útmutat6 - Dr. Máthé zű vendég az én két embe meg a Bara
István : A nvu�dft szabálvat _ Ro
volt az hatnak mellette.
ger Peyrefitte: Szent Péter kut remen kívül nem
Csend lett! Mindenki nagy
rc;a-f _ Horváth József. Kékesdi üdülőben.
Gyula. Nemes János, Ord a!i Nán
Én
meresztett.
szemeket
Voltak csinos és kacér lá- meglöktem a
dor: 113 nao _ Arkady Fiedler:
kanizsait, az
b a
e
a
0
ny
k,
tűsarkon
Vo!a
tipegők.
meg a nagypapát. ősszenéz
:._� � �� ��ef�::; ;;,��.: ;�=
tak koszorúba font hajú, szo- tün]c, s arra gondoltam: va•
baré. Irodalmi Szlnoad mOsorfül lid szendék.
k.
n k
g
Römiző !s hor- lóban nem a ruha teszi az
,
��� jei;°,.e�;�� •!�";�k. � �iiu!t
goló asszonyságok, csonadrá- embert.
- gergely d! egyfelvonásosok.

��:l' �!�:f '!.���

��?1��:;::i

FARSANG

HÓF ÚVASBAN

:r.
e:yesület első megmozdulása az
az osztályvezető tan.folyam volt,
amelyet január 11-13 között ren

A közlekedés és postaügyi
miniszter a Ráka&-újszász
vasúti
vonalszakasz
átépíté
selmúltban a Nagykanizsai VSC.
sénél kimagasló munkát vég
folyamon a természetbarát mozga
lom szerepéről, a természetjárás zett államvasúti dolgozókat:
Lukács István és
Szúcs
céljáról, feladatáról és sajátossá•
MAG YAR VASUTAS
gairol, a tömegturák tejlesztésé László
műszaki intézőket
Felelős szerkesztő: Gulyás János ről, gazdasági problémákról volt
AS,
VASU
KIVALó
T
ették az·
1960i:�
Győri József műszaki ellen
Felelős kiadó: Szabó Antal
��• v':;:.!�i��
őrt, Varga János vezető fö
SzerkesztOséll: Budapest Vl.,
A BVSC atlétikai szakosztálya munkamestert és Varga Sán
Bencz.u.r 1.1. 41.
az
a kllencedik helyre kerillt
egyesületek közötU rangsorban. dor munkamestert
Vivő szakosztályt alakltott a kö-

miről beszélgetniök. A csa
ugyanis
vasutasoknak
bai
a tervek teljesítése, a szol
gálat ellátása mellett arra
is jut idejük, hogy segítsék
a szövetkezetieket.

Egy brigád Csorvás köz
ségben végzett felvilágosító
Barátságosan elbe
munkát.
szélgettek a még egyénileg
re is, ahol olvasni, tanulni, dolgozó parasztokkal a szo
előcialista mezőgazdaság
esetleg szórakozni lehet.
Sajnos, Berentén. ilyen 'he- nyeiröl, a közös gazdálkodás
lyiség nincs. Ha párt-, KISZ- jövöjéról.
A brigádnak nem
vagy szakszervezeti rendez- kis része van abban, hogy
vényre kerül sor, kilincselni Csorváson
szántóterület
a
kell egy lhelyiség után. A nö- mintegy 76 százalékán nagy
vekvő kulturális és szórako- üzemi módon folytatnak gaz
zas1
igények
kielégítésére dálkodást. Jt. brigá_d tagjai
egy klub, vagy kultúrterem is között ott volt Pál Zoltán ok
nagy segítséget jelentene.
tatótiszt, Bánfi Adám műA
intézö, Almási Femiatt szaki
teljesítmények
szégyenkeznünk, renc föelle,iör, hogy csak
kel!
nem
napi néhány nevet említsünk.
pedig az 1200-1400-as
kocs/!orgalom sem rit.lca. Di- I A
békéscsabai vasutasok
ósgyorben, Ózdon a vasutasok
'bk'
egy
en t a h e1Ybe!"1 pet o-f·1
e
az általuk kiswlgált vállaprémiumot is ka pnak. Tsz-t patronálják. Most azon
!attól
hogy segítséget
Mi elhelyett a következő „ju- fáradoznak,
Petőfinek
a
talomban" részesültünk : ed- nyújtasanak
dig a szénosztályozón 3 fo- gazdaságuk
megszilárdításá
rintért kaptunk ebédet. Most hoz.
ezt megszüntették. azzal az
indokka l, hogy a tálaló csak
100 személyes_ Ezek szerint
a jövóben a meleg ebédtől is
A HIVATALOS LAPBÓL
elesnek dolgozóink.
Mi ennek ellenére helyt
A Hivatalos L•nbnl , s••'<c.prállunk, de azt !hiszem, nem vezeti
bizottságok és a dolgozók
jogtalan a kérésünk : a lehe f!<,velmébe ajánljulc a következőtőséghez mérten
orvosolják ket:
4
probtémáinkat.
i:3;,e�
a
A!'·19�;
K, asznai László
eléP,!tett ruha!gények rendezése.
, .KiVI.
133•53/1959.
szAmból:
58.
Berente
váln úJJtó" . és •.Klváló felt aláló"

•

A labdarúgást kedvelő miskolci
vasutasok körében mostanában
sok szó esik az MVSC gyengébb

kora reggel
cserépkályhába
begyújtanak, egyidejűleg az
ablakokat is kinyitják. !gy
hát, ha a széngáz távozik is
az al>lakon, a beáramló hideg
hamar elűzi a látogatót.
A kályhát egyszer már át
rakták. Nem is ezzel, hanem
.állítólag a kéménnyel van baj.
De bizonyára ezen is lehetTJe
segíteni.
Tótka Károly
Szeged

n be
m
�:�czi ��n:tahfzi�.ö x ian�

Ez azt jelenti, hogy egy osztály
J!:RDEMES VASUTAS
lyal feljebb léphettek:, vagyis az
Idén már az L osztályúak között
szerepelnek.
1 kitüntetésben részesítette.

- Kérem szépen, nekünk egy menetjegyet
kell váltani, vagy kettőt?

Nem látják, hogy áll a ;elző?! Miért
nem indulnak már?!
(Pusztai Pál rajzai.)

•

VILAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!
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A SZOT VI 1. telies ülése után

A Magyar Szocialista Mun
káspárt VII. kongresszusának
határozataiból adódó legfon
tosabb szakszervezet; fe'.ada
tokról tárgy'alt január 22-én
és 23-án a Szakszerviazetek
Országos
Tanácsának
VII.
te!Jes ülése.

Az elnökség beszámolóját
Bru�ó János, a SZOT fötit
kára terjesztE:tte elö. Beve
zetöjében hangsúlyozta, hogy
a Központi Bizottság tavaly
március 6-i felhívását a szo
cializmus építésének meggyor
sítására a dolgozók megértés-
se! fogadták és a párt által
javasolt célkitűzések teljesíté
sét a szocialista munkaver
seny'Óen való részvételükkel
seg!tették.
A kongresszus tiszteletére
kibontakozott versenymoz.ga
lom eredm2nyeképpen a szo
cialista ipar termelése 3 szá
zalékkal meghaladta a java
solt
termelési
színvonalat,
hogy csak egy példát rag.ad
junk ki a beszámolóból.
A vasutas dolgozók erőfe
szítései sem voltak hiábava
lók A vasµt minden eddigi
nél nagyobb áruszállítási ter
vet december 12--én teljesí
tette.
- Bár a kongresszusi munka
versenyt általában pozitívan
értékeljük, vannak olyan je
lenségek, amelyek káros kö
járhatnak,
vetkezményekkel
nem figyelünk
ha idejében
fel rájuk. Ilyen például a
mennyiségi eredményekre va
ló törekvés, amely előbb
utóbb oda vezet, hogy felbo
rítja az anyagkészlet-gazdál
kodás egyensúlyát.
A SZOT Vli. teljes illés.én
a beszámolók és a vita alap
ján
relhívás
született
az
1960-M évi terv teljesítésére
és túlteljesítésére. A felhívás
hangoztatja, hogy a dolgozók
ha?.ánk felszabadulásának 15.
évfordulójára
indított ver
senyt fejle..-szék tovább éves
versennyé és a termelés növe
lésének fő formájává a mun
ka termelékenységének eme
lését válasszák. El kell érni.
hogy a termelés növekedésének 60-65 százaléka a termeemelkedéséből
lékenység

adódjék.

Utal a felhívás a munka
jobb megszervezésére, a he
lyes létszámgazdélkodásra, az
anyaggal és az energiával va
ló takarékos bánásmódra, a
munkaidi\ és6zerű kihasználá
sára, majd az általános jelle
gű feladatok ismertetése után
részletesen is megjelöli, hogy
az egyes iparágakban milyen
főbb célok megvalósítására
szervezzék a munkaversenyt.
Az 1960. évi n-;pgazdasági
terv az ipari termelés 8 szá
zalékos emelését irányozza
elő, Ez a nagyarányú növe
kedés a vasúti közlekedésben
azt jelenti, hogy az idén 7-8
millió tonnával több árut kell
elszállítani, mínt 1959-ben. De
tovább
jelenti azt is, hogy
kell csökkenteni az átlagos
nö
kell
tovább
kocsifordulót,
velni a teherkocsik és baher
vonatok átlagos terhelését.
biztosítan•i kell a személy- és
menetrendsze
tehervonatok
rinti közlekedését. Növekszik
a vasút felad2ta a személy
szállításban is.
Nem kis feladatok ezek.
J!;ppen ezért önkéntelenül is
felvetódik a kérdés. hogyan
tudja a vasút maradék nélkül végrehajtani az 1960. évi
feladatokat.
A SZOT illése a hogyan

kérdésre is választ adott. A
többi között javasolja, hogy a
szakszervezeiJzk, a minisztériumokkal és az iparigazgatóságokkal közösen elemezzék a
kongresszusi verseny tapasztalatait, dolgozzák ki részletesen az üzemek - a vasútnál
a szolgálati helyek
versenyfeladatait. S ezeket t.ermeléii tanácskozásokon terjesszék a dolgozók elé megvitatásra, illetve elfogadásra.
A ·SZOT VII. teljes ülésén
megjelent és felszólalt Fock
Jenö, az MSZMP Központi
Bizottságának titkára, a Politikai Bizottság tagja és foglalkozott az előttünk álló feladatokkal és a szakszerve2-.�
tek szerepével.
- Ebben az évben � van

lehetőség a népgazdasági ter•
Vek túlteljesitésére - mondotta a több; között -, de
csak ott, ahol a túlteljesítés

AZ IGAZGATÓSÁGOK
VERSENYE,NEK HELYEZE,SI
SORRENDJE

egyet jelent a nemzeti jöi;edelem növelésével, az ország
fizetési mérl.2gének javításá- 1959• december
val.
1. Szeged

:�
•·•

±
pont:�
pont ❖
pont t
pont:�
pont ❖
pont:(:
:�
❖
pont:l:
pont❖
pont:�
pont❖
pont:�
pont:f:
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A Dunakeszi Járműjavító azokról
az intézkedésekről,
ban január 14-én ünnepélyesen amelyeknek az a célja, hogy a
felavatták a
négytengelyes vasót személyforgalmát egyre
kocsik gyártására és javítására kulturáltabbá tegyük. Ezt a
alkalmas kéthajós szerelőcsar célt szolgálja az Északi Járnokot.
műjavítóban a most épülő dieAz átadáson jelen volt Kos seljavító műhely, valamint a
sa István közlekedés- és posta Lan,dler Járműjavítóban uJ
ügyi miniszter, Németh József gőzhenger megmunkáló létesíminiszterhelyettes, a MA V ve tése.
zérigazgatója, Soproni József
A MAV 1959-ben nagy össze a szakszervezet titkára, Bajusz geket költött a járműjavítók
Rezső a KB Ipari és Közleke korszerűsítésére. A dunakeszi.
„
dési Osztályának munkatársa, UJ
. . ése 36 millio
csarnok epit
Horvcith András az MSZMP forintba került. Az új szerelőPest megyei Pártbizottságának csarnok beépített területe 4650
első titkára.
négyzetméter, térfogata 54 OOO
Tölgyes Lajos szakosztály köbméter. A csarnokban egyvezető bevezetőjében ismertet szerre 16 kocsi javítását végez
te a vasúti műhelyekben az el hetik. A tágas, világos, fűthető
múlt évek során végrehajtott csarnokhoz korszerűen beren
korszerűsítéseket, szólt az új dezett műhelyek, irodák és 450
csarnok megépítésének jelen dolgozó részére épült öltözők,
fürdőhelyiségek tartoznak.
tőségéről.
A járműjavító 1960. évi ter
Németh elvtárs avató beszé
vét
már az új létesítmény fi
dében többek között a vasút
1960. évi feladataival foglal gyelembevételével állapították
Részletesen
beszélt meg. Eszerint a múlt évillez
kozott.
�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''''''''''''''''''''''''''''''''''''�·

Készülődés a nemzetközi nönap 50.. évfordulóiára

A N11ugati-pályaudvar szeEzenkívül a négy város
mélypénztár
kezel6női
a legnagyobb pályaudvara n01

l

+

42 méteres d1Lru1>1Uvát készltett tervrn feJUI Obál Sándor és cso1>ortJa ,
°:" kongresszusi versenv idején a villanvmozdony osztály részére, ,i
::: munka értéke - amelyet 23 navpnl a ·határ-idő· elött fejeztek be 270 000 forint

142
A szakszervezetek felada- 2. Pécs
138, 5
tairól szólva uta:t arra, hogy- 3. Budapest
136,5
ha a dolgozókat fokozottab- 4. Debrecen
129,5
ban bevonják a tervek kidol· 5. Miskolc
117
116
gozásába, ha jobban megis·• 6, Szombathely
merteti k velük az üzemek,
1959_ IV. negyedév
vállalatok előtt álló ieladato4'.l0, 5
kat, s ha tovább szervezik és 1. Szeged
413,5
irányítják a szocialista mun- 2. Budapest
409,5
kaversenyt, nem marad el az 3. Pécs
388, 5
4. Miskolc
eredmény.
364
Mindent összegezve a SZOT 5. Debrecen
361
VII. teljes ülése részletesen 6. Szombathely
meghatározta a szakszerveze- 1959. év vé geredm énye (üzemi :· �
.
tek tennivalóit az 1960. évi
:�
ól).
népgazdasági terv teljesitésé- jutalék szempontjáb
ben és túlteljesítésében. Most 1. Pécs
1449,5 pont
rajtunk a sor. Mindnyájunk 2. Budapest
1427 pont-;közös érdeke, hogy magunké- 3. Szombathely
1399 pont:::
vá tegyük az ülésen elbang- 4. Szeged
1356 5 pont❖ Gál János és
, zott felhívást szebb és boldo- 5 . Miskolc
1354' pont :�
gabb életünk zálogát.
16. Debrecen
1302 pont ;� i*
❖
❖

Elkészült a Dunakeszi Járműjavító
új szerelócsarnoka

nemzetközi nőnap
50. évfordulója alkalmával hazánk
látképsorozatot
fővárosáról
Prága,
killdenek Moszkva,
Berlin és Koppenhága vasutas
dolgozó nőinek. Üdvözlő lapot küldenek Ghana Köztársaság asszonyainak is.

:1:

dolgozóinak levélben számol
nak be életükről 1945-től napjainkig.
A kezdeményezést na,:yon
helyesnek tartjuk. A nőbizott
ságok kövessék a
Nyugati
pályaudvar dolgozóinak kezdeményezését.

............

Tapasztalatcsere a miskolci fűtőházban

A miskolci fútőház kocsi•• javuljon a munka minősége.
szolgálatánál a Vasuti Fő„ , A részvevőknek
Kurucz
osztály kezdem's'llyezésére ja- elvtárs, a fiókműhely veze
nuár 15 -én tapasztalatcserét tője bemutatta egyik jelen
tartottak, amelyen részt vet• tős újítását, az úgynevezett
tek a �asút valamennyi fiók- ,.fék-próbapadot", amelyen a
műhelyének vezetői és leg• fékberendezések egyes alkat
részeinek helyes működését
jobb újítói.
lehet ellenőrizni.
A tapasztalatcserén részve
Az
értekezleten
számos
vő szakemberek megvitatták
az aktuális problémákat, kü észrevétel és javaslat hang�ot
t
el, ami minden bizonylönösen a
légfékberendezé
sek működését és javítását nyal eredményesen befolyá•
érintő kérdéseket.
solja a javítószolgálat jövőA tapasztalatcsere elósegí beni .munkáját és ösztönzőtette, hogy a már eddig be lei; hat az újító- és ésszerűvezetett újítások országosan sítő mozgalomra.
elterjedjenek és segít�égük
1
Uglyal Sándor
kel csökkenien a járművek
Miskolc
I javítási ideje és önköltsége,

=�

:� 1

asztalosbrlJtádJa Is heJvtállt a kon.-resszusl
Tervilkel átla1t 110%-ra te!Jesltették

versen.vben.

.....,, �,=,,,,,,w,.,·,� "lt ·• -·•

❖
❖
❖

::

❖
❖
képest 20 százalékkal emelke- '.;:
dik a személy«ocsi gyártás, 13 ❖
szazalékkal
a négytengelyű ;t
személykocsi javítás. A műhelycsarnok
bekapcsoLásával :Í:
évente 50-<!l több új négyten-❖
gelyes személykocsit építenek ;t
és 225-el több főjavítást végez-❖
hetnek el.
�:
A munkálatokat az. É. M.❖
41 számú vállalata 19 58. május:::
első napjaiban kezdte meg.•J.
,
Az építkezésen 18 hónapon át-;'
•·· A.goston ;József eszterg4lyos 11 tag1'.1 brlg!dja részt vesz a szoclaUsta
o
"'tlag 200 mun ká
. S dOlgo_z_ tt·, .❖ bri�ád cím :a�gszerzéséért Indított mozgalomban. A teher vái:ányA Dunakeszi JármuJav1tot gépkocsi alkat.részek készitésénéi havonta átlaJt 110% felett telJesltették
a tervet
dolgozói nevében a csarnokot::.
!Kovács Géza felvételei)
Bakó Károly igazgató vette át.
• ❖❖❖-:-l-❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖f
----:i.❖

•=·

't

Közlekedési vezetíík értekezlete az 1960. évi feladatokról

Január 18-án a közlekedési j Mint
hangsúlyozták;
az kocsit vásárol. Több száz mil•
vállalatok vezetői, a nagyobb 1960-as esztendöben a felada- lió forintot fordítanak a vá
szolgálati helyek főnökei, párt- tok még nagyobbak lednek. gányhálózat felújítására, hé•
és szakszervezeti funcionáriu- 1 607 millió utas � 125 millió zagmentes pályák
építésére,
sok egésznapos
értekezletet tonna áru elszciLlításá,t kell személykocsik vásárlására.
tartottak az Építők Rózsa Fe- biztosítani. A vasút 7,5 millió
A miniszter elvtárs annak a
renc művelődési otthonában a tonna áruval szállít többet, reményének adott kifejezést,
feladatairól. mint tavaly.
hogy a közlekedés vezetőinek
közlekedés idei
értekezletét a jövőben
legAz értekezleten jelen volt Koskb.
1960-ban a MAV
50 / alább évente kétszer
megi�sa István közlekedés- és postaügyi miniszter, dr. Csanádi dieselmozdonyt és 3800 teher- métlik.
György, a miniszter első heFerenc, a
lyettese, Martin
SZOT titkára, Földvári Lász
ló, Katona Antal, Németh Jó
zsef miniszterhelyettesek, Bessenyei Miklós, a postás szakAllomásunk · jó eredményt
A kocsikihasználásban ,egy
l
szervezet fötitkára,
Földvári
az éves terv teljesité- tonnával jobban használtuk
szak- ért el
Aladár a közlekedési
szervezet főtitkára, Gróf Jó- sében. Ez. annak köszönhető, ki a megrakásra kerülő kocsi
zsef a vasutas
szakszervezet hogy a párt' márciusi határo kat és így a verseny beindu
titkára.
zat a nyomán a szakszolgálat lásától az év végéig
Csanádi elvtárs bevezetője és a mozgalmi szervek veze
579 kocsi megrakását tud
után Kossa ,elvtárs beszélt az
tői megbeszélték a dolgozók
tuk mellőzni.
1959. évi _feladatok teljesítésé
ről és az idei feladatokról.Kü kal a termelési feladatokat.
Kőolajból 830 kg-mal, égő
lönösen behatóan foglalkozott Ezek ismeretében kialakult olajból pedig 1230 kg-mal
a vezetési módszerek javítá
sával, az emberekkel
való közös elhatározás a tervek használtunk kevesebbet. Vil•
lamosenergiából 162 248 fotúlteljesítését eredményezte.
bánásmóddal.
után , A kongresszusi verseny 50_ rintra rúgott a megtakarítás.
A miniszter beszéde
Fi'ldvári László miniszterhe rán a tehervonatok átlagos
A kongresszusi versenyt ha
lyettes, Rödönyi ,<:tiroly MA V terhellsének
emeléUvel zá..l. felszabadulásának tisztevezérigazgató-helyettes. Bada
csonyi György és Wessely Vil- 328 644 tonnával több árut letére tovább folytatjuk. Vál•
mos főosztályvezetők tartottak továbbítottunk és ezzel
laltuk a terv 102 százalékos
korreferátumot.
264 darab 1245 tonnás voteljesítését. RetnéljUk.. hogy
Az előadók a tárca eredmé
na& közlekedtetése
dolgozóink önfeláldozó munnyeit ismertetve elmondották,
eredményeink
hogy a KPM vállalatai 1959- maradhatott el A fajlagos kája nyomán
801
óra továbbra is jók lesznek s az
ben egymilliárd forint tcbblet kocsimozdltásban
nyereséget értek el, 117 millió haszn<>s tolatási időt takarí- idén elnyerjük az énizem cí
tonna árut szállítottak. 15 szá- tottunk meg, amely egy tarta met.
zalékkal többet, mint
1958Révész Józaet
ban. Az utaslétszcim 559 mii- lék 48 napi haszn0s tolatási
id<' jének felel meg.
lió volt.
Hatvan

Túlszárnyaljuk a múlt évi teljesítményünket

2

1960. FEBRUAR 1,

MAC.VAR VASUTAS

A békéscsabai nevelőintézet növendékei között

.

.,
A magyar saJtó 1uip1a

A s=:���=���njárá- \

,

Február 1. Minden évben ezen a napon, ��- me.gá!is Sz.�

kérdések mellett opera, zene sára díjmentesen kaptam egy bad Nép e lső száma megjelenésének évfordulo1an un.nep�lJul
ismeret is szerepel. Nem egy ,,Krísztall" típusú hallókészü a magyar sajtó napját. Ezen a napon a d.ol_gozók ezrei, szazezl
l
szer külső előadót kérnek fel léket.
rei fordulnak a sajtó és a nyomda do gozol fe_lé.
előadásra.
Hálás köszönetem tolmácso
Hogyan nyerte el a. magyar sajtó az olvasok ezreinek sze-,
Az intézetnek jól felszerelt lom mindazoknak, akik a ké retetét. megbecsülését? Ugy, hogy a felszabadulás ót� lépés
könyvtára van. A lányok szí szülék megszerzésében közre ről-lépésre vezette népünket és erős összekötő kapocskent szol•
olvasnak, működtek.
vesen és sokat
,
ma is a párt és a nép között.
Vadas Matild gál A magyar sajtóra napjainkban is nagy fel�d�t hár�I !I�•
verses
könyvismertetéseket,
Nagymaros tünk értelmét és felemelkedésünket bemutató irasok kozlese•
összeállításokat tartanak.
ben. " termelőmunka színvonalának növekedését gátló ténye•
Havonként egy alkalommal
Huzamosabb ideje beteges zők.felszámolásában, az új munkamódszerek, az új technika és
önállóan főznek és minden
szombaton más-más csoport kedem. A beteg ember napjai technotógiai eljárások elte1'jesztésében, a munka jobb meg•
készíti el a vasárnapi süte- nagyon unalmasak és elural szervezéJében, stb.
..
ményt. Megtartják a születés- kodik rajta az elhagyatottság
Üjságjainknak, irodalmi termékeinknek na.{f11 a szerepuk
szocialis•
új
az
is
felelősségük
napokat, az ünnepelteknek ap- erzése.
és tegyük mindjárt hozzá, hogy
r? ajá_ndékot �észit:nek, torAz egyik napon a szakszer ta erkölcs kialakításában, az ifjúság, a jövő nemzedék neve
tát sutnek. 1:"lindn):aJan m1:g- vezeti bizottságtól Tihanyi Je lésében.
ta;1 ulnak kéz1munkaz1;1. �apu-- nő elvtárs meglátogatott, hosz
A párt a sajtón keresztül naponta szól a. dolgozókhoz. �p
bol ruh'.'modellt kesL.1te��k, szan elbeszélgetett velem és pen ezért nem meglepő, hogy a legeldugottabb fall,akba, vas•
babaruhat v�rnak !1a�koz1- megajándékozott egy szé
p úti üzemekbe és szolgálati helyekre is eljut az újság. Eljut,
,
o�thonok reszere
. Az 1 d:1 te:·- könyvvel. Utána ügyes-b'ljos
mert ké rik, várják, igénylik a dolgozók. S ez helye.s is. Hiszeft
vuk � �epe! hogy ovoda- dolgai
elintézésében
is az MSZMP politikájának következetes végrehajtása, a dolgo
'.
sok reszere ruha_
kat varrnak 1 nagylem
lkű en közreműködött.
zók ügyes-bajos problémáinak lelkíismeretes intézése a sajtó
azokból a hulladeltanyagokból,
Köszönet érte a szakszen e és az olvasók, a dolgozó nép összefogásától is függ.
amit a gyár- és üzemlátogatá
A sajtó munkásainak napján mi is szeretettel köszöntjii,1:
zeti bizottságnak és Tihan:1-i
sok során kaptak.
a fővárostól a legkisebb szolgálati helyig munkánkat segítő tu
elvtársnak.
Az intézetben rádiószakkör
dósitóinkat, levelezőinket. Kérjük, hogy a jövőben is az eddi•
Takács Mádon
is működik, izgalommal vár
giekhez hasonló odaadással tevékenykedjenek a. vasutas dol•
Szolnok
ják a növendékek, hogy a már
gozók és az egész mag11ar nép további felemelkedéséért.
befejezés előtt álló önállóan
lllt. Intézet nilvendékel a konyhában le megAIIJák a llelyilket
épített 2+1-es rádiókészülé
intézet növendékei. A nevelők nek. A környékbeli állami gaz kük megszólaljon. Megismer
A jó módszert
féltő szerete'ttel foglalkoznak daságban például iskolai szün kednek az intézetben találha
azzal a 44 középiskolás lány- napokon és vasárnapokon ku-. tó háztartási gépek kezelésé
követni kell
nyal, akik jelenleg a villasze- Jrnricát tör!ek. Tavasszal fá vel és szabadidejükben sokat
rú intézet lakói. A kedves kör• sítást, gyomirtást végeztek.
Lapunk 1959. október 16-i Azért, hogy megmutassuk az
vasSomoskóújfalun sok
segítenek az intézet különbö11yezetben úgy élnek itt a nöAz intézet lakóinak több ző munkat erületein. Fotoszak- utas család dicséri
Bárdos számában „Miért Mm fizet- olvasóknak, hogyan lehet írá
vendékek - átvéve az intézet mi nt a fele KISZ-tag. Az ifjú körük tagjai megörökítik az Ferenc anyagszámadó . mun- nek szakszervezeti díjat a sokat kiforgatni, hogyan le
hagyományait -, mint egy sági önkonpányzat is dicsére- intézeti élet egyes mozzanatait. káját. Jól szervezte meg a keszthelyi vonatkísbók" cím- het az igazságot nélkülöző
tesen dolgozik.
nagy család,
Sokat sportolnak, nemcsak tüzelőellátást. Nemcsak pon- me· riportot közöltünk. A ri- adatokkal embereket, vagy
Az általános gimnáziumban
Hetenként sajtóme�beszélést
hogy 17 akár egy egész országot me.,"tosan rendelte meg a szenet' portban meafrtuk,
,...
és a közgazdasági technikum- tartanak. Vasárnaponként egy az iskolai spol!tkörben, hanem hanem a termelőszövetkezet vonatkísérő közül május óta rágalmazni.
ban egyaránt elégedettek a pe- egy növendék tart előadást a az intézetben is. á Az udvaron kocsijaival megfelelő díjazás 10 nem fizetett ta gdíjat, mert
A Szaba
Európától már
dagógusok növendékeinkkel - 1 felvetődő érdekesebb kérdé tenisz- és kos rlabdapályát ellenében haza i s szállít tatta. s 5relmesnek tartották, hogy meg.szoktuk,d hogy bértollno
újságolja az igazgató elvtárs. sekrőL A természettudományos építettek. Sokat segítenek a
lett
a
kai
fia
kevesebb
l
hazugságokat
olyan
koty
lamive
dolog,
nagy
v
Nem
jóinde
virágok gondozásában. Szabad
t❖❖(•❖❖❖+G>❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•l>❖❖❖❖❖❖(..!•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ vasárnapjukon kirándulnak a dulatával sok embernek szer- zetésük, s ennek ellenére vasztanak, amelyet maguk
szakszervezet i tagdíjuk a;.sze- sem hisznek el. Nem meglepő,környéken levő erdőkbe. Bo- zett örömet.
ha más nyugati jobboldali lagár- és növénygyüjtés mellett
Példája követésre méltó!
ge nem csökkent. ·
felüdülést találnak a terméSzúcs István
A gy,m.gébbek kedvéért po:: írnak valótlant hazánkszetjárásban. Egy-egy egésznaSomnsk.jú i [alu.
megjegyezzük, hogy a bér- ról. Az azonban meglepett
öt éve dolgozom a KeletiA mosdó bővítésére azon- pos kiránduláson nagyon ízlik
korrekció után ha ös.s.zegsze- bennünket, ahogyan a Laboul'
___
fútőházban, q_e a mosdó- és ban nem került sor, bár a a bográcsban készített magukrüségében kevesebb is a fize- the TUC Magazine, az angol
növek főzte étel.
kapcsolatos létszám állandóan
öltözőhiánnyal
,
tésük, az egy szolgálati órára szakszervezetek központjának
problémát már az első 1•.1- szik. Ennek folytán ma s1decemberi
1959
r
A
nyá
i
hónapokban
országeső bérlik emelkedett. S hogy folyóirat a
pokban megismertem. Azóta lyosabb a helyzet, mint va- járásra indulnak az élet szea keresetcsökkenés nem eget- számában ki!orgatta a fent
csaknem .minden
termelési !aha.
A
említett
riport
KPM
1.
Vasúti
Főosztály
retetétől
b
zotartalmát.
vidám
lányok, hogy
rengető, azt éppen az i
illetékeseket, megismerjék hazánk
Kérjük az
tájait. 2. C. oktatási osztá lya főhiva- nyitja, hogJ ugyanazon tag- Idézzük :
ta�á:skozason, sz�kszervezetl hogy
tűzzék napirendre prob szépségeit,
,,Magyarországon a vasuta•
fejlődő üzemeit, tású nevelői állás betöltésére díjosztály szerint kell fizetgyulesen és pártertekezleten lémánkat és legyen végre az
gazdaságait. Az elmúlt nyáron ke-res lehetőleg ,r „ temat ik.i- niük a tagdí:iAt.
sok új módszerrel vágna-le
szóba került az ügy és meg- ig�etből valóság.
a Bükk-hegységben kalandoz- fizik,a, illetve más szaloos férfi
ér v tük elő ö t hó11ap vissza a kommunisták által
oldására többször is ígéretet 1
Vízi Andráa
tak. A láto1tak · kép- és · él- nevelőket (középiskolai taná- ltMilt t et
o
s irán11ított sza.k8zervezeteikre.
tettek.
bizalmi
ményanyagát feldolgozzák és rakat) azonnali fel i•ételre a e e e u tán a. rip rtot,
miért idéztük e so-ro.kat? Október 16-án a vasutasak
egy albumban örökítik meg. budapesti Vasúti Diákotthon- , ----~-------- szak�zervezetének lapja, a
• Magya-r Vasuta.s arról panaszA növendékek közös klub- ba. (Budapest, VIII., József
krt.
16.
délutánokat tartanak a helykodott, hogy Keszthelyen a
)
ASSZONYOKNAK
170 vas utas közül körülbelül
beli fiú-kollégiumokkal, hol a
A pályázók kérvényükhöz
mű
or
mellett
·
s
tánc,
társasjámellékeljenek
önéletrajzot.
A
n
1945. januá,- 18-a, Pest felszabadulá.sán.ak dátuma.
1960 ja uárjától megjele 100 .:a.suta.s nem hajlandó
Ezen a napon értek a felszabadító hős szovjet csapatok a. lék teszik szórakoztatóbbá az kérvényeket a KPM l. Vasúti nik a szovjetsz k,aja zse n s- szakszervezeti tagdíjat fizetni.
pesti Dunához, átküzdve magukat a halált rejtegető pincéken, összejövetelt.· A szegedi MA V Föosztály 2. C. oktatási osz- csina fflll4) yar nyelvű k iadá- A dolgozók azt követeiték.
sündisznóáHássá kiképzett h.áztömbökön, kiégett német �igrisek Nevelőintézet fiúnövendékei is tály címére küldjék, (Buda- -'<1-, a.z Asszonyok című ké pes, mivelhogy bérüket csökken•
pest, VI. , Népköztársaság útja színes havi folyói rat.
tették, a szakszervezeti tagdí•
é& összedőlt házak 1'omjatn Megkezdődött Budapest fe"lsznba- átruccannak néha Csabára.
dításának második része: a budai hegyekben körülzárt fasiszták
3-75. ).
A lap terjesztését a szolgá- ju�t is csökkenteni • kelt
,
A
végzett
növendékek
szí7
teljes felszámolása.
A mi kor ez_t me�tagadtak, a
látogatnak 1 A főhivatású nevelő díjaza- lati helyeken a Lapkiadó v
Idézzük a régi ha1'cokat megörökítő sorokat. A Szov;et Tá- vesen . és gyakran
sa a szolgálati évek szerint já- 1 Vállalat munkatársai végzik. asu�ok_ t,lt?-koz:a51fl _minden
•
sok
a
1
1
ah
0
0
tbe
té
e
az
n
ze
1
Y
_
.
.
iékoztatási Iroda hadijelenté&e 1945. januá1' 18-án: ,,Budapesten
. ..
_ 10
bi- tagdiJ-bef,zetest leall,(otta.k.•
ró pedagógus illetmény, ezen- ; Kérjük a. szakszervezeti
a misodik Ukrán Hadseregcsoport csapatai befejezték a vá• szepben volt reszuk, annyi Jot kívül havi 200 forint nevelői zottságolcat, hívják fel a. dolT isztelt szerkesztő urak!
j
I
ros keleti részének megtisztítását az ellenségtől, és kb. 5000 vá- tanultak.
_
_
pótdlj é: a vasutas , dolgozókat gozó .r..�k fi9yelmét _a_ lap ha.sz• ! G_:·at� lálu? k! _ Szorozni és fer_
l
rosi háztömböt elfoglalva. elérték a Duna pa!'tját. Ilyen módon
mar Jól tudnak!
d1tem
elof1zetesre.
a.z
es
nossagara
megilleto kedvezmenyek.
Halácsi Deuo
caupán a város ki&ebbik, nyugati fele maradt az eilensélil kezén.
•
•�
(
Előzetes adatok szerint a. Budapeste n bekerített ellenséges � ❖❖❖❖�❖❖❖❖❖❖❖(•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•l>❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
csoport felszámolására. irányuló harcok ideje aJ.att, 1944. de- ❖

tppen elkészültek a születés
napi, apró gyertyácskákkal fel
díszített torták, amikor Kovács
. • Gy1ila igazgató társaságában
beléptünk a békéscsabai neve
Jőlntézet egyik szobájába.
Az első benyomás, hogy itt
ftlóban otthonra találtak az

Tanulmányi eredményük meg
felelő, szlvesen részt vesznek
az iskola közösségi munkájá
ban is. Ezen túl az intézet
szakköreiben, munkaköreiben
nagyon sok hasznos ismeretet
sajátítanak el. A tanulók a
mezőgazdaságbaA is segédkez-

*

Fordltás és ferdltés között Ragy a különbség

Mikor lesz az ígéretből valóság ?

Pa)yázati felhívás

..........

Tizenöt éve szabad Budapest !

IV.
cember 28-tól 1945. januá!' 18-ig. q második Ukrán Hadsereg-:
Cioport csapatai fogságba ejtettek 59 390 német és magyar ka-❖ A Kha.tenbergről a. Pl'áte1'ba,
tanát és tisztet, ebből 20 000-et január 18-án. A hadtfoglyok�:majd a. belvárosba robogott
között van a. 10. magyal' gyalogos hadosztál,y parancsnoka ❖ velünk a.z a.utóbu.sz. Vendégtörzska,-ával."
:!:látóink szándékosan délutánra.
Ezt írta a szűkszavú hadijelentés, a.mely megjelént a.
lUl-(/1/ták a belváros, a Ring, a.
házak ffl.stölgő fala.ín, előrevetítve egy boldogabb jövő, a béke�:ara.ben és a. többi, paLotáiról,
°?fényes ktrakatairól ne-i:ezetes
és a szabadság horizontját,
A szovjet hadsereg legfőbb pa,-/lru:snokságának az volt ll i utcák és terek bemutatását.
te rve, hogy megkí�lje Budapeste t a. pus�_t•i lás_tól. A �1!1et fa • ,i. - A belvárosban délután,
•iszták és nyilas berencei_k azonban !'lkoJettek _a tortenelem ,:• va.g y kora. es te érdetr..es menni,
legnagyal b gaztettét, legyilkolták � _ket hos_ s�?VJet parlame!i:t a.klw r legnagyobb a forgalom
tert, Steinmetz és Oszta.penkó kapitányt. Nezzuk az erről szolo❖_ javasoltá k.
hivatalos dokumentumot:
.
Igazuk volt. Amint a. Práter,
,, ,
Amikor a. szovjet csapatok 1944. december z� -en befeJez- •.- Pal'la.ment a Hofburg a.
el!oglalták
és
Dunán
a
átkeltek
,
bekerítését
ték' Budape&t
l�zvedere 4' Stephansdom' és
Bicskét, Leányvárt, Tinnyét, behatoltak a Budapesttol hár°'!l❖ még
, .. 1et
ne_ •tii Mve_ze te8 eJ)11.
fekvő Budakeszi községbe • • • a szovjet hadveze_to•l
kilométerre
.
+ megtekmtése utan befordul.
seg
. nl tta a b e'kés elvonulást a magyal' fővárost vedó ❖
,_Ja
• fe ...
tunk a Mariahüfenstrassera
fasisztáknak
❖ • mege'l,énkült a f�ga.1cm'
. .
Decemb�r 25-én ultimátumot n11újtottak át a Budapest en,..ma.r
A tereke_'.1 és a �!lékutca.�
körülzárt német és magyar csapatok parancsnokainak, melynek t ban
napkozben �zazaval, ezre❖
Zény esebb pontjai a. következők:
� harci tevékenység azonnali beszüntetése, a fegyverzet,❖ vel parkírozó személykocsi1c
totta
tos
bi
re
alatt ellepték a_ fő·
hads
Spmanatok
szovjet
f
t
�
�
fe lszerelés, hadianyag átadása. A.
s tisztek e letet, ❖útvonalakat, a.hol az autobu
volna a harcot beszüntető ellenseges katonák !ukba
, a. magya• :i; szok kal e(1l/Ütt 'Mff11 sort al
a német hadifoglyok részé-re a hazatérést hazá,
.-ok részére pedig azonnali szabadlábra helyezést és az ottho-:t lwtva, csiga lassúsága.l halad
nukba való visszatérést, Válaszuk a példátlan gyilkosság volt .•;. ta.k elóre.
A fasisztáknak nem volt drága a mi Budapestünk, 1944-i Monda.ni sem kell, hogy a.
ben éppen úgy, mint 1956-ban az ellenforradalmá!'oknak, al(!k ,!,mi buszunk is csak lépésben
�; haladhatott a M,(11/ forgatag- ugyanazt az islwlát járták k�, mint elődeik.
1945 januárjában a. szov,et had!ereg átkelt a Dunán. Meg- ❖ ba.n. Persze nem haragudtunk
ostromolta. a Várban megbújt ellenséget, a.kiknek para.ncsnokát, + érte mert•azámunkra. érdekes
- Pfeffer von Wildenbruch tábornokot, eg11 csatornából húzták :Í: látvdny volt a sok-sok gépJa.rd6.
tma felvonulása. A Ring és a
.
,
A kommunisták hfvó szavara azon�! megi11dult az é_�t a ❖ Maria.hilfenstrasse keresztaő
em
feleJti
apest
nepe
soh
Bu
z
fővárosban.
?
!7- !:
el, tdésé-nél pedig láthattuk Bécs
aoka.t s envedett
hogu a. szabadság mellett a szovJet katonák keze �ol kapta a.z el- ❖ legügyesebb közlekedési·· „en,
'
·
"
só darab kenyeret. Ezért gondol ma hálat_elt sz!vvel !'zokra a ❖ d,óre' t, 4 k1 a.z: utte8t ko„�epen
, es
, test�zdu
azov ·et hősök1'e akik a. legdrágábbat, életuket a.l<ioztak Buda.-l :a.Zlva oi?l':n. ké�
❖
est'felaz,ibadítdsáért. Azért köszönti az évfordulón azeretette
v l.atokkal ,ra.ny,tot�, vezenyel
szovjet népet, a.melynek segítsége a. magyar nép !ránt 15 é - i
�te a fo-rgalma.t, mint egy kal'•
Mpról
s,5t
meg,
szűnt
,em
azóta
de
kezd.ódött,
vel ezelőtt
1•mester a un.eka!'t.
114pr11 to�zódík.

,-om,.f

t

°
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A usz tria i útijegy zetek

A fiatal, nagyon szimpati
kus közlekedési re-ndőrt nem
véletlenül Mvezték el „Tosca
niniMk" a. bécsiek. Olyan
na.gy népszerüség!Ulk örvend
az osztrák fővárosban, mint

Bécs a. rengeteg szen1'llyautó
miatt odáig jutott, hogyha va•
lakin.ek csúcsforgalom idején
a belváras ban ak,ad dolga.
moziba, vagy randevúra siet,
előbb céll�o.z é?" gyalog, mint

'M

nézéssel
töltöttük.
Ekk07
azonban már nem társasgép•
kocsin, hanem villamoson és
gyalog. Igy módunkban állt
egy kicsit közelebbről is meg
s.zemlélni a fényes, a.gyonre,i;.
lámozott üzletek kirakatait.
A bécsi üzletekben a déli
gyümölcstől a nylon cikkekig
minden megtala,ható. Az árak
azon ban meglehetőse., válto
zóak. Lehet olcsón, de lehel
drágán is vásarolni. Az élel
miszer, a hús, a zsír drágább,
mint nálunk. A cipók és mé•
teráruk hasonló áron kapha•
tók.. Egy pár vala.mire való
ol.aszos fazonú férficipő 300
schtllingnél kezdődik. A ba•
záráruk, az órák, a nylon é!
a. déli {f11ümölcs aránylag ol.

csó.

A bécsi parlament

egy Mves sportoló, vagy ismert színművész. Többi kőzött elmondták róla, h<>gy fikhány évvel ezelőtt, amí ko l' szol{,ála.t közben könnyebb sérülést szenvedett es kórházba
került, a. bécsiek valósággal
elárasztották ajánc.ékokk,a l.
Itt $zeretnkm megjegyezni,
hof/1/ a vilá{.várossá fej/.éidött

bármilyen közlekedési eszköz
zel.

Becs �_en me�lehetósen drá
ga. a k_ozlek.edes. A t:il!'1moso
kon peldául 2 schilling egy
vo�jegy. A b�z e-n.nél i8
d:a,gabb, nem beszelve a. taxirol.

A következő napot i8 város-

Feltúnt, hogy a. kereskede
lemben na.gy a lwnkurrencia.
A be!városban egy-egy kapu
alatt több kis üzlet i.s talál/UL•
tó. Egyik üzletben 16, a másik
ban 12 schiUingbe kerill
ugyanaz a férfizokni, hogy
csak egy példát említsek. S
ami a. legérdekesebb, a. vásár
lók ugyanúr;y alkudozhatnalc
az eladóval, mint nálun.k a
vid I ki vásárokon, csak éppe11
nem paro/.ázrnr,k . • •
A mint leszállt a.z est és ki
gyúltak l" világváros utcáin 11
neonfények, a sok színben 1.il•
logó reklámok, Bécstól is bú,.
csút t,ettilnk. A Westba.nhof•
ról elindultunk hazafel,é, 11
gyönyörű, sokat szenvedett ·
Budapestre.
Vlsl Ferenc
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A nehézségek ell enére is
teljesÍtették a tervüket

A tartalékok hasznosításával
· biztosítani tudjuk növekvő
szállítási feladataink teQesítését

Január 15-én a szakszerve
központjában párt- és
zet
szakszervezeti aktivisták, szol
gálati vezetők
részvételével
megbeszélés folyt a . múlt év
tapasztalatairól
és a vasút
1960. évi feladatairól.

A tanácskozást Pánti Béla,
a szakszervezet alelnöke nyi.
totta meg. majd Lindner Jó
zsef, a Vasúti Főosztály for
galmi és kereskedelmi sza�
os�ályának vezetője tartotta
meg nagy érdeklódésre szá
mottartó előadását.

beváltó gépekről, a tartalékok
�aporításá.ról.
Amellett, hogy a naponta
berakott kocsik száma 89000-re esett vissza, mégis. a
lassú elegymoz.gás miatt volt
olyan nap, hogy 35 OOO rakott
kocsi állt vonalainkon.
A múlt évi teljesítménnyel
kapcsolatban Lindner elvtárs
elmondotta, hogy a vasút 1959
teljesítette
december
9-re
éves tervét. 5,8 millió tonná
val több árut, 16,1 millóval
több utast szállítottun..1<:, mint
1958-ban. Dicséretesek a vasút eredményei a fajl�os költ
ségek csökkentésénél is.

Lindne1' elvtárs bevezetöjé.
ben a jelenlegi helyzetet értékelte. Többek között elmonAz 1960. évben számítanunk
dotta, hogy a vasút egész te- kell mintegy 7-8 millió ton
rületén az volt a vélemény, na áruemelkedésre 1959-hez
hogy alaposan felkészültünk a viszonyítva. Ez azt
jelenti, .
téli időjárásra, viszont az el- hogy 13 hónap munk<i;át kell
só hideghullám beköszöntével teljesítenünk. Az utaslétszám
zavarok álltak be a közleke- emelkedésében 14,5 millió fo
désben.
Bár a kedvezőtlen várható, ami 17 nap v.tasfor.
időjárás hirtelen ránk köszön- gclmának felel meg.
tött, még.sem indokolt minden
Bár a vasút műszaki s�ínvonalának emelésére, új vonelőállott nehézség.

t
A legtöbb helyen n em él - tató és vontato t járművek be
szerzésére
az idén is nagy
tünk azokkal az eszközökkel ,
összegeket fordítunk. a beruamelyek redig
rendeletileg
házás 1960-ban sem áll arány.
szabályoz1.ák a zord időjárás
ba,n a növekvő feladatokkal.
esetén követendő eljárásokat.
A hiányzó felszerel<!s.t. beren
Nem törekedtünk a vonatok dezést szervezési
intéz;kedé
á.tlagos terhelésének szüksége • -.e kel, j módszerekkel kell
k
ú
csökkentésére. Szaporodott a pót olni, olyanokkal. amelyek
letétbe helyezett mozdonyok már
t avaly is eredménnyel
száma. ahelyett,
hogyha ez jártak.
nem gazdaságos is, felhaszEl.ső és legfontosabb a, ve.
náljuk 3:°ka: !' gyorsabb köz- :zetés színvo n alának emelé.!e.
lekedés erdeaceben. A fú tőh á• Döntő. n ottv az úi módszerelc.
zaknál szerelési
nehézségek a közlekedés-tudomány ered
adódtak. Ilyen időben a moz- I ményei a ,akorlatban köz
donyok kezelése tovább tart, kinct'Sé váljanak. az életben
mégsem gondoskodtak a köz- is alkalmazást nyerjenek.

A menetrend épüljön
a vonatközlekedési tervre

fel a rendezőkön, amelyet mi
nőségi munl<Jira; finom ren·
dezésre lehet fordítani. Nem
is beszélve arról, hogy növe.
lik az utazási sebes:;,éget.
- elsősorban
Gazdaságos
rendező pályaudvarokon - a
irányvonatok
többcsoportos
képzése. Az Hyentknél ugyan
is
lerövidül a kocsigyújtési
idő. Ajánlatos a rakodással
képzett irányvonatok számát
is emelni.
Ahhoz. hogy feladatainknak
mararléktalanul eleget tehes
sün k, feltétlenül szükséges ti
rendkívül a lacsony utazási se.
bességú. tolatós tehervonatok

Mint eddig eléggé ki nem
minden
" 'l'lasznált tartalékra.
et'ővel törékéőni l,éil a terv
szerű közlekedés biztosítására.
A menetrendszerü,ég magá
ban mét? nem jelenti a terv.
szerű közlekedést. A menet
rendek épüljenek a vonatkö1lekedési terve. mert csak így
biztosítható a vonalak,
lesz
rendezőpálvaudvarok egyenle
tes leterhelése. a gépek és a
dol,rozó1< mun,kájának Ieiiiobb
kihasználása. Ténv. hogv 19a9·
ben a menetrendszerinti köz
léptünk
le'•Pdé,,,ben n a!!'Vot
eló•e. de a ,ct is tudi11k, h<>"V a
fedik
s.zámok nem mindig
még a valóságot.
1 960-ban új menetrend alap
já.n dolgozunk. Nagy szükség
van erre. hiszen sok helyen
biztosítani foiija a telie•ftő.
képesség növelését. Természe
tesen csak a kkor, ha a vonat
közlekedé;;i terv szerinti me
netrend""Zerű közlekedésre tö
rekszünk.

számának csökkentése, vala·
mint a többi vonatok uta.zási
sebességének emelése.
Az

irányvonatképzés
segít.-

ebben

is

A szállítóképesség
növelése

Tovább lehet fokozni a ko
csik kihasmálá5át, a jártnűJelent6s a kocsiáram lato k vek foglalkoztatását is. Tahelyes szervezése. E foiialom valy kocsinként egy tonnával
alá tartozik az irányvonatok emelkedett a statikus terhe.
tervezése. 1 959-ben a kocsi- !és. 1960.ban 16,8 tonna az évi
ieénve& áruknak 26,33 s1áza- terv. Ezt el Is érhetjük, hl
lékát továbbítottuk lrányvo. szen kocsijaink átlagos raksű
n 4tok-kal. 1 !160-ban ezt a Ff7.á- lya 19.5 tonna. Természetesen
mot legalább 34-35 százall k - a maximális kiterhelés a ter
ra kel1 em"Íni;n,k . Hatéknn,·- iedelmes áruk és a fe!építmé
�ági számítások során kitünt, nyek állapota miatt Iehetet
hogv vannak olyan vonatok , len, de az emelésnek megvan
amelvek csak nevükben s�e- az alapja.
Ügyeljünk arra, hogy az
iránvvonatként.
reoelnek
Olvan irányvonatokat közlf"- egyes árufé!eségekhez a leg
keclt�s�fink. amelyek rendező- m�gfelelőbb típusú kocsikat
nálvauclva •okon is áthfll"""ak. biztosítsuk. A dinamikus terhe
Ezel< ,.mellett. ho-!!V se,iítik a Iést növeljük azzal, hogy nagy
,.,._.., aJ�1< ...,,,..,.,1e•I"' Je•,.,h.,.,,;_ j távo1ságokra nagy raksúlyú
sét, kapacitást szabadíta nak koesikat indítunk.

Az átlatios terhelés növelése

Ha sz.emélyvonatainkat vizsgáljuk, láthatjuk. hogy azokat
nagyon sokszor nagyteljesíta
ményú gépek vontatják.
vonóerő 40-50 százalékos kiha.s.ználásával, viszont tehervonatokat továbbítanak kisebb
teljesítményú mozdonyok is.
gyakorlatot
Ezt a helytelen
akár a gépek ese tleges átállomásításával is meg kell szüntetni. Az átlagos terhelés így
na =,;rtékben növe-kszik. A
kedvezőt.leTJ terhelési szakaszokon alkalmazzunk tolót.
va!!V élőfoe-atot. több vonal .
szakaszon vezessük be az eizy.
séges terhelésű vonatközlekedést.

A mozdonyok jobb kihasználására is tartalékok felszaba
dítását teszi lehetővé. Nagyon
ügyeljünk a mozdony-félfor
du!ók, valamint az �z for
'd ulóidők teljesítésére. A moz
donyok az egész forduló-idő
bői 51-52 százalékot a fűtő
házban töltenek. Ez mozdo
naponta 7-3 óra
nyonként
meddő időt jelent. Ha a ke

1

ze lés1'e Rzükséges id6t is fi
gy elembe vesszük, s a meddő
időt naponta 2 órával csök·
kentjük, ez 120-130 mozdony.
többletet jelent. Tehát máris

biztosítva van a többletáru
el�llításához szükséges moz-

donypark. A menetrendet a
mozdonyfordulóval
párhuza
mosan kell készíteni. Tartóz
kodjunk a laza forduló kép
zésétől.
A rakodási idő egységesen
6 óra. Ennél egyes helyeken,

Tatabánya.Alsón,
Sztálinvá
rosban, Oroszlányban sokkal

hosszabbak a törvényesen elő•
írt rakodási idők.
Vélemé
nyünk szerin t pedig külföldi
példákhoz hasonlóan a 6 órát

Az ipartelepi kiszolgálások
nál biztosítsuk a rugalmassá
got. őszintén szólva. nekünk
is sok a tenniv�lónk az ipar
telepek kiszolgálását illetően.
Az utóbbi években · nagy se
gítséget jelentett a vasútnak
a darabáru-forgalom közútra
terelése. Ezt a módszert to
vább lehet fejleszteni egyes
kocsiigényes áruk közútra te
relésével. Elképzelhető. hogy
mi a csomópontokra fuvaroz
nánk fel az árut és innen köz
Mon folvtatná tovább az útját.
M„,;i kPl ! s7ervezni a központi
pálvaudvari rendszert. m elv
nek �eiiít.•¼ével a vasúti és
a ,répkocsifuvarozás hatékony.
sá,ra egyaránt növelhető.
is csökkenteni lehet.

Allomási munkák

Tudvalevő, hogy a kocsUordulóidő mintegy 80 százaléká t az állomási tartózkod ás
teszi ki. Jobb szervezéssel
mód kínálkozik ennek az időnek a lerövidítésére. Sürgősen ki kell dolgozni az á l lo-

technológic\já t.

trtve alatta az egyes műveJeti időket. valamint a kapa.
citás felmérését. továbbá azt,
hogy milyen intézkedés szükséges a szúk keresztmetszetek
fcloldására. Múszalti normák
alapján megtesszük az intb.
kedést az új kocsitartó7.kodáci
idők megállapítására is.
A módszeres eletn-rendezésl
eljárással az állomási tolatási idő legalább 20 százalékkal csökkenthető. Sajnos en nek bevezetése elmaradt. Le;g.
több6zör csak a bem utatókig
.iutottunk el. Az a t,ervünk,
hogy minden érdekelt dolgozót kiképezün k ezekTe a mód szeres elegyrendezésl e! j árárendeletileg
sokra és utána
tnej!követeljük em-iek alka!mazását.
Egyes átmeneti int.ézlredé
sekkel is hozzájárulhatunk az
elegyáramlás
gyorsításához.
Ilyen például az egyi1'ányú
vagy láttc\volságra való közle
kedés. A hatvan-mns.kolci
vonal do!gO!lÓIÍ már a múlt év
ben is nagy has-mát vették az
utóbbinak.
Természetesen az elmondot
takon kívül számtalan olyan
tartalék van, amelyet hel.Y'i
leg lehet hasznosítani a mun
ka jobbálétele érdekében
Lindner elvtárs.
mondotta
Majd azokról a ten,nivalókról
beszélt, amelyeket az embe
rek és a vasút érdekében meg
kell tenni. Ilyen például
a
to
for.-alom biztonságának
vábbi növelése. a személyi
balesetek számának csökken
tése.

mási munka

A nagyfokú fluktuáció meg
állítása, a va..1út törzsgárdájá.
1>a'e kialakitMa és a ..zakmun•
kás utánpótlás bizt. ositása é'l'
rJe k„ben iavítlmunk kell rr. bé
rezési lehetőségeken, a jutal
mazási rendszeren. A mozl!al

mi szervek segí1ségével törekednünk kell arra. hogy a
fiatalok megszeressék munkájukat, a vasúti hivatást.
Az elmondott módszerek al kalmazása természetesen „g;,ik
napról a másikra nem történik meg. S hogy mégis gya.
korlati alkalmazásuk
minél
elóbb meghozza a gyümölcsét.
ehhez a szakszervezeti akti visták
erh.zének
seiiítsége
szükséges. tppen ezért kérem
tevé a szaks7.ervezetekben
ken 1'..k"?� elv: ársakat., seiz íts�k
a celk1tuzésemk valoraváltasát bizto$ító lehetőségeit fel h ��rnl ását - fejezte be beszédét Lindner elvtárs.
felve�ött
A yi� során
oroblemakra Lindner Jozsef
válaszolt, majd
Pánti Béla
zárszavával ért véget az ér.
tekezlet.

Egy éve, hogy Rákoson létrehozták az ország legnagyobb motorüzem-főnökségét.
Elsőnek a Keleti motorszín
költözött ki Rákosra, majd
oda állomásították a Nyugati
kormányzati
motorszint, a
Dé!i motorkirendeltséget és
az Üttörővasutat. Tehát a felsorolt szolgálati helyeke'n is
nekik kell gondoskodniuk a
motorkocsik és a dieselinozdonyok karbantartásáról, javításáról. A kisebb javításakat a helyszínen is elvégzik
a motorvezetők, a javítások
nagy része azonban a motorszínben történik.
A javítások jóval nagyobb
méretűek, mint bárki is gondolná. összesen mi_ntegy 140
mlllió forintra tehető azoknak a motorkocsiknak, diesel hidraulikus és diesel vil
lanymozdonyoknak az érté
ke, amelynek anyag, vagy
konstrukció hiba miatt hóna
pokig kiesnek a termelésből.

munkát
a
motorszínben,
azért nem maradnak adósak
A
a tervek teljesítésével.
pártkongresszus
tiszteletére
vállalták, hogy éves tervü
ket december 1,ig teljesítik
és 400 OOO forintot takaríta
nak meg.
A tervet november 30-ra
befejezték és 662 900 forintot
takarítottak meg. Ugyanak
i<or a motorok tiltal megtett
kilométertervet 1 15, a kocsi
javítási tervet pedig 1 1 8 szá
zalékra teljesítették. Ezenkí
vül öt 16 hengeres ABb-mo
torkocsln végeztek e-vizsgás
javítást. Ezen a munkán 300
ezer forintot
takarítottak
meg.
A tervteljesitésben a mo
torjavítóknál a Tóth-, a ko
csijavítóknál pedig a Szoko

lai-brigád jár az élen. A mo
torvezetök közül Tóth Lász
ló, Kéri János és Görqg Mi•
hály nevét kell megemlíteni.
örömmel újságolták a ve
zetők, hogy a fiatalokból sem
hiányzik az igyekezet . és a
szorgalom. A szakma ifjú
mestere mozgalomban részt
vett 23 ifi közül hatan arany,
négyen ezüst jelvényt sze
reztek. A fiatalok az idén is
szorgalmasan tanulnak, mert
mint mondották, többen sze
szerezni
retnének jelvényt
mint a múlt esztendőben.
Ezek a példák azt bizonyít
ják, hogy az alig egy esz.ten•
dős múlttal rendelkező rá
kosi motorüzemfónökség dol
gozói a nehézségek ellenére
is eredményes munkát végez
nek.

A segítség módja

Az
összeg.
Tekintélyes
üzemfőnökkel. és néhány szak
emberrel folytatott beszélge
tésből azonban csakhamar ki
tűnt, hogy a javítást lénye
gesen meggyorsíthatnák, ha
a Ganz-MA VAG idejében
leszállítaná a tartalék alkat
részeket, ha a · MA V szertá
rakban megtalálhatók lennének azok az apró, de nélkü
lözhetetlen alkatrészek, szer
számok. amelyek valamennyi
kapha
KERAVILL-boltban
tók. S ha . . . de ezekről ta
lán beszéljen Giczei István,
a motorüzemfőnökség vezetője:
- Valóba.n úgy ir,az, hogy

a kis
al.Tcatrészek hiánya
nálunk a legtöbb
okozza,
problémát. Elmondok egy pél
dát: a, múlt évben a Bb-mo
torkocsikhoz 70 voltos égők·
re volt szüksér:,ün,k. Augusz
.tJ.<A . 14-é.n elküldtük a meg
1·end el ést az i.gazgatósá.ghoz.
A · vcila sz - amely októbe1'
így
ben érkezett meg
h angzott: ,,az igényelt égőket
Saj
nem tudj1ik biztosítani".
nos, így vagyunk más anya
go kkal is. Ha például elekt
romos műszerre, vagy villás
k1t!csokra �-an szü:Cségünk,
kényte l enek vag,Junk a K!e
ment Gottwaldba n vagy a
Ga n z-MÁVA G-ban kölcsön
kérni.

Tól.h 15tván szerel6brii:ádJa motorben,:erfeJ szerel6om dOllfoDI<
'
(Kovica Gt!za felv.1

Tennelési tanácskozás
a szegedi pályafenntartási főnökségen

Január 23-án a szegedi pá
lyafenntartási főnökség dolgo
zói termelési tanácskozást tar
tottaf. A fanácskozáson meg.
jelent Horváth Ferenc műsza
ki tanácsos. az igazgatóság II.
osztályának helyettes vezetője.
A beszámoló t Lovas Lajos,
a főnökség vezetője tartotta.
Ifmertette a legutóbbi terme
lési tanácskozás óta végrehaj.
tott feladatokat és a munka
védelmi inf;ézkedéseket. A fel
világosító mtmika és a dolgo
zók éber szolgálatának ered
ményekén t a tavalyi évhez ké
Mégsem maradnak
pest hattal kevesebb baleset
fordult
elő.
adósak
Az év második felében fel.
Az említett nehézsége,k bár- lendült az újítómozgalom. 40
mennyire
megnehezítik
a újítást adtak be a dolgozók,

amiből 1 1 -et fogadtak el ét
további 14-et bocsátottak kí.sér
letezés alá. Az elfogadott újí.
tásokért 1590 forintot :fiz.ettelj:
ki.
Széleskörű a takarékosságf.
mozgalol;ll is. Az év első felél:leJJ
144 300 forintot, a második•
ban 389 700 forintot takarítot.
tak meg.
Foglalkozott a beszámoló a
társadalmi tulajdon védelmé.
vel. Felhívta a figyelmet a tá
rolás, a felhasználás és a bl•
zonylati fegyelem fontossá.
gára.
A második félévben elért
kimagasló eredmények össze
függnek a kongresszusi ver-
sennyel. A fónökség dolgozói
a
kongresszusi
versenyben.
vállalták,
hogy az ál talán011
költséghelyen
6 százalékos
megtakarítást érnek el.
Ezt
teljesítették, sőt az élüzem•
szint követelményeit is.
feL'teresték az üzemeket, a
A tanácSikozáson elhat.ároz
llcrmelőszövetkezeteket, az ál- ták. hogy a versenyt to�,iht,
!ami gazdaságokat és a hely- f0iytatják. Vállalkoztak az (ól.
színen beszélték meg a szállí- üzemszint
követelményeinek
tási feladatokat.
teljesítésére és arra, hogy a
Igazgatóságunk az őszi for- szakszolgálati általán:>s ?.ölt.
galmi versenyben a harmadi k ségh e!yen további megtakad.
helyezést érte eJ és ez. nem tást é rnek el.
Rövidesen sor kerül a szo
volt könnyű feladat. A most
kibontakozó
felszabadulási cialista brigádok munikájának
értékelésére
is. Jelenleg nyole
verseny tovább; helytállást
követel Bízunk benne , hogy bri gád versenyez a címért.
Végezetül ismertették a .l ö
a szolgálati helyeken kialakul
az a légkör ami a további jó vő évi feladatokat és megh :i.
tározták a tennivalókat. majd
eredmények záloga lesz.
a kiváló dolgozó kitünte".ésre
Szilád! Sándor
fe!t,erjeszte
ndőlqe tettek ja.
/
Szeged
vaslatot.

.
..........

Has1nosítjuk a tavalyi, bevált módszereket

A kongresszusi =senyben
a szegedi igazgatóság dolgozói
bebizonyították
hogy lehet
rájuk számítani. Jó eredmé
nyeiket
a
termelékenység
emelésével és az önköltség
csökkentésével érték el. A
munkaverseny továbbfolytatá
sa biztosíték arra, hogy ha
zánk fels.zabadulásának 15.
évfordulójára újabb sikereket
érnek el

A területi bizottság és a
szakszo1gálat segíti a külszol
gálat dolgozóit a szállítási
feladatok
megoldásában.
Irányelveket adtak ki, amit
a külszolgálat dolgozói már
feldolgoztak.

A területi bizottság a szo
cialista brigádok szervezese
hez is segítséget adott. A szo
cialista brigádoknál az a cél,
hogy érvényesüljön a munká
ban a gazdaságosság elve,
fejlődjék a brigádok tagjal
I nak kulturális színvonala és
ml'tassanak példát a munká
ban.
kongresszusi
verseny
A
alatt · jó együttműködés a!a
kult ki a szakszolgálat és a
között.
szervek
mozgalmi
Nagy előny, hggy ma már
közösen foglalkoznak a szol
gálati helyek termelési prob
lémáival és nem kulön-külön.
Javult
szállítófelekkel va16 kapcso�at is. Rendszeres.sé
,
. , •
váltak a komplexbnga? -ertefGtóhAz kocalszol,i:illatlinál dohrozl1< TóUI x. J6kezletek. Az év eleJén az A feren,,virosi
féklakatos, Képllnkön a 1eherkocsüt fékpróbUt v� llatal
igaz�tó.ság képvi&elői újból
l&ovica Géa telyJ

1!)1;0. FEBRU A. lt t .

MAC.VAR VASllTA!i'

If,Jó.sáJ:i

Az Utasellátónál segítik a fiatalokat

Az Utasellátónál a dolgozók
összlétszámához
viszonyítva
aránylag kevés a fi atal. A központban és a hozzá tartozó kisebb
budapesti üzemekben
mlndösze 55-60 fiatal dolgozik. Ebböl 45 tagj a a KISZszervezetnek.
A munkskörülmények miatt
az elmúlt években nem ment
zökkenö nélkül a fiatalok szakmai és politikai nevelése. Az
UtáSellátó-központ vezetöi éppen ezért határozták el, hogy a
mozgalmi szervekkel karöltve
tervszerűen hozzálátnak az ifjúság neveléséhez.
Miben és hogyan segítette a
fiatalokat az utóbbi hónapokban a vállal at vezetösége ? erről beszélgettünk a napokban
Korándi főosztályvezetövel.
- Azzal szere'tném kezden',
•
hogy központunk szomszédságában egy klubszo]Ját rendeztünk be a fiatalok számára hangzik a válasz. - A klubban
a sakk, a rádió és a televizió
me!lett 10 OOO kötetes könyvtár áll az olvasnivágyók rend kezésé e
ma o n
gy
.
. H':zagitiu
rex•
: st a �eel sz; rzal gaz
e ;:t �
· t · ák-e a klubOt a
r r. e{��oga
J
f'ia aI ok?·
· t
szenn
- Tapasztalatunk
f.qen. Gyakran tartanak olvasó-

t
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Csökkentjük a b�leseteket

A miskolci igazgatóság for
galmi és keresk>..odelmi szak
szolgálata árutonn,akilométer
és elegytonnakilométer tervét
már 1959. november 30- ra tel
jesítette, s 1 1 0 százalékkal
zárta az évet. A kocsitengely
kilométerben 106,5 százalékos,
103,2
vonatkilométerben
a
százalékos, a tehervonatok átlagos terhelésében 107,7 szá
zalékos, a dinamikus kocsi
terhelésben 105.7 százalékos, a
kocsitartózkodásban 102 szá
zalékos, a kocsikihasználásban
pedig 100,9 százalélfös ered
mények születtek.
dolgozói
igazgatóság
Az
1959-ben
168 161
tonnával
több árut szállítottak el a
tervezettnél. Ez 1445 vonat
terhelésénoak felel meg. A
megrakott
kocsik
száma
39 877-tel emelkedett. ElszállL
utast,
24 777 746
tottak
1 193 907-tel többet, mint 1958ban.
A z elért eredmények nem
teszik elbizakodottá a miskolci igazgatóság dolgozóit. A
január 20-ig megtartott termelési tanácskozások hozzászólásaiból
megállapíthat.ó,
hogy a dolgozók az 1960. évi
tervek ismeretében bíznak a
jó eredmények <elérésében.

neuc rneR.l:!:VOrsitására. A )ay:islat
sz.eri11t a ·ttatalok köz.remüködh�t
né..Ttek a terel) rendezéséb�n. fl ;ttü
vesitésben, a kerítések kijavitasá
ban. a szabad é.« alatt. tárolt J?é1?
kocsiron-csok áoolásá.ban. a mu
zeum
di1szabás-2vü1temén:rének
rendezésében. a rajztár rendbeho
z.a.ta.lában és vé;gill a sza.'Gle!tá.r és
az adattári kataló� kartonok leírásában.
koncressz.us�
- TúlteUesftette
válla.lását a Kele-ti ou.Avalamennv1
ff"''li<i.,..in�t
�-n!c,,!1„tf fril"'-'''lf"<:!é "'·� .
3 126 212 íorlntta,1 szemben t 213 aoa
forintot takarí.tot.truc me..e.
- Tovíl.bb fol:vtatJál< Pesüórtn�
állomás dolo:ozói a kone-ress�
versenyt. Vállalt�. hogy a kocs1tart6z;lcodási és a kocslmozgatási
egysé,O.döt tc1\�ábbi l°'o-!k-al. a kocs.1k.!}ui.sználást pedig ½%-kal csök
!-tentlik.
- TúlteUesitetté.k szá.Uítási ter
VÜkct Budapest-Duna.oa.rt tehe r
páiya.advar dolgozói. Az előírt évi.
223 � ton.na helyett 264 30;; tonna
á::ut szállito'.tak el.
- A téli for�alÓm zökkenőmen
tes lebon.volltása érdekében érte
kezletet tartottak Budauest-Déli
pu. csomóo<>nton K\it.l Jól.Sef ál·
lomásfőnök v,ezetésével a sza.Jcszol
gálatl á,gak vezetői. a párt- és szak
szervezeti sz.ervek és ott ütemter
vet áJ.Utott.ak. össze a téli for-'?alom
ban jelentkező nehé?.Sél!ek leküz
désére. Bej.el:e.n!ettétk. h<>f!:Y az ad
minjsztratív dolaozók önJcénites
hóeltakarltó bri.J?ádokat ala,ldtot

·�t�ie�e��f

estéket, különféle megbeszé!é
I scket. Hetenként kétszer-há
romszor tá ncos estre is sor ke
rül. A tánczenét a KISZ-zene
kar szolgáltatja_ A hangszere
ket a szakszervezeti bizottság,
a pártsze rvezet és a vállalttt
vezetősége biztosította a fia.ta!oknak. Nagy gondot forditunk
fiataljaink erkölcsi- és világné
zeti nevelésére is A múlt év Tamás Ilona üzemgazdász nemcsak szakvonali munkájában. hanem
a KISZ szervezésében is élen jár a Miskolc-'riszal pályaudvaron.
őszén például ifjú. sági akadé
miát létesítettünk. Az akadé
(Kovács Géza felv.)
miának - amelye n· az előadá
UlllllllllllllllfllllllflllllllllllfllltlllllltllJIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUltlllUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUllf
solc zömét a TIT-előadói tartják -, sz hallgatója van.
Ezután egy újszerű mozgal�mmal ismert�tett _meg b�n- • Köztudo á , hogy
m sú
va s- vasútnak
a
116 OOO szabványn:' nk_�t__Koránd1 elvtars. A tob- út
a Iegnagyo'::>b szénfogyasz- tonna szenet kellett megtaka
bi kozott_ e_lmon_dotta, h_ogy_ a
tó üzem. Ezért a takarékos- 1 rítania.
k ommums t1: k' partmegbi z�tásság nak nálunk igen nagy jeA takarékossági versenyben
ként �apták . egy-egy fiatal
van.
1959-ben a a tapolcai fütóházra 2136 ton0
swkma1 nevelesét. Ez a kezde- lentösé"e
•
•
ményezés már · mozgalommá � n a .. Jutott. • Moz�onyszemelyzetunk__ a 1;1uszak� '.'-dottsá!(�k
fejlödött. Nemcsak párttagok,
és " tu�eles�hmka1 . l<:hetoseha nem idősebb pártonkívüliek
. ISta
A SZOCIG
ge� telJes k1�asználása':'al _az
is szívesen átadják tapasztalatúlszarelmrt mennyiséget
ta l kat a mellettük dolgozó fi amunkabri 11 ád címért
ui loknak.
nJ•alva 4304 tonna szenet taSorolh atnánk tovább a pélBudapest-Kelenföld
ál· karí-tott meg.
A széntakarékosság a kong
dá kat, de nem szükséges, hi- lomáson a szocialista munszen a fentiekből is kitűnik: az kabrigád címért versengők resszusi verseny időszakában
Utasellátó-központ vezetői már szerződésben rögzítették vál- \endült fel. Ebbe:1 különösen
értékelésre Andor Ferenc, Havasi János,
ráléptek arra az útra, amely az lalásaikat.
Az
Budai Lajos,
Sipók János,
ifi'úság szocialista neveléséhez április 30-án kerül sor.
Szollár Lajos és Kovács II.
vezet.
A dolgozók vállalták, hogy Gyula mozdonyveretők és bria kocsitartózkodási tervszá- gádjaik tűntek ki.
mot élüzemszinten, a fajlaDancs JÓ'Z.Set
gos kocsimozdítási tervet peTapolca
di g 105 %-ra teljesítik. Valamennyi!m részt vesznek a
A termelési eredmények szakvonali oktatásokon
és
növelése mellett célul tűzt.ék aki még nem szakszervezeti
ki a baleseti statisztika javí- tag, azt beszervezik a szak
tását. Ez az.ért szükséges, szervezetbe. Részt vesznek a
mert az igazgatóságok közötti hóeltakarító
munkába n és
versenyben az elmúlt. évben azon lesznek, hogy a brigá
A szakszervezet központi ve
sok értékes pontot vesztettünk [ dok tagjai szolgálatban és zetősége február 9-én
ülést
a balesetek miatt.
alista
szoci
kívül
smlgálaton
napirendi
tart a következő
1
Fazekas László
emberhez méltó magatartást pontokkal:
Miskolc
tanusítanak.
l. Tájékoztató az id'őszerú
politikai kérdésel:ről és a két
ülés között végzett munkáról.
Előadó: Gróf József.

társa.datml mun1!át

�;Z:�P6t��!;ést

- Három músza-k verseng a-z: első
a rnunkaverse.n,Yben Rá.
k01Srendezó 1>ályaudvaron. A ver
senyt tíxn.apon:lcént értékelik é6
falitá.blákon ismertetik az ered
ményeket.
- Munkáse114tásl továbbkéDZÓ
tanfolyamot tartottak a sz.a.kszer
vezetl köz.oont tanácsterm�ben ja
nuár 22-én. a budapest,1 Íji!azgat6sáo: munltavédelml felell5sei ré
szére.
ta,k,

helyért

Ülést tart a szakszervezet
központi vezetősége
3. Feladatok a SZOT

Jobb tisztálkodási lehetőséget

I

Úi versenyértékelési módsze r
a Hámán Kató fűtőházban

:
zási
&ZUS tis"t,teletére. A t.eherJ:?�pko�1...
vezetők 129 130 forL11tot., a 57,em�:va
�éokocslvezelök 25 050 tor!ntot,
mt'.Ihelyi dolgozók 49 152 forintot a
gumijavit.ók oedl.J;? 4368 {orlnto•
taJca.rit,otta·k meg a versenyben.
- Nylonkoron�-daraboJ6 e-épeket
h�lyeztek_ üzembe a Landler Jenő
Jánnűjavftó 1nozdonY- és kocs'.
oszt.fil.yán. Az új gtpelc v.::sanyagol<'
vá.J?á.sára szolgálnak és �its�,'?\lk
k.el az edcligl nonnaldok. öf.ödré
sz.ük.re csökken.-...ek. Az ul aéoek
nalá!Y .néDSz.erUSé.s:nek örvendenek.
- .16 eredruénye.ket ért el a kolll!
res..sz.usi versenyben a szo:..'1oki
Járm.üia-vhó'Oan Molnár Józse_f.
Szalai · Gyula és Balogh Andras
brigádia. A versenyt hazánk !el
szabadulásán,aik tisZte}etére tovabb
folvtatlák.
- A téli torlt'alomra való lelké•
szülés során Bottlik László reszor
tos mérnök veez.té�vel � ferenc
városi fűtőházban Beck Imre la·
katos és brl.JoácUa l.erV�n !elül e.l·
v�ezte e� 411-107-es mozdony
részleitvl=áláL.
- Ei:-ész évre szóló versenYVál
la.lást t-ettec( szeaed t:i-zemély-pu..
dol.E!ozói. Növeli a \"állalás én.é,
két, hogy számos feladat megoldá
sában a fütöházzal e_gyüttml1köd
nek. illetve közös vá.Jalást tet.ek.
- :E:Imén.vbeszámolóval e::Ybekö-
tött baráti t.aláJkozót rendezett
január 21�n a budapesti i.itaz:fá!a.tó
ság nőbiz.ottsá.lea a bratls.lavai
igaZl(atóság nőbizot� küldött•
&élrenek t.i.szteletére.
- zoo-200 forintra birsáJtolta a
budapas.ti területi bizottsásr mun•
kavédelmi íelűgyelő1e a tereru,...
városi fűtőház tönökét. fómérnö
két és biztonsáo:i me,rbi7.0ttját 17
baJe,;et klvizs,dl.ásán.ak elmu:ra.z.
tásáért.
�
- Ukrán-ma,n,ar
rendezett január 26-án az MSZBT
VI. kerü:eti elnöksé>!e a Vasú11
Póosztály és a NyuJ!".atl oályaud1tar
MSZBT s-zervezetévei karölWe.
- Heb•esbítés. Előző számunlt
Hirek rovatában közölt vonatki
Si.k!ás nem Sze.J':!'.ect-Rókus. hane.nt
S:-�g,ed átrakó (G. V.) állomáson
Ulrtént.

LAKÁSCSERE

határozata
plénum ülésének
alapján. Elöadó: Soproni Jó
zsef.
4. A központi vezetőség mel
lett működő közgazdasági bizottság jelentése a szakszerve
zeti központ termelési tömeg
munkájáról, valamint a va sZ. A nemzetközi szakszer- úton folyó munkaversenyről és
méterre levö épületböl - az
vezeti mozgalom kialakulása az 1960. évi feladatokról. Elő
dolgozói és története a m,lsodik világ- adó: Bónis Lajos.
l!:pítési Fönökség
laknak benne - megépíteni háborúig. Elöadó: Gulyás Já1 Az ülésröl a következő la' nos.
a vízvezetéket.
punkban beszámolunk.

__I ,.,

Tatabánya-alsón a vonatkí
sero
régóta
laktanyában
problémát okoz a tisztálko
dás. Az épületben ugyanis
nincs vízvezeték. Ha valaki
annak a
mosakodni akar,
laktanya közelében levö kút
Ez
ból kell vizet venni.
nyáron mégcsak megjárja,
nem kellemes a
de télen
kútra járni. Főként az es
ti vagy az éjszakai órákban
nem.

- Egvénl és CSODOrtoS (cla]ánlá•

tettek a MAV Autófuvaro„
favasplt a Vasúti Tudorrnl.nyo� r�u- sokat
Fónöks�J? d-ol�ozól a k�re:res�-

VII.

Debrecen város közDOntJában
lévő 1 szoba �omfortos {_gáz.,
vlz, cserépkályha) lakásomat elcse
rélném buda.pesti szoba..;Jconyhás.
csak löldiszlnti lakással. Fried
mann Miklós. Debrecen. Bethliln
utca u.

Elcserélném Bud.aoest közoont•
jában lév-6 2 szoba. konyha. fürdő-
szobás ma.rtánlakásomat kettő szo
bás. összkomfortos MAV lakásért.
Schall Béla. Budapest. vn„ Na&•
diófa u. 15.. II. 12. Érdek115dnil
este 6-8 órái;?.

A HIVATALOS LAPBÓL

A Hivatalos Lao t.artalmából a
szakszervezeti bizottságok és a dol•
,:ozók =elmébe aJáruluk a kö
vetkezőket:
3. számból: Elismerés a karácso
nyi és az új évi személyfontalom
sikeres lebonvoUtásáért.
4. ■zámból: 33/1960. Tlt.kársáit.
Felhívás a balesetek elhárítására.
132771/1.959. I/5. B. úJ IV. minta•
számú éves szabadje.2y rend.szer�
sitése.
5. számból: Apró Antal elvtárs.
a maJ?Yar forradalmi munkás
oar.aszt kormány első elnökhelyet
tesének levele Koasa István köz
lekedés- és oostaW?vi miniszter
elvtárshoz az új év all<almál>61.
100950/1960. J! s. A. Szabályszerü
saokalelvény vJselése.

A Hámán Kató fűtöház
Az utazószemélyzet mellett munka menny1seg1- és mlnő
kollektívája jó eredményt ért a műhely dolgozói is dereka ségi javulása mellett javult a
el a kongresszusi versenyben. san helytálltak a versenyben. munkamorál.
Vállalták, hogy szénből egy A verseny brigádokban folyt
A fűtőház dolgozói elhatá
havi fogyasztásnak megfele és Szakos Istvá n fütőházfönök rozták, hogy a
kongresszusi
lö mennyiséget taka rítanak véleménye szerint a műhelyiek versenyt tovább folytatják. Az
meg, az önköltségcsökkentési úgy dolgoztak mint még soha. utazószemélyzet a korábbi fel
tervszámot 5 százalékkal túl A mozdonyok javításának át tételek teljesítését vállalta, a
az egy futási idejét 0,9 nappal csök javítóműhely pedig tovább
teljesítik, növelik
tel kentették.
mozdonyra esö átlagos
csökkenti a mozdonyok javí
jesítményt, csökkentik az egy
A szocialista brigádmozga tási idejét.
mozdonyvezetőre eső szolgá
A kongresszusi verseny ide
lati órát és a vonali göztar lom is náluk indult meg. Tálos
A szerkesztőség üzeni
János művezető Kezdeménye je alatt örvendetesen fellen
tást.
dült az újítómozgalom. A dol
A versenyben nagyszerűen zésére olyan módszert honosí
Tivadar 1'-liskolc. Szobonya
Pa.op
gozók
tottak meg, hogy
László Budapest. Lcvelelket ille
helytálltak A jó munkáért
továbbílot.tuk.
helvre
tékes
adtak
javaslatot
újítási
45
120 dolgozó 26 OOO forint
a brigád maga érUkeU a
Farkas Lászl6 Miskolc, Dancs
b11,
jutalmat kapott.
munkáját. A brigádtagok
József Tapolca. P&PD Tivada.r l\tis•
Fellendült a ftitóházban 11
A mozgalom odaa dó szervező- �01�· :.::.....s !;:t'r i:��:n i��
· a munka arányában poná
z
T
M
szocialista
brigádmozgalom
je Rab Ferenc többszörös újí- Szolnok.
Horv4th Károlv Buda•
tot kapnak.
is. A lakatosoknál 5, az uta
tó.
oest. T6� Károly Sze1<ed. Bognár
fordulós táJékoz6dási versenyt & zóknál 7 brigád versenyez a Akinek a legtöbb pontja van,
Kívánjuk, hogy
a Hámán Károl:v Tá.oolca. Bánki József Bu•
az országos tájékozódási csaoat• cím elnyeréséért. A brigádok
pénzjutalomban részesül. !gy Kató fütöház dolgozói még if,;t�nd�!!hB:do��t. 8
balnokságot.
s
munkájának
értékelésére
A versenytúrázás mellett na.gy
választják ki a kiváló dolgozó jobb eredményeket érjenek el dor Miskolc. Németh Sándor Szom•
teret szentelnek a tömea;tűrána.k: februárban kerül sor.
K
c
címre javasolandókat is.
a felszabadulási versenyben és :tk�el�,!�!t�
ls Ho5"97.úra nyúlna felsorolni.
li ;::a,!'e��
Kiváló eredményt ért el
hogy az egyesület 29 osztálya ha
Spala József SZB-titkár arra követésre méltó munkamód- l Bol<lizsAr G:vula Békéscsaba. Leitl
zánk melyik vidékére tervez tö eddig Lukács Gyula moz hívta fel a figyelmünket, hogy szereik széles körben
- Fe_renc Pécs. Leveleik et. tudósltá
elterjed
meR"túrát. Néhány oélda azonban donyvezetö
KISZ-brigádja..
���tál���nk szerkesztésénél fel•
ide kivánkozl.k. A sopronl.ak a Munkájukat a jellemzi, hogy a mozgalom következtében a jenek.
z
Bakonyba. a cealédiek Pécsre. a
budapestiek a Börzsönybe. MR:te náluk sem fordul elő vonat
lekre és a Balaton vidékére. a sz� késés, hiánylatuk nincs, s zén
gedlek Pécsre és Komlóra 62.eret
Az utasok mú,elődése érdekében
Albeteg és a disznóölés
megtakarításuk 25 százalékos
nék elVinni a dol2ozákat.
és mozdonyukat ki!ogástala
nul ka rbantartják. Hasonló ·
eredményeket ért el Dudás
SPORTHÍREK
János és Kadenszky Lajos
mozdonyvezetők brigádja is,
t
ö
A kongresszusi
versenyt
B:i�:'�'::i°J�2: ;:::::� 7.:-dél�
elött 10 órakor a Keleti pályaudvar megelözö időben lemaradás
kultúrtermében.
időszakos
volt a mozdonyok
Asztalitenisz bajnokságot Irt ki a javításánál. A verseny során
120 mozdonyvezető és fűtő
fiatalok számára Ván>alota állomás KISz..szervezete.
kapcsolód.ttt be tarsadal•
mi munkával a javításba
,
•
•
Rózsás Péter. a Vasútéoftó Törekvés tehetsé2es Hiúsági asztall- és szemelyenkent atlagosan 6
teniszez61e térti el?vesben első napot dolgoztak. Ezzel a le2
�!�t.k�� �1f,en'i!��':;�;�� 1 maradást pótolták é� 40 _sz�zalékkal csökkentettek a Jav1BaJnokságot nvert a BVSC Iflll· tások idejét. A lelkes vállal
sági Jé:,koron" csapata. A fiatalok kozás csupán bérben 48 OOO fo- Tessék abbahagyn.i az ultit, meg,cezdem
'á · 1
t
lendületes 1átékkal. nal?v akarás6al
.
,... Pszt/ Csendben légy, itt a bet11glátogattf
rmt meg akartt st Je ent.
'8meretter;esztö elóadáromat.
harcoltáa.: ki a ba.lno.ki cimet.
(Pusztai Pál raJzai)

A tatabányai vasuta,sok és
a pápai vonatkisérök több
ször kérték, hogy vezessék
be a laktanyába a vizet.
Igéretet már sokszor kaptak,
de vízvezetéket még
nem.
Pedig nem kerülne nagyon
10-15
sokba a laktanyától

A Lokomotív Természetbarát Egyesület programjából

A Lokomotív Természetbarát
E.e:vesület mint ismeretes. a kö
zelmúltban a klsinóci túristaház
ban háromnaoos ta.niolyamot ren
dezett az osztályvezetők számára.
A természetjárás időszerű oroblé
máinak me.evitatása után az 1960.
evi orogramot is összeáll.itatták.
Az egyesület vezetősége flgyelembe
véve az osztályok önálló tűráit,

1960-as esztendőre.
A központi rendezvények. sortt
a Bükkben február 27� és márcl�
1-e közöU mee-rendezésre kerülo
sitáborozás nyltJa meg. Ezt a fe�
&Ulbadulás emléktúra követi a Vö
rös.kő sziklához. Terveik között
szereoel mé� eS!V csillaJ?túra a Pi
lisben és el?V a Bükkben. Megren
dezik a budapesti osztáIYok vru;
utasnaol találkozóJát. részt vesznek
a nemzetközi természet1áró t.al�l
kozón. A Na�v Októberi Sz.oc1a
Usta Forradalom tiszteletére em
Jéktúrát terveznek..
Az idén is mea:rendezlk a bá.rom-

�az.d� prof!ramot dolgozott 1d az

MAGVAR VASUTAS
l'ele115s szerkeszti!: Gulyás Já,nos
Felelös kiadó: Szabó Antal
SzerkesztOsée BUd9DeSt 'iLi
Benczur Ll. 41.
TerJeszU: a Néoszava t.aok1adó
Vállalat
Budapest vu.. Rákóczi llt 5t
SZ!kra Lapnyomda
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GYAR VASUTAS
A S Z E R V E ZE T T VA S U TA S D O L G O Z Ó K L A P J A

IV. lVFOLYAM 4. SZAM.

Ára 40 fillér

1960. FEBRUAR 16.

A Landler JármOJavitó VIIl/A osztályára beszereli gépek munka
védeiml szempontból Is kifogástalanok
(Kovács Géza fdv.)

Az MSZMP VII. kongresszusának határozatából adódó
A szegedi igazgatóság másodszor nyerte el
feladatokról tárgyalt a szakszervezet központi vezetősége a KPM és ti szakszervezet vándorzász/aját

A szakszervezet központi ve ta Feladataink a.z MSZMP VII.
zetösége február 9-i ülés,5--n kongresszusa. és a SZOT VII.
Végh Lajos elnök bevezetője plénum ülésének határozata
után Gróf József titkár tartott alapján címmel.
politikai tájékoztatót. majd a
Bevezetőjében rövid értéke
legutóbbi központi vezetőségi
ülés óta végzett munkiáról adott lést adott a kongresszus külés belpolitikai jelentőségéről.
-,;,
6zámot. .i,,rtékelte
a kongresz6zusi verseny eredmén yét, a Isme 1ie�te .a�kat a legfonto.
sabb
celk1tuzés<;ket,, amelyek
vasút 1959. évi teljesítményét,
a dolgozók m unkakörü Lmé- az egész do�ozo nep1;1ek fel
nyelnek javítására hozott ren- adatá�l. szabJák � �z<><:ialtzmus
deletek mikénti végrehajtását. �apJamak . l�rak:368t, es a szoAz ülés referátumát Soproni ! c1ali zmus ep1tésének meggyor
József főtitkárhelyettes tartot- sítását hazánkban.
A munkáshatalom

gczdasági és politikai erősítéséért

Az értékelés után ismertette ' és
termelőszövetkezetek
a
a SZOT VII. teljes ü lésének a megszilárdításával kapcsolatos
kongresszus határozata alapján gazdasági és politikai tenniva
kiadott irányelveit. A SZOT Jókat. A szakszervezetek egyik
plénum elsősorban szocialista fontos feladata a földdel ren
építésü.nlc gazdasági alapja.ina k delkező, vidéken lakó munká
e rösítését, a. termelési tömeg- sok meggyőzése. Mindenkivel
munka további szélesítését, a meg kell értetni, hogy a me
munkaverseny fejlesztését tűz- zőgazdaság szocialista. átszer
te ki célul - mondotta. Ebből vezése egyben az egész nép
adódóan a szakszervezetek leg. gazdaság szocialista alapokra
fontosabb feladata, hogy min- való áttérését is jelenti.
den eszközzel segítsék háromA VII. plénum teljes ülése a
éves tervünk túlteljesítését, népgazdaság erősítése mellett
második ötéves tervünk alap- fontos feladatkén t jelölte meg
a munkásosztály politikai hajainak megteremtését.
LegközveUenebb
tenniva- talmána.k erősítését. a dolgozók
lónk, hogy a kongresszusi ver- szocialista öntudatának eme
seny oorán bevált éves verseny lését. a marxista-leninista vi-
szerint 1960-ra is dolgozzanak lágnézet terjesztését.
ki a szolgálati helyeken a dolA következő időben a politi
gozók véleménye. javaslata kai nevelő, felvilágosító mun
alapján vállalásokat. Mivel a ka szolgálatába kell állítani az
szakszervezet felelősséggel tar- olyan közvetett eszközöket ;s,
tozik a munkáshatalom gazda - mint például a munkásvéde
sági és politikai erősítéséé11. a lem, az üdülés, a társadalom
dolgozók élet- és munkakörül - biztosítás. A szakszervezetek
ményeinek javításáért, ezért nek úgy kel! mindennapos te
tevékenységünknek elsősorban vékenységüket végezniük, hogy
a
termelőerők fejlesztésére, a h,igyományos érdekvédelmi
a meglevő eszközök gazdasá- feladatok, az egyes munkások,
gosabb kihasználására kell irá- munkáscsoportok ügyeinek in 
nyulnia.
tézése össze legyen kötve poA második ötéves terv kidol- li_tikú.i r:1vn_�gosítással. ne".�gozá5áva! kapcsolatban nagyon lesse!, a g1tác1ova1 - szem elott
fontos növelni a d olgozók sze- tartva a munkásosztály érde- ,
repét a szoci.::lista gazdaság keit.
, ezetésében, elsősorban úgy,
Az aktivisták rendszeres tá
hogy kikérjük véleményüket jékozta,ásával.
képzettségük
:c z egyes. megoldásra váró kér- emelésével oda kell hatni,
déseket illetően. A szakszerve- hogy a tegnap még öntudatlan
zetel, érjék el. hogy a tervja- dolgozókat fokozatosa n heve.
vaslatok a kollektíva vélemé- zessü k a társadalmi munkába,
nyét tükrözzék.
a politikai életbe. Egyre több
A plénum a mezőgazdaság gondot fordítsunk a dolgozók
szocialist a átszen·ezésével kap- világnézeti nevelésére. általá
csolatba n kimondja, hogy ki nos és szakmai képzésük eme
kell dolgozni az átszervezéssel lésére.

mények elsősorban a vasutas
dolgozók helytállásának kö
szönhetők.
11:ppen
ezért a
központi
vezetőség
kö
szönetét tolmácsolja valameny.
nyi vasutas dolgozónak, akik
áldozatkész munkával, a hiva
tá.sszeretettól . a párt - és kor
mányzat iránti bizalomtól át
hatva, úrrá lettek a nehézsége
ken.
A későbbiekben beszámolt
azokról az intézkedésekről,
amelyeket a szakmervezet 11.z
aktívák továbbképzése, vala
mint az újonnan funkcióba ke
rü lt tisztségviselők kiképzése
terén végzett, majd rátért a
szakszervezet 1960. évi legfon
tosabb fel adatainak ismerteté
sére.
Előrebocsátva. hogy az 1960.
évi feladatok eredményes meg
oldása egyben a második öt
éves tervünk megalapozását is
jelenti, a következőkben szab
ta meg a tennivalókat.
szerveink
Szakszervezeti
minden szinten vegyenek részt
a tervezésben. a tervek lebon
tásában, a végrehajtá.s ellenőr
zésében. Segítsék a munka ter
melékenységének, gazdaságos
ságának növelését, a legfejlet
tebb technikai eljárások beYe
zetését. Irányítsák a verseny
vállalásokat a gazdaságosságra,
a minőség javítására. Az újító.
mozgalom és a szocialista bri
gádmozgalom támogatásával,
az üzemi demokrácia fejleszté
sével adjunk lendítóerőt a ter
vek teljesítéséhez.
A kulturális és nevelőmun
kával kapcsolatban elmondot
ta, hogy csaknem tízezerre te
hető azoknak a száma, akik
állami
oktatásban
,esznek
részt. Az e1követke,ö évben
ezt a számot még 5000-t"e! kí
vánjuk növelni.
A dolgo zók élet- és

után Borsodi János ig:zgató
értékelte a végzett munkát.
- A párt március 6-i ha
tározata nyomán a VII. párt
kongresszus tiszteletére
kibontakozott szocialista mun
kaverseny adott erőt és len
dü1etet a munkánkhoz
mondotta. - A pártszervezetek,
a szakszervezeti bizottságok,
a kommunista aktívák össze
fogása, felvilágosító munkája
eredményezte, hogy a hirma-

túlteljesítettük a tehervona
tok szállítási tonnatervét
s
21 697 tonna szenet taKarítot
tunk meg.
Ezután az 1960. évi felada
tokról beszélt.
A Közlekedés- és Postaügyi
Minisztérium, valamint a Vas
úti Főosztály nevében Németh
József miniszterhelyettes kö
szöntötte az igazgatóság dolgo
zóit. Rövid beszédében hang
súlyozta, hogy a közlekedés
feladata megnövekedett. Az
idén mintegy 8-9 százalékkal
több árut kell elszállítani, mint
1959-b'en kellett. Ez azt jelenti,
szállftási
hogy 13 hónapi
alatt
feladatokat 12 hónap
kell elvégezni a gazdaságos
ság fokozása mellett. Vége
zetül olyan hibákra hívta fel
a szegedi igazgatóság figyel
mét amelyek kiküszöbölésé
vel ' még jobb eredményt ér
hetnek el a versenyben.
A beszédek elhangzása után
közel 450 ezer forintot osztot
tak ki az igazgatóság legjobb
dolgozói között. Ezenkívül
300-an
megkapták a kiváló
dolgozó jelvényt, illetve okle
velet a vele járó pénzjuta
lommal.
A jutalmak, a kiváló dolgo
Az ünnepség részvevőinek egy csoportja
zó-jett"ények éf. -o!develelt --át
bizottság képviselője,
vala':° dik, majd a negyedik ne adása után
Németh József
mint az igazgatóság és a te- ! gyedévben elsők lettün!< az miniszterhelyettes kiváló dol
rületi bizottság több munka- igazgatóságok
versenyeben.
gozó-jelvényt adott át Borsodi
társa és a szolgálati helyek Ha_ megn�zzük egész é_vi t';l
meg_állap1t- János igazgatónak és Kiss
jes,tményunket,
küldöttei.
Rf:cz · KrUm.í..t a területi bi- hatjuk. hogy a kezdeti le?'a Károlynak, az igazgatóság he
zottság elnökének megnyitója radások ellenére 67 tonnaval lyettes vezetőjének.

(Tudósítónktól.)
A szegedi igazgatóság do!gozói a negyedik negyedévben
ismét az első helyen végeztek
az igazgatóságok versenyében.
A zászlóátadási ünnepségen, zmelyre a Petőfi kultúrot'.honban került sor,
megjelent Németh. József miniszterhelyettes, a MA V vezérigazgatója, Soproni József, a
szakszervezet · főtitkárhelyet- ,
tese, a Csongrád megyei Párt-

Átadták rendeltetésének
a MÁV új távgépíró központját

A gépeik alkalmasak arra, ' Kézi ac0� :- a se1;>ess�g jóval
Február 6-án Rödönyi Ká
roly vezérigazgatóhelyettes ün hogy akár kézi adással, a kár ala.;.;ony::.ob; hozzavetolegesen
nepélyesen mea
or1yitotta az Al pedi" lyukasztott szalag s:,.,.it- 200 betu/i,;c.�.
,• av'ita-sa e'rdeke'ben
A másocLk &téves tervben
sóhegl/Í, úton levő MAV Táv ségé;;el közvetít:sék a közleAz utólYbi időben javult az közlési Központot. A vasúton ményt. A lyukasztott szal::.g l::.sonló g-,pt;;s,Lr.:, é,...szekötte
agitádós és propagandamun- most f l
országos távgép elónye az, hogy előre elkészít- t..;s !ti:es-:11 a töbi.)i vwLi�igazga-
yik
az
o
kánk - mondotta. Szükséges r
í ó-hálózat au tomatizálása és e hető, amikor terh�!t a vonal �� tó��gga1 �s nagyobb csomópon
azonban, hogy tovább javítsuk munkák keretében befejezö
aztán a gép 400 betű/perc se- tokkal is.
elsősorban írásos k iadványaink dött a budapesti é.�
Bermann István
a pécs:i bességgel adja le a szöveget.
minőségét és emeljük azoknak igazgatóság közötti távgépíró
a számát. A véleményü nk sze- összekótletést
szolgáló auto
rint jól bevált fogadónapok mata központ s,_,.,.,.1ése.
rendszerét tovább szélesítjük.
Hogyan épül fel a tá�·gépíro
Ezután a dolgozók él e t- és összek
ötte t és?
A budapesti
munkakörülményeinek javítása
számtárcsás hímunkahelyen
Az utóbbi hetekben gyakran f Gyorsabb lett a vonatok ösz
Lagyen összhangban
érdekében folytatandó mu n-ká- vássa! felhlvjá e a megfe elő
l
érkeznek szerkesztőségünkbe i szeállitása, tehát javul a koc;i
ról szólott Soproni e lv társ. A pécsi, kaposvári vagy bátaszéaz e{llyéni és közösségi érdek
levelek, amelyek arról I tartózkodási idő és a menet 
olyan
SZh kszervezet PZ eddiginél hatA dolgozók élet- és munka- tését kell teri:szerubbé tenni - hntósabban kíván részt venni ki számot - mert a pé csi igaz- adnak hírt, hogy Fgy-egy állo- rendszerűség is. 1959 második
<?atóság
területén
több
hetven
elvtárs. a vasu tas d Olgozók élet- és ~
Soproni
.,
körúl ményeinek iavitása. érde- mondotta
másra dieselmozdonyok ér- felében éppen czekr.él a tékében toi•ábbra is szükséges az Egész évre szóló terveket, munkekörülményeit javító i n- van ilyen távgépíró-állomás. A k·eztek . Bód 0gl' M '' h.álY szb- nyezo" k n él nem si k·erü l t te1·3es1·
felhívás
után
gép
önműköa
a,iyagi érde1<eltség helyes, ön- programokat kell kidolgozni, s tézked é:,ek , rendeletek kidol- dé
en kapcsol és a B udapesten titkár a következőket irja ten i az élüzem-szintet. Eddig
tönző formáinalc alkalmazása, ebben megjelölni azokat a ten gonisában - mondotta. A bé - le r szöveget
ombóvárról
t
í
D
í
mun
a felh vo t
t
:
öt tartalék végezte a tolatást,
a. közösségi és a?: egyéni érde- nivalókat, amelyekre az adott rezésben fennálló hi ányosságok kah elyen Jevö észülék önmű_ Nagy öröm ért bennün- 1 most négy végzi .
kek megfelelő összeh.angolásá- időben az egész mozgalomnak megoldására, - elsősorban a ködóe n papírrakveti.
ket a közelmúltban . Az öreg 1 - Január 23-án érk.izet t
val. Árra kell törekedni. hogy koncentrálnia kell a fhrye!met. karbantartó és javító munkákAz új táYgépíró központ speAz edfüginél nagyobb gondot nál - valamin t
a bérezés az ipar műszak , feia
j uta!- ciális vasúti igényeket is kielé- tolató gőzmozdonyok helyett , meg az új dieselmozdony Ta
határozatok
fordítani
kell
fea
technológiai
a
lesztésére.
rnazási rendszer tökéletes ítésé- gi t. Elő{ordulhat ugy an i s , hogy három ?j fü;selmozdonyt kap- 1 polca állomásra - írja Dancs
gyelem betartására. a minősé� ,·égrehajtásának megszervezé. re javaslatokat dol gozunk ki. a zon
os
veget . köröz\·ényt tunk. Ne!'11regen . �olgozik a j József tapolcai Je\·elezónk. Az
javítására. a se!ejt csökken'é- sére. ellenőrzésére é� segítésé Fellépünk az i ndokolatlan túl- gyszerreszö i:J
m den állomárnak �f ro� gep, de_ ma n s J avu l t a_z
�
sére. a termelékenység i:iövelé- re. Tovább kell fejleszteni a ór a
új mozdonyt ünnepélyes kill
el
e
a z '';, ' kell adm . I:yen eset�n a . lomas telJes , tménye . _A fai - j
ti a�J%:n l i�· . les zt · ük
szakszervezeti demokráciát. El
sére ösztönözzön.
J
i
sőségek közöt t ad tá k át a fú tő_.
e0;_euen_ gombn, oma��I
�1z- lagos
kell
érni.
hogy
a
taggyűlések
kocsimozgatás
nal
az
egé��égüg yi és tá_rsr.d alo�1biz- tosüha_t?· hogy a _korozvt;n
A va,úton na gyon fontos.
Y egyik bri"ád !lapokon át 139 ház és az állomás dolgozóinak.
minden
fontosabb
kérdésben
hogy változás álljon be a baltos1tas1 szolgáltatasok szmv o- egy:deJ uleg el Jut mrnden tav. ,0
.
. .
. , Kovács
eseteit a lakulásában, tovább üdem ben sz;.bják meg a szak nalát Tudományos alapokra gépíró munkahelF e A távgép- I szazalekra telies1tette a ten,et.
_
. r. Gyula mozdonyvecsö:,kentsük a forgalmi és von- szervezeti bizottságok fe'ada he'. y �zzük a leggyakoribb fog- íro összeköttetés i'ét re hozása. Korábban már az is jó ered- zeto meg (1 2:nnp mun lca l�o� lá 
latási utazó dolgozók munka- tait. Növelni kell a társadalmi lalkozási meJlbetegedések e!Je- · valamin t a közlemény nyugtá- ménynek számított. ha 1 05 zá- tott a mo�donnyal a h.alapi l;ő1
idejét , valamint a túlórák szá- aktívák számát. Olyan szerve ni védekezést. Figyelemmel kí- 1 zt.sa önműködően tö1·ténik.
zalékot sikerült elérni.
1 rakodón.
mát.
zeti keretet kell kialakítani, sérjük a táppénzes helyze t ala- ___________.__________________
____________
1
.4 szal;szen·ezeti m11nl:a szín- amely hatékonyabbá teszi a ku ását. ja v ítji.;k a beteglátoga
i·ona!ának em elése érdelcében mo�almi munkát és erósít1 tö. tási albizottsáaok munkájtt. sedés. a termelési eredmények összekapcsolták a közPQn ti ve szen·ezet munkáját és sikerre
Fokozzuk m�nkavédelmi és től függöen, akár 24 nap kere zetőség mellett működó köz vjhetjük a vasút 1 960. évi ter
elsősorban a mozgalom veze- megkapcs-olatainkat.
munk��ellátási tevékenyséllün- setét is elérheti.
gazdasági bizottságnak a szak veit.
ket.
els6s;:>rb.1 n. :1z i.'.z'7mi . balköszöni
a
Ezután
szakszervezeti szervezet termelési tömegmun
vezetőség
A központi
A felszólalásokra Soproni
esetek c.s okken , e 0e erdekeben. alap- és középsierYek. vala ká.iáról, v�lamint a ,·asúton
- ,_ a' l d ozatkeszsege
_
. 't
a vasu tas dolgozo"
A múlt év ererlmén"ei alap- mint a bizdmiak munkáj,át ér fol vó m�mkaversenyrőJ. és az elvtárs válaszolt. majd egy
üzemi tékelte a be<;zámoló. maja ösz 1960. évi felad&tokról szóló írá előadás hangzott el A nemzet 
E.:után a vasutasszakszerve- szusi versenyb·sn, és az 1939. )án �'só i:7�en _történik
közi szakszervezeti mozgalom
0
zet közvetlen feladntairól szó- évi feladatok teljes ítésében. El: j rn'a'ek k1f17et: c, . � vsst:ton: szegezte a, 1 960. évi legfonto sos jelentésének értékelésével. kialakulása és örténete
t
a má
l\ vitában felszólalók ele
!ott. Beszélt azokról a munka- mondotta, hogy a technikai �melv, �b. 3 sza7� °ekk2l novPlt sabb célkitúzesek végrehajtás,,
sodik
világháborúig címmel.
l'o_z, 196 :�s _é1: ered érdek.ében teendő intézkerlése mezték azo!<nt a konk-ét ten
módszerekről. és arról a hel., t- fei !ődés nem taliott lépést a ! � :eáh�ert.
,
eleév
Joro
a
ket
nivalókat. amelyek , segits.''lé
a \�csul�.;; do1- n1r1;nfivekefiet t szálií'ác:·j fel- 1 �,.. ,,,, ,Pl a ln p1··..1
Az ülés Végh Lajcs elnök
állásról. amelyet
.
A szóbeli beszámoló vitáját vel tovább javíthatjuk a szak- zárszavaival éli véset•
- ·z- adatokkal. A nagyszerű ered- t jéll k ifizethető n11eresé9réb�e
iozó,, tanus1·tol l ak a kong"'"
munkakörülményeinek

---

Ahol már dieselmozdonyok segí�enek
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Tan uljunk !

Várpalota még ma is a fiatalok állomása

,,V,frpalota a fiatalo'<- állo
má&a". Ezzel a címmel kö
zölt képes riportot 1 956 ele
jén a Szocialista Vasútért
'' Várpalotáról. Azóta négy év
, telt el, s mivel az utóbbi hó
napokban is sok jót hallot
tuuk a várpalotai vasutas
fiatalokról, a riporter vo
natra ült és elutazott a ro
hamos léptek)<el fejlődő du
nántilll bányászvaroskába.

A hóvihar mitr kitombolta
magát. A felhőzet is megrit
kult, mégis csfpós, szeles idö
fogadott, amikor kiszalltam a
jól ftítött szerelvényből.
Sajnos, Palota nagvon
huzatos hely - c.zzel .fogad
' Varpa József állomásfőnök.
- Ha. máshol enyhe szellő
)(.

-----

len11edP.z, itt holt biztos, hogv
erős szél fúj.
A forgalmi irodában Hák
lár József szolgálattevő ren
delkezik. 26 éves és már 9
éve vasutas. Egy éve került
Várpalotára.
Szolgálati
fő
nöke szerint nagyon szorgal
mas, kitúnő forgalmista vál
hat belőle. A közelmúltban
kapott kiváló dolgozó okleve
let.

- A va.níttal 1951-ben is
merkedtem meg Szentgott
hárdon - mondja a bemutat
kozás után. - ő.�zintén szól
va nem nagyon lelkesedtem,
amikor
megtudtam,
hogy
Várpalotára keriilók. De nem
bántam mPg. Itt úgy éWnk,
mi1,t egy nagy rsalád. Az el-

......,......

...

Az EsukJ Jirm(ljavftó tanmühelyében Fehér .János s:zakolr.t&tó elsö
évfolyamos tanUlö:k.kal a télévl vizsgamunkát bes2éJi meg
(Kovács Géza fel•.)

5 : 2 KOMÁROM JAVÁRA

"Tévedés ne essék, a tudÓ&í Csomóponti Pártbizottság tit
tás nem labdarúgó-mérkőzés kára, ott voltak Komárom
ről, hanem a Komárom és Ko állomás szakvonali és moz
márnó határállomások között galmi vezetői és küldöttei.
folyó .szocialista munkaverseny
Mint az elhangzott beszédek
állásáról szóL
böl is kitűnt, a két határállo
Az 5:2-es ará n11 1!111/ébkfyt m�s kqzötti szocialist a munka
a.zt jelenti, hog11 1957 ófu a kő '\'erseny, amellett, h(>gy' jcf.>b
mdromiak ötször, a. komá1· együttműködésre
ösztönzi
-nóiak pedig két$/Zer végeztek mind a magyar, mind a cseh
szlovák vasutasokat,
a két
az első hel11en.
r>ép közötti barátság elmélyí
1959 második félévének ered tését is jól szolgálja.
ményei alapján a. komár nóial,
A verseny egyébként érde
J:>�yultak
jobbnak. Tehát
ezúttal ők nyerték el a buda kesen alakult. A III. neg11ed
pesti igazgatóság és a területi évben még Komárom vezetett,
bizottság, valamint a bratisla az év végéig azonban a. ko
vai igazgatóság és a Nyitra ke márnóiak pótoltál� a lemara
rületi
szakszerVezeti tanács dást és a vezetést is átvették.
vándor:zászlaját.
A Szob-Sturovo � l!egve! A :zászló átadására januá r
30-án került sor Komá rnóban. halom-Rusovce hatarálloma
sok
Az ünnepségen magyar részről
. között!. vers�ny értékelés_é 
megjelent Csanádi József, a re is a koZ";lm_ult�n kerult
\
budapesti igazgatóság helyet- sor. A� értékeles, amelyet
Hegyenhalom
tes vezetője, Parti József, a te- Szob, illetve
rületi bizottság elnöke, Császár I nyert, mindkét helyen baráti
László, a Budapesti vasutas légkőrben folyt le.

*

Gondoskodás az üzemi balesetet szenv�dettekröl

A miskolci igazgatóság sze
mélyzeti és munkaügyi osztá
lya hathetes raktárnoki tanfo
lyamot szervezett az üzemi
baleset következtében megrok
kant dolgozók számára. A tan
folyam, amelyen 14 rokkant
vett részt, eredményes volt.
Elsősorban azért mert 14
dolgozót sikerült kiemelni az
egészségükre ártalmas kapusvagy hasonló beosztásból. Másrészt ezzel szociális helyzetűkön is javítottunk. A tanfolyamot végzettek mintegy 300 forinttal több fizetést kapnak,

látás kitűnő, a legénys:álló
ban pedig a pihenés m0 llett
a. tanulás, a szórakvz;is is
bfatositva van .
A forgalmi irodáb:\l néhány
perces beszélgetés után elin
dultunk a szolgálati helyei,
megtekintésére.
útunk elsö
állomása az I notai Eröm ú. és
az aiuminium kol!ó \·olt. On
naa a Péti Nitrogén Müuek
be mentünk. Ennek a három
üzemnek a kiszolgál;isát is a
várpalo'!.ai vasutasok Yégzik.
l' merre jártunk, mindenütt
találkoztunk fiatalokkal. Sőt
egyes szolgálati helyeken l<i
zárólag csak ifik álltak a Yár
tán. Várpalota még ma is a
fiatalok állomása.
A II-es őrhelyen is két apró
termetú legényke fogadja ka
tonás v,gyánban a Székesfe
hérvár felől bejáró személy
vonatot. Szatmári Géza a mo
kányabb, 193�-ban koc-sifelíró
ként kezdte vasutaspályafutá
sát. Időközben letöltö!!e a
katonai időt. Most váltóke
zelő.
- A katonai szolpála.t alatt
sokat felejtettem - mondja.
- Igy most �,a;i mit pótol
nom. Méa ket sznki:izsgq.m
tian hó.tra, ha mind 111eglesz,
szeretnék
ke
tisztképzőre
rülni.
Társa, a 22 éves Kolonics
Lajc,s a Vas megyei Vásáros
miskérol jött Palotára. Neki
is az a terve, hog;· sorra
megszerzi a szakvizsgákat.
Erre nemcsak Kolonics La
josnak, hanem a többi tiatal
nak is lehetősége nyílik Vár
patlott.n. Varga József állo
másfőnök ugyanis a pártszer
vezettel . a szakszerYezeti bi
zottsággal és az ifjúsági �zer
vezettel J;aróltve é\·ek óta
azon fáradozik, hogy jó vas
utast. kulturált embert nevel
jen fiaiból .
Hogy fáradozasa nem volt'
hiábavaló, azt számos példa
bizonyítja. Ber,1áth József fő
intéző, Veszprém-k1il·sü állo
másfőnöke. Simon Károly a
helyette�e. oktató- és ,·ezénylő
tisztje táveken keresztül Vár
palotán tel iesített szolgálatot.
De itt .. nőtt" fel Sallai Ist
ván intéző. oktatótiszt, Ta
kács László f.őintéző, ktg-s
Liszt !s. Jl?gy i:�ak néhány ne
vet említsünk.
- Hét-nvolc évvel ezelött
a legtöbbfük kezdő forgal
mista volt - tájékoztat az
állomásfőnök . - Ma ,·ezetők.
De így van ez rendjén, Most
is nagyszerű ifjúsági gárdá
val rendelkezünk. Lelkesek,
szorgalmasak, fegyelmezettek
és ami a legfontosabb. szere
tik a vasutat. Ha most azt
mondanám: olt van a negye
dik vúganyon az a szénnel
megrakott szerel\"ény, sürgő
�en ki kell rakni. mert üres
kocsira van szukség, habozás
nélkül megtennék. Megállták
helyüket a kongresszusi ver
senyben is. Aprilistól novem
ber végéig 80 OOO tonna túl
súlyt továbbítottunk és na
ponta egy-két irányvonatot
indítottunk. Részt vettek az
ifik a szakma iljti mestere
címért folyó mozgalomban is.
Közülük ketten arany-, ket
ten ezüstje} vényt szereztek.
Ilyen fiatalokkal valóban
öröm dolgozni. De vajon mi
a titka annak, hogy ez a

mint előzően, hiszen vala
mennyien raktárnoki beosztás
ban dolgoznak a lakóhelyük
közelében levő állomásokon. A
fentiek mellett sikerült csök
kenteni a raktárnoki munka
körben dolgozók létszámhiá
nyát.
Az osztály a jövőben is arra
Januárban országszerte meg
törekszik, hogy j avttsa a bal kezöődtek a termelési tanács
esetet szenvedett vasutasok kozások. A szolgálati vezetők
számot vetnek az 1959-ben
\ szociális helyzetét.
,·égzett munkáról, majd a dol
BaranyaI Istv an
·
gozókkal egyetértésben elem
Miskvlc
..
zik az új év teendőit.
Az utóbbi napokban szerkesztőségünkhöz sok olyan le
vél érkezett, amelyben a ter
melési tanácskozásokról szá
molnak be. Ezekból válogat
tunk ki egy csokorra valót. .
, A Gazdasági Vasutak jánk- desen megváltoz'.k, mert a kör_ Allomásunk szakszerveze
majtis./. vonala újabb szakasz- nyező községek dolgozó pabizottságához tartozó szol
szal bővült. A m últ év végére rasztjainak term elöszövetkeze- ti
gálati helyeken már befeje
állami
az
tömörülésével,
tekbe
kü
Fülesd-Kölcse
a
elkészült
zödtek a termelési tanácskozá
gazdaságok terméEeredményei- sok - írja Tótka Károly szegezötti ¾ km-es vonalszakasz.
A vasutat Pánti Béla., a Gaz- nek fokozásával a vasút for- di levelezőnk. - A rakodási
dasági Vasutak igazgatója ün- galma is megnnvekszík.
főnökség tanácskozásán arról
Az átadási ünnep� ut:in tájékoztattált a do!go6kat,
nepség keretiben adta át. Onnepl beszédében utalt arr� , közös ebéden vett�� _reszt Kol- h,,gy 1 959 második felében tcl
..
hogy népgazdaságunk, , edd i g cse kozség
<;10Jgoz01 �s a !:'1-eg- jcsítették az élüzem-szintet .
31 millió f?rinlot ford1tot: ��- hív?� vendegek, n:iaJ? a _Jank - Különösen jó eredményt értek
.
.
e,
t
p
nek a vasútn�k az é i ese,
maJtlSI vasutas szmjatszo cso- el a lfocsik
kirakásánál.
amely azonban csak nehezE:11 port kultú rm űsor raJ szórakoz_
J
ól sikerült a kereskedeltérü l vissza, mert a vasut I tatta a megjelenteket.
mi dolgozók és a vonatkísérők
Igénybevétele alatta marad a I
Vass Ernő
I termelési tanácskozása is. Bozá
á
do r. Fei-enc, gyol'sLeherfordás
G. V. Igazgatóság
v �� ��l1zet azonban rövi- '

Írta: Máté Sándor, a KPM 112. szakosztály vezetője

kormos, rossz levegőjű állo
lezajlott dolgozók minél n�in:obb sz�•
A közelmúltban
más idesto,·a egy évtizede
kongresszusa I ban kerüljene k· tok�n.t � koz
VII.
tucatszámra termi az után MSZMP
nok1 kar le
leked�si üzem1;11-er
.
pótlást? Minek tula,idoníthiltó, megszabta azokat a feladatove!ezo ta,gozatara. ..
leel
teljesítésév
amelyek
kat,
. .. ,.
hogy Zalából, Vasból és más
A vasút_on . . a koz�IJ?.voben
vidékről, messze tájról ide rakhatjuk a szocializmus alap- nag}:számu fia�al
mernok be
lte1·Jlt
fiatalok úgyszólván jait hazánkban. So:C irányú állítasá t kell b1ztosít_an l. Az a
néhány hét alatt megszeretik tennivaló vár ránk, ezért szűk- t�pa ztalat, holn'. a �1dék!. sz?l
séges, hogy állandóan kép�zve
�
:
Várpalotát?
gálah helyek mernok-utanpot
A titok nyitja abban van, önmagunkat elsajátítsuk mind- lása nehézségekbe ütközi�. �b
ameat.
amit Háklár Jóska is mon azokat a t�dnivalók
ből kiindu_lva, fokozott me'.tel:
dott : a '\árpalotai vasutasok lyek ismeretében a feladatok ben kell í1gyelembe
_ venm �s
vihetjúk.
úgy élnek. mint egy nagy megoldását sikerre
Köztudomású valame!lnyiünk felvételre j avasolni . olyan v1család. Fiatalok és idősebbek
es vas1;1tas
vasutasokat
déki
teendőiszeretik. megbecsülik
egy előtt a rnsút sziillitási egy idő- s�ülők gye_rm_eke1. t, al;i. hi:a
ezzel
!<
mást. Aki nem tud beleillesz nek nagysága, és
vi.sút korszerúsítési tasnak tekintik a vasuti � :m•
kedni a kollektívába, azt nem ben a
A szállítási tech- kát. Az egyet��ek nappali ta
túrik meg maguk között. Az programja.
is új mödszerekre gozatán lehE;_toseg v_an :1 vas
üzemi konyhájukon kitúnöen nológiában
olyanokra, ame- u!at kedvelok _f�lvetelere. El
szükség,
van
főznek.
teszik a szemé- sosorban a vasuti techmkum'?
A tiszta, szépen berende lyek lehetőYé gyorsabb, gaz- kon tanu�ó . ifjúság_ figyelmet
az áruk
zett legényszálló, őrjáratunk lyek és
. .
továbbítását, az kell e:re rr.anyitan1. . .
utolsó állomása, �5 vidéki daságosabb
Eddig foleg a kozlekedes1
önköltsé" csökk-1ntését.
fiatal sz;.im:íra ny(!Jt meleg,
A fela°datok megoldása az üzemmérnöki karon kiképutt
családias otthont. Amint az
múlik. Ezért szük- mérnökökkel biztosítottuk az
idegen belép az ajtón, már embereken
séges, hogy a vasutas dolgozók utánpótlást. _!divel . az�n�an az
szemébe tűnik, hogy nem
táboranak szakmai szín- innen kikerult mernokok ed
legénysz;\llóban nagy minél magasabb szintú dig a von!&.lá�, .a forg9:om,_ _a
akármilyen
vonala
jár. A folyosókon virágok, legyen. hogy a munkát jól kép- rakodás-g_epes:tes, a „b1ztos1t?
képek, feliratok. A szobák zett vezetők irányítsák.
berendezes1, sot a muhelyl es
nagy részében rtdió, az éj
Ha a kérdést alaposabban pályafenntartási szolgálat te
asztali vizsgáljuk,
szekrényeken
jeli
mej:állapíthatjuk, rületén . is megállták a helyű
lámpa, a földszinti klubszo hogy a jól képzett vezetők te- ket - es ezzel a karral a leg
baban televízió és ki győzné kintetében
népgazdaság közvetlenebbek a kapcsola
a
még felsorolni, mi minden.
egyes iparágaitól a vasút elma- taink -. elsősor?an erre kell
A fiatalok tanulási, szóra rad. Az ipar erőteljes fejlődé- a figyelmet felluvnunk, nem
kozási vágyát azonban nem se miatt ilyen tekintetben nem csökkentve az egyéb karokra
elégiU ki csupán a rádió és várhatunk lényeges minőségi történő mozgósítást sem.
a telev;zió. Persze nem azért, változást.
E néhány gondolattal szeret•
mert túlzottan igényesek, ha
Nem kétséges, hogy a vas ném felhívni a vasutas dolgo
nem mert már évekkel ez
zók és a tanuló ifjúság figyel
előtt meghonoso<.iott niiluk az út legtöbb dolgozója munka mét a továbbképzés fontossá
országjárás, az ismerd meg területén jól megállja a helyét. gára, mert az elkövetkezendő
A feladatok növekedése azon
hazádat mozgalom.
ban előbb-utóbb oda vezet, idők feladatai megkövetelik,
Az állomásfőnök, az oktató hogy rendszeres továbbképzés hogy minél több jól képzett
tiszt vagy valamelyik idősebb
nélkül nem oldódik meg a ten vasutas segítse p·ártunk VII.
vasutas vezetésével általában niYaló úgy, hogy zavar ne ke kong1 esszusa
határozatainak
havonta kétszer
rendeznek letkezzen a vasúti munka kü végrehajtását.
kollektív kirándulást Buda lönböző területén.
,
pestre vag,v az orszúg más
A továbbképzésre kétféle le
városába . A közelmúltban a
HOL JAVÍTSÁK ?
Parlamentet és a Nemzeti hetőség nyílik. Egyik az ön
Galériát nézték meg. A bu képzés, a másik a különbözű
Nagy
gondot jelent a vas•
öapesti kirándulások alkal rendszeres oktatási formák. úton a zárjelző lámpák Jav1Ha
a
két
formát
vizsgáljuk,
mával
gyakran
szerepelt
tása. Szolgálati felsőbbségünk
programjukbíln s?.inházlátoga megállapíthatjuk, hogy a rend-. úgy tervezi, hogy Szombathe
tás. A nyáron jártak Szege szeres oktatási forma célrave lyen fogja
a lámpákat javít
den a szabadtéri játékokon. zetőbb.
A műszaki egyetemi karo tatni, mert másutt nem akadt
Voltak a Mátrában és a Ké
vállalkozó a munkára.
kestetőn. Miskolcra repülő kon most indulnak az öthóna
Azt tartanám helyesnek, ha
pos előkészítő tanfolyamok,
géppel látogattak el.
az
igazgatóságok székhelyein
Az otthoni szórakozásul;: is ?.melyeken matematikából, fi
javítanák
a lámpákat, mert
változatos. Két ízbzn rendez zikából és rajzból ismertetik
tek dupla vngy semmi jat:5- azt az anyagot, amelyek elsajá így elkerülhetnénk a felesle
lrot. Elö�zör csak mal(nk kö títása az eredményes felvételi ges többletsiál!ítást és bizto
zött. mi'.jd utána közösen a vizsgának elengedhetetlen fel síthatnánk a minőség ellenőr•
tétele. A felvételi vizsgák jú zését az átvételnél.
postásokkal.
Papp Tivadar számadó
Szükséges,
Ide kívánkozik az a helyes liusban lesznek.
Miskolc Tiszai pu.
módszer is. ahogy.:,!:! az új hogy elsősorban a már vasutas
ielvételese'.,kel
foglalko:mak.
Amikor például a váltókról
tanulnak, az oktatótiszt elvi
szi őket Hajmási.érre a me
c-hanikus, Zircre a kulcsrög7ítős és Székesfehéri-árra. az
E'lektrodinamik,ts váltóbcren
dezés. maid Ferencvárosba a
�ur•tó múködésének bemuta
tására.
11Sok feljegyzés tarkítja még
jegyzetfüzetét.
riporter
a
Hossz2san lehetne írni arról
a barátságról is, amely a vár
palotai és a kremnical (Kör
möcbánya\ �•asutasok között
évekkel ezelőtt létrejött vagy
arról a küzdelemről, amelyet
a fiatalok január elején vív
tak a düböngö hóviharb,111.
De talán a leírtakból is kitű
nik, hogy a várpalotai fiata
lokról érkező jó hírek nem Vörös Lá.sz16, a Szegedi Felépftményi Es Vasanyagjavlt6 esztergiityosa
alaptalanok.
pályakocsi alkatrészek készitése.llél végez példás munkát
Visi Ferenc
(Kovács Géza fel�o)

....--...........

Levelezőink írják a termelési tanácskozásokról

Új vasútvonal Szabolcsban

1·

vonatvezető szocialista brigád
ja vállalta, hogy növelik az
utazási sebességet, és mindent
elkövEctnek a balesetmentes
szolgálatért.

Növekszik az aktivitás

Várnai László pécsi tudósí
tónk, aki részt vett a dombó
vári pályafenntartási főnök•
ség termelési tanácskozásán, a
következőket írja:
- Ma már nem érdektelenek
a termelési tanácskozások. El
lenkezóleg, a dolgozók alig
várják, hogy a legilletékeseb
bek előtt mor.dják el javasla
taikat. problémáikat. Igy volt
ez a dombóvári pályafenntar
tási főnökség termelési tanács
koza\sán is. A felszólalók bát
ran elmondták véleményüket a
munkát gátló ki\rillményekről.
A vonalgondozók például sé
relmezték, hogy nem kapták
meg csizma-járimdóságukat.
Mezö László p!t. fönök be
számolójáról a következőket
olvashatjuk a tudó�ftásban:

- A főnökségnek nem kell VII. kongresszusának határo
szégyenkeznie, mert eredmé- zatait
olvastuk Fazekas
nyes munkát végeztek a múlt László üzemgazdász leveléből.
esztendőben. A fenntartási ter- - A szolgálati helyeken kivé
vet 100 százalékra teljesítették. te! nélkül olyan vállalások
A felújítási és kisebb beruhá- hangzottak el, hogy
tovább
zási munkákat határidőre el- folytatják a kongresszusi ver
végezték. A pályák állapota az senyt, teljesfti'i az élüzem-szín•
év végéig 52 százalékkal javult. tet, és az 1960. évi szállítási
Az emberekről való fokozott feladatokat. Szerencs állomá
gondoskodás tükröződött a be- .son önköltségcsökkentö bizott
számolóból, amikor a munka- ságot hoztak létre.
védelmi problémákról esett
Sárospatak állomás és átra
szó. Az óvórendszabály elle- kó dolgozói kÖ7ös termelé ta
si
nes munkákat megakadályoz- nácskozásán kilenc pontban
zák, és a helyszínen megteszik szabták meg az 1960. évi fel
a szükséges intézkedéseket. adatokat. A feli,zabadulás 1 .
5
Ennek kéis2önhető. hogy az évfordulójára indított munka1958. évi 24 üzemi balesettel versenyt tovább folytat
ják a
szemben tavaly mindössze egy vasutasnap és novemb
er 7 tiszüzemi balesetük volt.
teletére - olvashatjuk a mozgalnú sz-Jrvek vezetői és
a
• k a versenyt
foiytat1u
szolgálati főnök által
aláírt
levélben. - Az élüzem-szint
- A miskolci igazgatócág teljesí!ése mellett szeretnénk
területén _megtartott termelési ! elérni, hogy dolgozó
ink ált lá
tanácskozasokon azt tapasztal- nos múveltsége növeked :t
jen. és
tuk, hogy a dolgozók lelkese- 1 a legjobb brigádok kiérdemel
déssel fogadták az MSZMP I jék a szocialista brigád címet.
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697 dolgozó munkaidejét csökkentették
a múlt évben heti 36, illetve 42 órára

Kormányrendelet értelmében
lehetővé vált, hogy egyes,
egészségre ártal mas munkate
rületeken csökkentsék a mun
kaidőt.
A vasútr,i vonatkozó rende
let megjeknése előtt a Mun
kaügyi :Minisztérium kérésére
szakszervezetünk a Vasúti Fő
osztállyal közösen elkészítette
a munkaidő csökentésére vo
natkozó tervezetet.
A felmérés után kiadott ren
delet értelmében a vasúton 697
dolgozó munkaidejét szá!!itot
ták le 36, illetve 42 órára. El
sősorban a csapágyöntéssel, a
csapágyak megm un kálásával
foglalkozók, továbbá az akku
m ulátorszerelésnél, a homok
fúvasánál, a nikkelezésnél, az
öntvénytisztításnál, a fémcsi
szolásnál és a reszelővágó
munkakörben dolgozóknál ve
zették be 1959-ben a munka
idő-csökkentést. Ezen kívül a
távbeszélő központok kezelői
és a tá,rírókezelők részesültek
munkaidő-csökkentésben.
A
rendelet
megjelenése
örömmel töltött el minden ér
dekelt dolgozót. Különösen he
lyesléssel fogadták azt a kité
telt, hogy a munkaidő-csökke
nés mellett keresetveszteség
nem jelentkezik, mivel a ren
delet kimondja, hogy órabére
seknél az átlagórabérrel kell
kifizetni a különbözeti időt.
A teljesítménybérben dolgo
zóknál a munkaidő-csökkenés

miatt kiesett órákat az elszámolási időszak átlagbérével
kell elszámolni. Az átlagbérbe
be kell szá mítani az időbért,
a teljesítménybért. a prémiumokat, az esetleges pótlékokat,
a tűlórá- és éjszakai pótlékok
kivételével .
A rendelet végrehajtásának
ellen őrzése során előfordultak
olyan esetek, amelyek a rendelettel ellentétesek. Mindez
arra mutat, hogy a szakszervezeti bizottságok nem minden ütt fordítottak kellő gondot
a végrehajtás ellenőrzésére.
Egy példa: a Budapesti Igazgatóság területén a Siemens- ,
távírászok pótlására nyolc főt I

kel lett volna beállíta ni. A
nyolc főt munkába állították
ugyan, de nem Sieme11s-táv
írászn ak, hanem raktárakba. (A
2. szakosztály időközben már
intézkedett az ügyben.)
Olyan esettel is találkozhmk,
ahol a csökkentett mun kaidővel dolgozókat túlóráztatták,
vagy pedig a nyolc órára ki
szabott mu nkát kívánták meg
hét óra Jatt.
Szakszervezeti bizottságaink
a pártszervezetek seg(tségével
szerezzenek érvényt a rendelet
betartásának. Ne engedjék,
hogy pártunk és kormányunk
embert kímélő intézkedéseit
egyesek semmibe vegyék.

Tenrelyrörbület mérés az Er4ódl-féle görbületmérövel
a Miakolci Jármüjavilóbai,
(Xovác• Géza lelv.)

A nyereségrészesedéssel és az üzemi jutalékkal
kapcsolatos viták intézése

A nyereségrészesedés és az
év végi üzemi jutalék nem
munkabér, hanem jutalomjel
legű juttatás. Ezért az átlag
kereset kiszá mításánál, a tár
sadalombiztosítási szolgáltatá
sok megállapításánál, a társa
dalombiztosítási járulék fize
tésénél nem szabad figyelem
be ven ni.
A MAV üzernl �állalálok
dolgozói a nyereségrészesedési
szabályzatban foglalt feltételek
alapján nyereségrészesedésre, a
l\IAV, a GYSEV és GV dolgo
zói pedig a MAV Hivatalos
Lap 1959. évi 31. és 50. számá
ban megjelent rendeletek alap
ján, év végi üzemi jutalékra
jogosultak.
A nyereségrészesedéssel és
az év végi üzemi jutalékkal
kapcsolatos viták minél gyor
sabb eldöntése érdekében, he
lyes, ha a szakszervezeti bi
zottságok a beérkezett pana�
szokat már az egyeztető bi
zottság tárgyalasa előtt meg
vizsgálják, és amennyiben in
dokoltak - a hatáskörükbe
tartozó kérdésekben - intéz
kednek a panaszok orvoslásá
ról.
A nyereségrészesedéssel és
üzemi jutalékkal kapcsolatos
viták nem kizárólagosan az
egyeztető bizottság hatásköré
be tartozó munkaügyi viták,
így az elsőfokú egyeztető bi
zottság, illetve a Vasúti Fő
osztályon működő másodfokú
egyeztető bizottság, vagy a bí
róság jogosult döntésre a kö
vetkezők szerint:
a) Elrendelheti a nyereségré
szesedés, illetve üzemi jutalék
kifizetését, ha azt nem a sza
bályzatnak, il letve a MA V Hi
vatalos Lap 1959. évi 31. és 50.
számában megjelent rendelet
nek megfelelően fizették ki.
(Például a dolgozót a szabály
zat szerint 10 napi munkabére

Vasutasok
Nydt leva minden olyan országos r.s helyi szakszervezetlaez,
az iskolapadban
aly tagja vatY 11e11 tag;a a Szakszervezeti

A szakszervezet központi
vezetöségének határozata a
hiányos iskolai végze�ég pót
lására a pécsi igazgatóság te
rületén is viEszhangra talált.
A területi bizottság 1959.
márciusában statisztikát álli
tott ös.sze a do!gozók iskoiai
végzettségéről, valamint az
írástudatlan okról.
A szakszervezeti biz.ottsá_gok
intézkedési-, és ütemtervet
készítettek a bcis.kolázásra. A
felvilágosító m unkának nem
maradt el az
eredménye. 54
analfabétából 34 fogott hozzá
a betűvetés elsajátításához.
1092 fö tanul az általános is
kola különböző osztályaiban.
Gimnáziumba jár 197, tech
nikumba 1 1 7, 1öiskolára 8,
egyetemre 22, marxista egye
temre 1 O fő. öss=en tehát
1483 dolgozó tölti szabad
idejének jó részét az iskola
padjaiban.
Dicséret illeti azokat, akik a
kemény munka mellett szabad
idejük jó részét az iskola pad
jaiban töltik. �. hogy nem is
ere.dménytelenül, arra csak
egy példát: a pécsi rádió kom
lói TipOTtjában az álta)án!)S
iskora egyik osztá!yfónöke rá.
dión ke1'esztül dicsért e meg az
ott tanuló -z;a.sutasokat.
Az eredmények mellett hián:;o.sság is akad. Területünkön
2"1 szakszervezeti bl.zoiiság
egyetlen dolgozót sem tu
dott beS:i:ervezni továbbtanulásra.
Hfoa az is, hogy egyes szol
gá:ati vezet3k a legkisebb gon
dot i;,em fordítják arra, hogy
a szolgálati beosztások meg
v.Utozfatásával biztosítani tud
ji·k a dolgozóknak. az iskolába
Járást.
Várnai László,
Pécs

}dágszövetsétaek

A Szak.szervezeti Vilá.Qszövetség nevében Louis Sai llant
főtitkár az általános
leszerelés végrehajtását célzó
egységes állásfoglalásra hívja

fel ii világ srok.szeTvezetrit
és dolgozóit. Az aldbbíakb<J•
kivonatosiin közöljük 4 levél
tartalm<ít.

Kedves Elvtársak, kedves B,ari.b.im!
egyhan&'Ú
Nyilvánvaló a dolgozók és szaks:ze-rvezetek
akarata, hogy vessenek véget a fegyverkezési versenynek.
:t:.:ber figyelemmel •k ísérik, hogy mi lesz a sorsa a konln-ét
szovjet leszerelési javasJ,atoknak. Ezek nyi lvánvaló forrá$4i
lehetnek az �ész világ dolgozói kö:ootti egyetértésnek é& alt�
cióegységnek.
Tekintett.el a helyzet különleges jellegére, a Szakuer
vezeti Világszövetség 1959 november 30-ál:l a Szabad Szak
szervezetek Nemzetközi Szövetsége brüsszeli kongresszusának
m egnyitása előtt néhány nappal ezen szervezet vezetős,ége
elé terjesztett egy javaslatot, a melyet a nemzetközi közele
dés és a népek közötti béke akarata hatott át.
Az SZVSZ a J evéJ.ben javasolta, hogy 196il elején talál
kozzék a két swvetség delegációja abból a célból, hogy vizs•
gálják meg egy közös gazdasági és szociális program kidol
gozásának lehetőségét, amely kapcsolatban állna a jelenleg
az ENSZ elé terjesztett általános és ellenőrzött lefegyverzés
tel"\·éveL
A Sz.ak.szervezeti Vi!ágszövet&éa megállapította. hogy ezt
a levelet nem hozták a kongi·esszus részvevóinek tudomására.
Az SZVSZ nem hagyhatja figyelmen ikívül a vi l,ág egyetlffl
dolgozóján ak béli:eak:aratát sem . Javasolja, hogy 1960-ban.
valamennyi ország szakszervezete közösen emeljen szót a le
fegyverzés mellett.
Juttassák el állásfoglalásu kat a néa
n agyhatalom május 16-án :kezdődő csúcsértekezletéhez.
A Szakszervezeti Világszövetség fel.J.érl valame<nnyi or
szág valamen nyi szakszervezetét, hogy mindent tegyen meg
1960-ban azért, hogy
1. javítsák meg és terjesszék ki az orszácos és _._
közi sz.altszervezeti kapcsolatokat, megkülönbözteiés nélkiil,,
a legszélesebb barátság és testvériség alapján,
!. közösen következetes és telelóssé,rteljes m6don IMINel
janak a békéért és a letegyverzésért,
3, hozzanak létre taJá,Ikozót a nemzetközi naknel'vetieH
szövetségek között, elsősorban a Szakszervezeti Vilá.guövet
ség és a Szabad Sak.szervezetek Nemzeikölli S7.iiveúé«e kö
zött.
Ezen kívánságait juttatja kifejezésre az SZVSZ, szem
előtt tartva azt a békevágya.t, amely az egész vilá,,( szakszer 
vezeteit átha.tja.
Fogadják kedves elvtársaink és barátaink testvéri, szak•
szervezeti üdvözletünket.
A Szakszervezeti Vilá,,,"6zövetsé/l newben
Louis Saillard
főtitkár;

illeti meg jut4lék címén, és gal felruházott szerv val..(y sze
csak 6 napot folyósítottak.)
mély
hatás!,i>rébe tar,w:k.
b) Vizsgálhatja, hogy fenn- Nem tartozik sem az egy.:,z.te
állnak-e azok az indokok, ame- tö bizottság, sem a bíróság ha
Jyek alapjá n a nyereségrésze- táskörébe annak a vizsJálata,
sedés, illetve üzemi jutalék illetve az a vita, amely arra
kifizetését a szabályok értel- vonatkozik, hogy a válla!at ré
mében megtagadták. (Például szesül-e nyereségrésze:;edisb::e:i
a dolgozót nem illeti meg qze- �·agy sem, vagy a nyereségre
mi jutalék, ha két nap igazo- szesedés, illetve üzemi jutalék
latlan mulasztása van, akkor iclosztási feltételei helyesek-e ·
meg kell ,z;izsgálni, hogy tény- vagy sem.
legesen mennyi igazolatlan
Ha a vállalatnak az egyezmulasztása volt.)
tető bizottság vagy bfrós:'..g határoza
la alapján valamely dolc) Ha a szabályzat, vagy rendelet alapján a nyereségrésze- gozó részére nyercségrészese1960. március 8-án ünnepel- ket a munkásosztálynak a ka- 1 A Szakszervezeti Világszö•
sedés, illetve üzemi jutalék dést kell fizetni, és az a keretból múr nem fedezhető, akkor jük a nemzetközi nőnap 50. év- , pitalizmus fölött aratott győ- vetség Végrehajtó Bizottsá�a
összegét csökkenteni lehet, ak- a
j e a megítél t fordu lóját. A Szakszervezeti zelme folytán elértek, buzdító ebben az értelemben felhiv
vállalat
vezető
kor vizsgálni kell, hogy a dcigozó elkövette-e a terhére rótt összeget más jutalmaz.isi keret Világszövetség felhív Ben nete- példát jelent, és óriási távlato- Bennetek�t, hogy vegyetek t;·
ket, hogy ezt az évfordulót ün- kat nyit a ma még a kapita- vékeny reszt abban a nem szu
cselek ményeket · (Például 20 terhére köteles kifizetni.
Ha a fenti okok miatt üzemi nepeljétek me" a munkahe- lista és eyarmati kizsákmá- nő harcban, amelyet a dolgo
százalékkal csökkenteni az üzemi jutalék összegét a kötele:::il jutalék utólagos folyósfüísa vá- Jyen, minden váilalatnál, min- n:rolás igája alatt szenvedők- zók és sz:1ksze1;vezetek azon �:
talános es telie� lef1;gyve1;zes1
szükségessé, a megítélt ösz... den intézménynél, városban és n:;k.
oktatásról történt ismételt tá- lik
z
volmaradás esetében, feltéve, s eget a számadó-pznztár út- falun e gyarán t.
Velarnennyi ország dolgozó terv megvalós1tasa erdeke�en
an nak a szervnek kell utalfolytatnak, amelyet a Szov3etAz esemény előkészítésekor női!
ha emiatt a dolgozó ko ráb ba n ján
,;ányoznia, amelyi k az év végi és ünneplésekor emlékezz
etel,
máT irásb eli figyeitneztetéSf
a unió az Egyesült Nemzetek
Ti
nagy
erőt
képviseltek
_ zövetsége közgyűlése elé terkapott. Ebben az esetben vizs- üzemi jutalék folyósítására arra, hogy ez az ötven év mi- munkásosztály soraiban. Nél- S
J
ga'ln· lehet• hogy a dolgo-ó eredetile.," is illetékes lett vol- lyen 3· elentős sikereket hozott kületek elképzelhetetlen egy esztett.
na.
a
nők
egyenjogúságáért
és
törA szakszervezetek ereje a Ti
té ny•1egesen mu lasztOtt-e O kt•agazdasági élete. A Ti
bizottságok vényes jogaiért folytatott küz- ország
tást• vagy
erőtök is. Er6sítsétek soraitohogy írásba � fi- -A szakszervezeti
ts
m
a leírtaknak ·megfelelően - delemben.
·-e vag?J sem )
g!le 1mezte
már most tegyék meg a szűkEz az ld� m!n?_1:nekelőtt f�� f�1i��é:e ��!�p!tj:g�i kat • harcoljatok a dolgozó férfiak oldalán követelése!tek telNem lehet vizsgálni azt, séges Intézkedéseket, hogy a meghozta a nok m ilhwnak fel- felbecsülhetetlen.
Ti törekedtek
családi. otthohogy a dolgozó cselekményé- lehető legminimálisabbra csök- szabadulását, akik jelenleg a
. jesítése, a méltó élet és a tár•
.
.
.
•dalm,· haladás érdeke·ben.
nek súlyával arányos-e a nye- kenjen a nyereségrészesedéssel, szocialista országokban élnek, notok bi ztonsagara, mmdnya- s-reségrészesedés,
vagy üzemi il letve év végi üzemi jutalék és akik teljes egyenjogúságot jatok jobb megélhetésére és a
Vegyetek részt a március 8-i
világbékére. Ti az első sorok- nőnap előkészítésében
jutalék csökkentése vagy meg- 1 kifizetésével kapcsolatos mun - l élveznek.
és meg
vonása, mert ez az ezzel a jog- kaüg_yi vita.
Azok az eredmények, amelye- ban harcoltok a béke fenntar- ünneplésében. Ebből a célból
tásáért.
alakítsatok a szakszervezetek
Juttassátok kifejezésre szilárd elhatározásotokat, hogy és a dolgozók segítségéve}. vavessenek véget a fegyverkezési !amennyi üzemben bizottságo
versenynek, ami vágyaitok kat. Szervezzetek gyűléseket a
megvalósításának legnagyobb munkahelyen, vegyetek részt a
akadályát képezi.
helyi, a körzeti és az országos
A munkásosztály helyzetéről megrövidített szolgálati idő ,,fnn en mindenki menekü/Y'
Mindazokkal, akik a békéért rendezvényeken.
nóló párthatározat végrehaj- ! ről.
fejezz
étek ki a
Kőbánya-alsón Tarró Sándor harcolnak,
Hassatok oda, hogy a nert\
tása során január hónapban
főraktárnok emlékeztet a kö gyarmatosítás ellen való tilta- zetközi nőnap 50. évfordulója
mintegy 400 vasuta s dolgozó „Szolgálatban tö(föffem
kozástokat,
vágyatokat
a
szazelmúltra :
24/24-es s�0Igál<1;ti idejét 12/24követe
- A legöregebbek is csak badságra, a békés együttélésre, új korszakot jelentsen
ez életem nagy részét"
es beosztásra valtoztattuk.
.a tartós békére, az általános léseitek védelme és a világbéúgy
beszélnek
erről
helyről
a
A napokban két dolgozó vé
kéért folyÍatott küzdelemben.
- Dunakeszi
állomáson - mutat !,.-örül az aprócs..1<:a és teljes leszerelésre.
leményét hallgattuk meg a hosszú.
évek óta 24/24 órás volt helyiségben, mint az örök 24/
a személypénztá1--kezelöi szol- 24 óra birodalmáról. Innen
gálat - mondja Mozsár! End· mindenki menekült. Legutoljá
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''''- ''- '� réné pé nztáros. .,o. Bizon1I al;g ra én 57 éves fejjel és 38 sro1birtam . . . Szolgá.latban töltöt- gálati évem mel szenvedtem itt.
tem az életem nagyobb rész�. DP nem gyerekembeT a társam
A férjem a járműjavítóban Keresztes Gyula főrah-iárnOk
dolgozik, tanácstag és szakszer- sem.
vezeti pénztáros. S mint ilyen
Pedig va n mit aprítani a tejM egfelelő helyiség hiányá- szintén keves et van otthon. A be. A nyári hón apokban 3000
Kistei·enye állomáson évek
gyermekek
sokszor
voltak
fel--4000
fel-leadást, poggyászt
h
·
· nmcs
óta egy kisméretű helyiségben \ ban döcög az ok·tatas,
e- iiY11elet nélkül. Betegeskedtem és darabá.rut kezeltünk. A téli
foly;k az oktatás. lV!ár több- lye a párt- és a szakszervezeti is. A vérnyomásom egvre ma· hónapokban ez a szám vala
rendezvényei nek , gasa.bb lett az igénybevételtől. nuvel kisebb, de az 150-0-2000ször kértük. hogy valamilyen bizottság
Tesséik csalc megnézni - és et akkor is eléri. ,.Mellékmun módon segítsenek rajtunk, nem tudjuk hol megtartani a
mu ta tja a . statisztikát. 1960. kaként" még reánk há�t �z
., mindössze termelési tanácskozásokat.
mert ez a helyl· se·.,
január havaoon 104 913 utas ipartelepi kocsik kijelentése es
húsz fő befogadására a::S:ai mas.
Allomásunk dolgozói szíve- . fo rd u lt m eg Dunakeszi állo- az állomásra érkező valameny
ö
n
ök
nem
űl
OKOZ
Ez nyáron
sen vállalnának akár kétnapos máson. A második miiszak nyi kocsirakomány és darabsebb problémát. mert a közeli tá rsadalmi m unkát is egy új s_el�ogusem m�nt. A'!1ióta_ 12/24 árus küldemény érkeztetése is.
oras a szolgala.t, ug·u erzem,
Most jól érzem magam. Még
parkban is meg l ehet tartani oktatóterem építésenél.
értékesebb munkát végzek. is fiatalodtam néhány évYel az oktatást, vagy az értekezleÖTülök, hoa·u a párt- és a te.zi hozzá és elsimogatta a LéAárt Gyula anya,..-usrir.16 a Landler JArmújaY!t6ban. tntraun1n
Jászai Nagy József,
szak!zervezet segítet.t. � �éfiiU [ homlokába csüngő ősz hajszá- '
J<észillékhel ellen6rzi egy kerék anya1Ana.k lllinöség-ét
ieket. Télen azonban mindig
kislán11om meg orol,;ke hci.Lás. lákat.
(Kovács Géza fel>'.)
Kisterenye
taajban vagyunk.

A Szaksz erveze ti Világsz övetseg
felhívása mi nden ország dolgozó
nőihez es szakszervezeteih ez!
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Oktatótermet kérnek a kistercnye1e -

MAGYAR VASUTA!II

1960. FEBRUÁR 16.

Követésre méltó a Nyugati-pályaudvar
számfejtőinek versenymozgalma
Fiata lok zársz ámad ása
A celldömölki fűtőház fiatal
jai a napókban „zárszámadást"
tartottak: az év közben veze
tett nyilvántartások alapján
öirszegezték a takarékossági
mozgalomban elért eredménye
ike�. Az ifik számadása azt
mutatja, hogy eredményes esz
. tendőt hagytak magu k mögött.
Az utazó-brlgádok nál kiemel
kedő teljesítményt ért el Gyi
mesi József b11igádja, akit ki
váló dolgozó oklevéllel tüntet
tek ki.
· Mit mutat a zárszámadás

eredménye.

1 468 767 forintot takarítottak
meg. Különösen jó eredményt

Budapest Nyugati-pályaud
var
árupénztárfőnökségének
áruszámfejtől versenybrigádba
tömörültek
és elhatározták,
hogy tovább folytatják a ver
senyt hazánk felszabadu lásá
nak 15. évfordulója tiszteleté
re.

értek el a szénmegtakarításban.
A számfejtő
kollektívák
2473 tonna szenet takarítottak
rendszeres tanulással emelik
meg. Az újításokból eredő meg szakmai tudásukat. A szakve
takarítás összege 58 OOO forint.
zetés segítségével hetenként
.
A fűtőház KISZ-fi ataljai a összevont ankétokon tárgyal
legu tóbbi taggyűlésen elhatá ták meg az egységes szempon
rozták. hogy az idén is részt tokat.
vesznek a takarékossági moz
A brigád
tagjai a munka
galomban és a szocialista mun verseny mellett politikailag is
kaversenyben.
képezik magukat. A szeminá
ri umok mellett
kéthetenként
Kismihók Róberi
sajtóértekezletet tartottak.
A fiatalo" 1 959-ben \
Celldömölk
A terveket személyeklg le-

A szocial ista brigád címért

Pécsbán1,111rendezó
KISZ- idő csökkentése és a menet
fiataljai, hogy elősegítsék a rendszerű vonatindítas.
t.ervek teljesítését, illetve túl
A KISZ-brigád toválbbá cé
teljesítését,
párosversenyre lul tűzte ki, hogy a szolgála
hívták Komló állomás KISZ tot fegyelmezetten,
baleset
fiataljait. Vállalták, hogy az mentesen látják el, és részt
1960. els6 negyedévben a 105 vesznek a „szakma ifjú meste
:százalékos élüzemszlnte t ha re", valamint a szocialista bri
vonként 2 százalékkal túltelje gád cím megszerzéséért indí
■ítik. A verseny feltételei. kö tott mozgalomban.
zött szerepel a fajlagos kocsi
V. L.
,nozditás, a kocsitarlózkodási
�

..

bontották.

rehaladást. A verseny nyilvá- �j�e:zb�et�� ��s!et;:;kakbzi�;

nosságát színes. termelési grafi.konon bi ztosítják.
A férfiak mellett a nök Is
derekasan h elytállnak. Igéretet tettek arra, hogy a n emzetközi nőnap 50. évfordulóját
még eredményesebb munkával
köszönti k,
A brigádok a :szakmai vezetés me11ett h aték
. ony támog�tást kapnak a parrezervezettöl
.
és a . szakszervezeti múhelybi
zottsagtól Is.
Pál-Becse

kialakult versenynek.
_ Februir t-ln látogatást tett
Székesfebérvirott Kossa István
közlekedés- és postaügyi miniszter,
Megtekintette a közlekedés! válla
latokat, köztük a Jarmújavitót Is,
_ Jól slkerQlt teaestet rendezett
február 6-án Várpalota állomás
KISZ-szervezete. Az esten - po�tás!intalok Is részi ve �ek - bu
csúztatták el a tiszti tanfolyamra
felvételt nyert fiatalokat.
1 _ MSZBT-szervezetet alakltottak
Kazincbarcika állomás dolgozói.
szervezetük a Vegyi Kombinát

A KÖNNYELMŰSÉG ÁRA

Emellett

keznek a számfejtést

azzal, hogy a pályaudvarra ér
kező, hibásan
elszámolt fu
varlevelekről - melyeket kija
vítanak - Helyesbítő :f:rtesítót
küldenek
részletes, díjszabás-

Az idén is megrendezik
a Vasutas Vív6 Kupát
A sportosztály mellett m úköd6
vívó-szakbizottság három fegyver•
ne1nben9 fegyvernemenként kétfős
csapatok részére az idén is meg„
rendezi a Vasutas Vívó Kupát. A
kupában csak m. osztál�'Ú, ifjúsági
� rajtengedayes fiatalok lndulllatnak. A korhatár 19 év. A g;apatok
az idén Is körmérkOzést vívnak.
A szakbizottság, tek.lntve. hogy
a Nagykanizsai VTE és a Pálya
fenntartási Technikum is meg
alakitotta viv6szakosztályát, 18 csa
pat indulására számít.
A Vasutas Vívó Kupa az ldén
sorrendben negyedszer került ki•
írásra.

Felhívás az olimpiai

- 16 munklit vlgeztek u év eJsó
honapjában a várpalot� vasutasok.
A kocsitartózkodásban 115, a kocsikihasználásban 114. a kocsimozga111'6 százalékos eredményt
tásban
•
ertek el.
- Meg1Atogatt61< a Bubagyirat a
kiszistái.
zalageregszegi fíit6ház
Előbb végignézték a gyártási foJyamatokat. majd ldcserélték tapasztalatalkat az üzem f!ata!Jaival.
- Ot féléven át folyamatosan
teljesítették az élQzemszlntet Szom
bathely állomás dolgozói. Az ered-

Valamennyi dolgozó ismeri a
hibásan
számfejtett tételek
számát. Havonként, név sze
rint írásban ké zhez kapják a
BVKH által a díjkülönbözeti
kimutatásban kiadott hiányla
tokat i.s, a h ibák konkrét meg
nevezésével. Ezzel lehetőség
nyíl ik arra, hogy Ilyen h ibát
többé ne kövessenek el . Ez a
Új munkavédelmi oktatófilm
módszer bevált. Az utolsó hét
hónap számfejtett tételeinek
A Vasúti Főosztály 1/3. e. aki krampácsolás közben nem
átlageredményeiben a
h ibák
osztálya és a Közlekedési Do használta a védószemüvegét
0,51 százalékra csökkentek.
országosan is javítani igye•

lltls• József betúfest6 a ferencvirosl fíIUibáz kocsljavit6 mOhelyében
Colgozlk. Szakmunkája mellett a szakszervezeti teendők ellátásában
is példM mula'(Kovalcs Géza telv.)

szerű felvilágosítással, hogy
elejét vegyék a további hibá k
nak. Az elmúlt évben 178 eset
ben keresték fel írásban az
ország különböző állomásait.
A számfejtő brigád eredmé
nyei alapján az árupénztárfó
nökség más területén is egy
más után születtek a verseny
szerzödések.
A brigádok naplót vezet
nek,
amelyek visszatükrözik az elő-

kumentációs Film Válla.lat „A és súlyos szemsérülést szenve
könnyelmúség ára" címmel új dett, már mint múszaki intéző
munkavédelmi kisfilmet ké meséli el Miska bácsinak a tör
szített a pályafenntartási és ténteket. A film szerint a bal
között
pályaépítési munkáknál előfor eset és az elbeszélés
duló balesetekről.
nem telhetett el hosszú idő,
mert
még
kötést
a. sé
viselt
A fi.lm készítése helyes volt.
Elsősorban azért, mert olyan 'l'Ült szemén.
baleseteket mutat be, amelyek
A pá.lyakarbantartás közben,
az óvórendszabályok betartá tekintve, hogy kisebb bevágás
sával, figyelmes, gondos mun
ban és ívben volt a pálya, a
kával elkerülhetők.
f;gyelö árt is be kellett volna
A filmet tehát ebből a szem
pontból pozitlvan é1·tékelhet mutatni, mert lgy megint csak
jük. Ugyanakkor nem hallga.t kétség merülhet fel a nézőben.
h1.tjuk el apróbb hibáit, elsőAz óvórendszabály Ill. feje
sorban a szakszerűséget ille- zetének 88. pontja kimondja:
tően, annál is inkább, mert „Minden olyan felépítményi
ezeket minden olyan pálya- munkánál, ahol az elómunkást
fenntartási dolgozó ész1·eveszi, - munkavezető stb. - a mű
aki ismeri az óvórendszabályo- szaki irá·nyltás teljesen leköti,
kat.
külön arra alkalmas (orvosilag
Annál a ;elenetnél például, I. csoportos) figyelő őrt kell
a;niicor a. mozgJt.'.i,,tés-vezető- felállítani ," A tolpfákki;l meg
ség dolgozóinak lakóI,ocsijait rakott pá.lyakocsik kézi erővel
láthatjuk, a munkavédelmi fe- történt tolatásámíl a vágányok
leZős a két kocsisor között ko- mentén levő salakbuckál.ban
romsötétben igyekszik a. kul- rejlő baleseti veszélyre is fi
1
túrkocsi felé. A térviláaításnak gyelmeztethetett volna. a film.
nyoma sincs. De kissé megleAz oktatófilmek készítői a.
pő az is, hogy a pályamunT,ás- 1 jövőben jobban ügyeljenek a
ból lett munkavédelmi felelős, szakszerűségre,

A püspökladányi fatelítöhen
I

f alapszervezetével fo!l együtt do!· Az MSZBT iétrehozasának
g
e���- fő részese Héczey László
kultűrfelel6s.
- Tizenhatezer ójltásl javulatot
adtak be az utóbbi tiz év alatt a
szombathelyi Jgazgatósághoz iartozó üzemek és szolgálati helyek
dolgozói. A2. újltásokból származó
megtakarítás megközellti a 20 mll
116 forintot.
_ Legújabb típusú dleselmotorral
s:oereiiék fel a GYSEV egyik négy
tengelyes motorkocsiját. A Győr
Sopron közötti vonalon megtartott
próbaúton a motorkocsi sebessége
óránként elérte a 100 kilométert.
- A tirsadalml tulajdon védelme
érdekében jó kapcsolat alakult ki
Dombóvár állomáson a mozgalmi
szervek a szak.vonali vezetők és a
rendőrö'rs között. A közelmúltban
például közös értekezleten beszél
ték meg a tennivalókat.
- Bába-Balaton-motorvonat. A
dieselesítési program célkitűzései
nek megfelelően, a gy6rl Wilhelm
Pieck Vagon- és Gépgyár olyan
motorkocsi típust tervezett. amely
alacsony tengelynyomása révén
szárnyvonalakon is közlekedtethe
tő.
- Nagy sikerrel mutatták be a
Gyöngyösi KltérOgyártó ÜV, ,.Szo
cialista kultúráért'" érdeméremmel
kitüntetett kUltúrcsoportJának szín
játszói Max Frisch "" • . . és a hol...
című kétré
tak újra énekelnek
szes színművét a városi kultúrház,.,
ban.
- A nemzetkfizl nőnap so. lvfor•
dulója ünneplésének bevezetésére a
szomb�thelyl JármúJ avitó űV ncS
bizottsága február 19-én baráti ta1álkozót rendez az általuk patronált
büki termelőszö'letkezet asszonyai
val együtt.

Lakáscsere
Elcserélném Bp. XIII.. Maut
ner s. u. 137. n. 17. sz. MÁV-ház
ban levó szoba, konyha, félkomfor
tos, olcsóbérü lakásomat_ kétszob�s.
vagy hasonló nem szolgalati lakas
ra. Erdeklődni bármikor lehet.
- Elcserélném soltvadkerti egy
szoba konyhás, gazdasági épüle
.tekbóÍ és kb. 50 négyszögöles ve
teményes kertből álló Intézeti laká
somat egy szoba. konyhás buda
pesti, vagy Pest környéki lakásra.
Cím: Husz1.i Lajos Soltvadkert, vas
űtállomás. :E;rdeklódés: Budapesten
341-357 telefonon, a naptári páros
nai;okon délután.

A szerkesztőség üzeni

Tótka Kli.roly, Szeged. Konkrétan
üja rceg, hogy milyen bért netn
vesznek
figyel embe a nyugdi.1riiegállapításnál. - A nevezett dol
gozóknak sem illetményruha. sem
ruhamegváltásl dlj nem j ár. Ujbá.zl
l'iagy József, Pápa. Versei szép
gondolatot tartalmaznak. Ml azon...
ban csak vasutas, vagy aktuális
kérdésekkel
politikai. gazdaság!
foglalkozó ver<;e�:et közlünk. Kis•
mihók Róbert, Celldömölk. A szo
cialista munkabrlgádok célkitűzé
seit véleményünk szerint nem he
lyesen szabják meg_ Következő la
punkban írunk en 61. Dr. Hon·átb
Károly, Budapest. A grafikon pon-
tatlanság miatt nem közölhető.
Kérj ük számokkal illusztrálva kö
zölj e az eredményeket. - Krltlkáját elfogadjuk. köszönjük.
Kisvárdai József Sárospatak, Fa
várnai
Miskolc,
zekas László
László Pécs, Tótka Károly szeged,
u
nc
t
�;;1, /�
1:�- ���t�t ·R�!�
Celldömölk, Jászai Nagy József
Kisterenye, Szobonya Lász• ó Bp.
Kyugati-pu .. Bakó János M!slt"t;�

Püspökladányban
évtizedes elhatározták, hogy a versenyt rekkel találkozunk. Mu nkájuk
hagyománya van a faíelités- tovább folytatják.
nyomán szüntelenül változik,
nek. A szakma alapját a posta
A versenyben Ko�·ács Kál- alaku l a fatér.
vetette meg 1904-ben egy osz- mán, Szécsi Ferenc, Nagy BéA beszélgetés során elmondA nemzetközi sportélet hagyomáVasutas dolgozók! Fiatalok!
nyosan legnagyobb eseményére. az
Jelentkezzetek minél nagyobb loptelítő üzem létesítésével.
la, 1\1olnár Antal brigádja és j:ák, hogy az állomás gyakran
g::;;,::a ;:,és;;;1 � �;:; számban az ollmplal j elvényszerzö
Az első világháború után a Ef;·ó László karbantartó végez- nem állítja ki időben a kocsiE
1
Y
versenyeken.
MA V birtokába került a telep. tek kiemelkedő munkát.
kat. Azt is sérelmezi k, hogy a
Rómában adnak egymásnak találezetl
ezet k
e
k
en
id
d
lé
gj
l
u
v
�;�o:/�!g,�: i:�en":i� ;;;�� és·��:t�ari"!!�=����
6
v�n�i� or:::olr ! é! sz!��i�!: i:i��d�o�:=�� i: �:� :�� n�� �é��;�!tté� �;
e
te
b
t
tér Lajos Vácrotót, szentgáli Istt
1 l��1ny!�!��l :er�!.6ny!i� elepen , akik az üzem alapító Eddig négy brigád alakult a kicsi a fatér.
1::i,g;:;:n �����!t tu!t i:��� 01
fatéri dolgozók között.
A
ik
u
ető
��::
s
I�;:�
ez
az er,;te;
��ti8 v�� s::::i��
dr��:��::h
sem
1�!� ::!��}:�;;�f!���
g
b�t::; ;;:�onti Blzottsá.ga kezsc!ckal fiatalabb a legöregebb
árofási verseny
gondoskodás. Bár ezt illetően GV Ig.. Bódogh Mihály Dombóvár,
eeményezésére a �tagyar Testnevelrásalkat
Várpaloia.
alapító tagoknál. Már 22 éve
lést és Sport Tani.cs, a Szakszernagyfokú körültekintésről győ- � 'if.7.�z�ii.
S p O R TH Í R E K
vezeu,k Orszigos Tanács;, a KIS!,
A fatelftő-üzem munkájának zódtün k meg, mégi s hiba, hogy eBo nár Károly Tnpolca, Ba·kó
dolgozik az üzemben. Től e
g
I
o
r
a
Megjutalmazta a szakszervezeti t udjuk meg, hogy az üzem leg- eg) ik leglényegesebb mozza- VaTga Béla. pántozó órabéré- János Miskolc. Szabó Tibor Buda�. i"��áf:!'.:! �ép� !1?.n:
piai játékok allcalmából, országos és ifj úsági sportmozgal om legjobb nagyobb kincse a kialakult- na ta a fa tárolása és helyes ke- n;k emelése pél � áu l az_ért ma- �i;t• ;�i,!1 :S��e;; �!� ;';'1�;e� f;:
s k
e
d
B
méretli jelvényszerző sportverse- tli.rsadalmi aktivált a SZOT sport- törzsgárd a
P
Egyi kük-másiku k zelése. Ezért az ország fatel ftő radt el. mert „veletlenul 1ema- hlány miatt
nem tudj uk közölni.
osztálya. valamint az OISB.
•Y�et reodez.
4).. szinte a szakma művészévé üzemei között megindu lt a „tá- radt a listár6l ,,. A pántozóknál
Boldizsár Gyula Békéscsaba . Bogal
k
tt
Az oUmpiat je1vényért folytatan- :���! ����!� p��� Fe�;�� lett..
1'0lási verseny". Az értékel ésre r�i ielőbb csökkenteni kell a nár Károly Tapolca. Farl.::as István
l .Acs. Marko� József Zalaegersze�.
dó nemes sportvetélked és az J!Jú· (Szolnoki MAV), Hegedűs Jeno
kerül sor. A bérfeszültségeÍ·
De nemcsak a mu nkájuk negyedévenként
.
ság és a dolgozók széles tömegei- (Szeged,· VSE), orvos .• -dras
.
Szita
rstvan Dombóvár Veréb
· (Test- forte• 1yat
. ism erik, hanem sze- gyoz
- tes penzi
.
u talmat k ap.
nek hasznos, egészséges szórako- vénség) és Honti Má;:ü,' (Testvéri·
A fatelítő egyszerű hősei túl- T,ászló Szajol, v. Tóth Jó�sef, Buleh
dap�st._ Leveleiket llletékes helyre
reti
k
munkahelyük
et
is.
Ez
Nagy
János
szb-t
i tkárral
nyomóan
nem
szakmu
n kások.
•
p
újt
s
e
ség
l.
r
e
e
z
s
I
)
es�';,,e :��f:eré�é:e�
meglátszik termel ési eredmé- i á_rjuk az üzeme_t. A r
���p�[i
vábkbltot�
__eggel_ i mé_gis a szakm__a műv_észei o
_-_k, , toT
·•1y sze�
Ezért minden 13. éJeté,•et betöl tött
ót a K<_,0
•. ed. szobon'"a
Két bajn o
nyert Budapest r:yeiken.
h.,deg e11enére mmdenutt v1- ak Ik naponta oregb/tik a pus- !.ászló Budapest. :s,,gnár Károly
fiú é$ lány, icl6sebb dolg_ozó részt asztalitenisz�ágot
bajnokságán Be!'czik .
, ehet az olimpiai j elvényert induló Zoltán, a vasútépltő
serény
en dolgozó embepökladányia
k jó hírnevét.
Tapolca.
L
e élben vlilaszolunk.
dám,
Töre
v
versenyben, atlétikában, tornában , Európa-bajnok asztaliteniszezkvés
öj e.
Nemcsak a vasútnak
úszásbap és kerékpárba n. tová bbá A férfi egyéni bajnoksá mellett
g
labdajátékban.
,U
egy tala Választott
Sidóval a fét•fl párost ls megnyerdolgoznak
ték.
k
•
Az üzem munkája nem kor"-'���!����:���,:;�� ,;; is�
Jól aikeri!U hztrót �endezett a hítozódik a vasút terül e
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lehet jelentkezni. Az ollmplal Jelosztalyába _bekerult sza1_<osz- iparna k es a mezogazdaságnak
v�nyt megkapják mindazok, ,ikik a e!s6
lcilrt sportágak k�zött kettőben. va- l taly vezetői ezut tal értékelték a is dolgozik .
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!amint az általuk választott labda- megtett utat
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j átékban· teljesftlk az előírt k öve- múlt évbeennyzők
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A kongresszusi
telményeket és me�hallgatJák az elért vers
elhatározták,
ol!Jnp1at gondolatról, annak törté- �ee:::.eeeoe:.,-c.c;,.c VE".rseny során
hogy mennyiségileg 2 százalékr:etéről résztlkr,: k!vJ!ó sportembetartandó
tek kllzremúkodésevel
l:nl telj esítik túl a tervet jaeJ(iadást,
vítják a minőséget és• csökkentik a baleseteket. Az értékelés
A Hivatalo.! Lap tartalmából a re már
sor került és az ered
szakszervezeti bizottságok és a
MAGVA R VASUTA S
dolgozók figy elmébe ajánljuk a mények azt mutatják, hogy a. .
i-eleló• szerl<esztó: Gulyás láno• következől<et :
pCspökladányiak
telj esítették
s. számból: 101 223/1960. 1/2. 13 adott szavukat.
Feleld• kiadó: szabó Antal
Az 5 naoos munkehéttel dolgbzók
szerkeo;ztd'<é<! Budan,,,i v,..
A
szocializmus
építése, a
munkaközi szünete.
Benczur u 41.
'1. számból: 101Mf.tt960. l/3. A. mezőgazdaság szocialista át
Pályázati
hirdetmény
a
békéscsa•
s-,.ervezése gyors ütemben ha
'ter1MZtt� a Nétl6?ava Lc1ok.f4dt
baJ. a bodrogolaszi, a kaposvári.
- Tá�ira.tozz Malvin néninek, hogy =sak ,zz
- M! a. cit-il foglalkozása, M>/111 o!yan fur
Vtllalat.
a k6szef'!t, a répce!Jzentgyörg;,·i és lad előre. Tudják. hogy a bá
éjfélii;el érkezünk. Nem hagyom itt a 1 iisort.
nyafák és a szőlőkarók telité rsán inteaet?
'Budapest vu .. Rál<óczl át 5f
l a szegedi ivr AV net·elóintézetekbe
történő felvételre.
süel sokat segíthetnek. Ezé1·t
,,,.. Kocsirendező i;ag11ok 4 i:asútr.ál.
a&!kra Lapru,om :ia
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A Kózponti Vezetőség határozata
a szocialista munkaversenyről,
tekintettel az 1 960. évi feladatok ra

I.
A szocialista m unk averseny céljá n ak 1960-ban a llá_roméves
� terv határidő előtti teljesítését tartj u k, hogy ezzel az oteves terv
� gazdasági előfeltétel eit biztosíthassuk.
•
�
Helyeseljük és támogatj uk dolgozóink n ak azt a kezdeme� nyezését, hogy a VII. pártkon gresszus tiszteletére kialakult len� dületes, szocialista m un kaversen yt töretlenül tovább folytas� su k 1960-ban is, mely nek egy-egy állomásai legyenek a nemzeti
� és m unkásmozgalmi ün nepein k. (Aprilis 4., máj u s 1 ., vasutas� n ap, augusztus 20 .. r. ovember 7.1
�
Arra törekszü n k, hogy dolgozói n k versen yvállalásai, kez
� deményezései a gazdasági vezetés részéról megértésre �s m essi;e� men ő támogatásra találj anak, hogy a kongresszus t�sztelete,·e
A S Z E R V E Z E T T VA S U TA S D O L G O Z Ó K L A P J A
------------------------------------------------------- � kiala kult versenyle n dül et n e csökkenjen, han em tovabb emel� kedjen és mind eredmén yesebb legyen .
. IV. tVFOLYA.�I, 5. SZAM.
Figyelemre mél tó előrehaladás történ t a múl t évben � ver1960. MARCIUS 1. �
Ára 40 fillér
en y nyilván osságá nak szóbeli alkalmazása és az eredme?yek
•---------•----•--•------------------------------------- l!� sszámsz
erű ismertetése terén. Tovább k ell folytat n i a szemelyek
� és brigádok n épszerűsétését, eredményeik, módszereik ismerte� tését, dicsőségtáblák, dicsőségkönyv ek alkalmazását. FoJ:cozo�t
� mértékben igénybe kell ven ni eredmén yei n k ismertetésere es
� n épszerűsítésére a sajtót és a rádiót is.
A szociali zmus építésén ek jelenlegi szakaszában a terme
�
� lékenység fokozásában, így a munkaversenyben is fon tos szere
Szolgálati helyeink nagyobb
A forgalmi és kereskedelmi patak, Hidasnémeti, Eger és ja Simon Lászl ó , az angyalföl- � pet tölt be az anyagi érdekeltség.
többségénél az MSZMP VII. dolgozók a j an uárban tartott Szerencs állomások járnak az di pályafen nta rtási főnökség �
A külön böző versenycélkitüzések telj esítéséért járó, vagy
k,ongresszusa után sem csök termelési tan ácskozásokon vál élen .
előadója.
� a havi jutalmazásra fordítan dó összegek szétosztása gyakran
kent a verse ny!endület. A ja· lalták, ho gy az április 4 tisz
A levél további rész e !öbb �,kifogásolható. A szaksz�rv ezet_i a ktívá� bevonásával érv�_n)!t
nuári t e rmelési tanácsokzáso teletére i n dított versenyt éves
pont ban tartalma zza a valla- � kell szerezni a dolgozok derekh ada fokozottabb megbecsule
ANGYALFÖLDI
kon a dolgozók újabb vál!alá versennyé fejlesztik. Szerencs
Jást. amely a mun ka gazdasá- � sén ek.
,3okat tette k és annak a véle állomáson balesetmen tes ne
gosabb végzésére, a szakm ai �
Az anyagi ösztön zés további biztosítása mellett fokozato
PH-FŐNÖKSÉG
kifejezés t, gyedévet hirdettek.
adtak
ményne k
t an ulásra, az általános művelt- � san törekszünk az erkölcsi megbecsülés előtérbe helyezésére,
hogy a versenyt éves verseny
Főnökségünk központjá- ség gyarapítására, a fi atalok � elsősorban a szocialista brigádoknál.
A forgalmi és , kereskedelmi
,iyé fejlesztik. Erről tanúskod· szakszolgála tnál
A közpon tilag értékelendő versenyekn él sa.iát magunk, az
jelen leg 16 nak szakaszmérnökei, vona l segítésére irányul. A brigád �
nak az alábbi levelek is.
tcvék;enységéről naplót vez_et- � üzemen belüli n él pedig a megyei és területi szervei n ken. va
szocialista brigád műköc!J.k . és tisztviselői e lhatározták, hogy n
mu
n
kát
ek
h
a
es
vonkent
a
� !amint sza kszervezeti bi zottságai n kon keresztül ügyelü n k arra ,
további 89 brigád harcol a cím ol.yan munkavállalást tesznek,
ÉSZAKI JÁRMŰJAVÍTÓ
� hogy a versenyvállalásokn ál és értékelésekn él mi n dig figyelemmegszerzéséért. A mozgalom- a melynek teljesitéséve1 az év értékelik .
a
be legyenek véve az önköltségcsökken tés, a takarékosság,
�
ban a Miskolc Tiszai-pályaud- végéig méitóvá válhat na k a
Az Jl:szaki Járműjavító dol
MISKOLC FŰTŐHÁZ
� mun ka termelékenysége. En nek segítségére és ellen őrzésére fo- 1 szocialista brigád címre - írvar,
Diósgyőr'
Vasgyár,
Sáros
gozói a VII. pártkongresszus
� kozott mértékben felhasználj u k társadalmi mun kabizottságaink
..
- • .
- Futoházunk
dolgozoi e l- � tapasztalatait és észrevételeit.
t;szteletére te tt felajánlásaikat
határozták, hogy a yn. párt- �
ú j abb vizsgálat tárgyává kell tenn i az igazgatóság egy
maradéh--talan ul telj esítették kongresszus tisztele tere ki�on- � másközti versenyének célkitűzéseit annak érdekében , hogy azok
irja l evelében Szirmann Imre
B
talcozott munkav e rsenyt e v es � az igazgatóságok sajátos körülményeinek figyelembevételével
SZ -titkár. - A január végén
versennyé f�jl esztik :- o�va�- � reális alapul szolgá1 janak a versen yeredmények elbírálásához.
és február el ején megtartott
termelési tanácskozásokon a
Március 8-a a n emzet közi nőnap 50. évfordulója. 1 910-ben h�tJ u_k a m1sko lc1_ futőhazfo- �
A ia pos vi zsgálatot kell végezn i és j avaslatot készíten i az
dolgozók újabb felaj ánlásoka t a szocialista nők koppenhágai nemzetközi konfere nciája nok es a mozgalmi s zervek ve - � állomási kocsiren dező és a tartalékmozdony személyzete között
� fen nálló érdekellentétek kiküszöbölésére és min dkét szolgálati
tett ek.
K!ara Zetkin indít ványára hatá rozatot hozott, hogy minden zetÖi által aláírt levélben.
_A � 6 pont ban megs�bott � ág dolgozóin ak egyén i érdekeit a n épgazdasági érdekekkel össz..
Vállalták. hogy a termelési év március 8-á,t a nók nemzetközi összefogása gondolatána k
vállalassa_l
rható
��mcsak
v
a
a
terv et a z első negyedévben egy szentelik.
� han gba kell hozni.
. Ezázalékkal.
termelékenységi
Az MT és SZOT határozat alapján értékeljük a termelési
Azóta évról évre megünnepli k a nemzetközi nőnapot. 1� agx szalh tási fela?atokn ak li
tervüket két százalékkal, a tel :tvről évre gyarapszik azokna.k a .�z.áma, a kik e : e n a napon a akarnak eleg�t tenm, hanem � eredményeket és jav aslatot teszü n k az MT és SZOT ván dor
jes termelési értéket 1,5 száza nők felszabadulásának, egyenjogiuá,ga elnye résének jegyében n z anyagtakarékosságot és az � zászló a kongresszusi zászló' valami nt az élüzem címek odalékkal túlt eljesí tik és az ön  tesznek fogadalmat, hogy az eddiginél is nagyobb od<ladással ö nköltség csökkentését is célul � ítélésére.
költséget egy százalékkal csök küzdene k va!amenn11i oo, valamennyi ember fe! szabadu!á- tűzték ki. �állalásaik között �
A vasút előtt álló megnövekedett szállítási feladatok tel
szere?el az 1s, �ogy a.z ut::,zó- � jesítése érdekében segítjük és ellenőrizzük az őszi és téli for
kentik.
sáért.
zemelyzet havi 262 orás atl a- �
galom előkés zítését.
Az elsó nemzetközi nőnap óta százmiWók nyerte-le em- s
A szocialista mu n kaverseny új vonása a szocialista briHÍDÉPÍTÉSI FŐNÖKSÉG
�oo szolgálati i �_ejét <;bben az �
berjogot. s hozzá.foghattak saját sorsuk i rány ításához; De még evben
255-re csokkentik.
�
gádmozgalom. A SZOT eln öksége irányelveit széleskörben isvannak, akik várják az é vről évre köze ledő szaA MA V Hídépítési Főn ökség százmil!iókfelvir
� mertetjük és segítjük a mozgalom ki terj esztését. A szocialista
radását .
1959�ben 28 építésvezetőséggel badságuke
VÁCRÁTÓT
� brigád cfm el n yerésére és odaítélésére egységes irán yelvet
A n mze t közi nőnap fél.évszázados jttbileumán , sz e re 'e tt el
dolgozott a z ország te rületén
•
� adunk ki, a mozgalom eredményeinek ismertetésére ren dsz�
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n.
!'in!er_ LA1os Va�rátct allo- �
- írj a Müller János SZB -titfelhasználjuk a sajtót is.
k ár. - A szétszórtság miatt a tudatban, hogy e ljön az idó, amikor e z a ruigys z e rú sz-olid<1 - mas 1�»1oke Js s.oop e:.:-<;Jmé- � resen
Az ü zemi demokrácia továbbíejles�se érdekében - az
dolgozók meglehetősen mosto- rítási nap az eg és z világ a sszonya it az é-t•s zázados e l n yomás nyek1:_01 �01 be. _ lcveleben . � apparátus mun katársai n ak fokozott bevon ásával , a társadalmi
találja.
- _ 19<>� masodi� fö)ebEm. ��- � aktívahálózat kiszélesítésével - segítjük és ellenqri zzük a terha körülmények között végez- alóli végle ges felszabadulásban
masun s: 120 szazalekra tel3 esi- � melési tan ácskozásokat.
-------------t.ék m unkájukat. Ennek ellené• tette az �lüze� szi ntet . írj a.
re a múlt esztendőben figyeA tapasztalatokat széleskörben elterjesztjük és odahatunk,
,
s1 ta- i
Januar hav1 termele
:lemre méltó eredmén yeket ér• •
1.
o_zas
• okon e1ha ngz?t t 1av
· aslato_kra a d. olnáeskozásun kon
újabb éves � hogl; a termeles, tan ácsk
tűnk el. l!:vi tervü n ket 1 1 0,2
válas�. kapja n aJ<:i ! lletve a helyes J avaslatok, eszrevet ekezdeményeztek a � gozok
versenyt
,
százalékra teljesítettük. ugyan� lek megvalos1tásra kerulJenek.
dolgozók
ekkor az ön költséget 12 százaII.
A különböző szolgálati ágak- �
. ·
lékkal csökkentettük.
•
_ ..
Az elnökség mell ett működő kezett. Ezek kozul_ a b �rálo bi- 1 kal való jó együttműködés, a �
A vasút termelékenységének növelése, az ön költség csökken A VII. pá rtkon gresszUs tiszteletére kibontakozott m unka- orvos-egészségügyi szakcsoport zottság 3 1 -et talalt Jutalma: do!gozókka1 tartott n apon ként i � tése érdekében fokozottabb mértékben támaszkodunk a mű
'1ersenyben ai építésveze tősé- a múlt év végén pályázatot zásra érdern esn�k, mert a f�ti megbeszél ések máris meghoz- � szaki tanács m un kájára. Szakszervezeti bi zottságai n kat mozgó
gek között első helyen végzett hirdetett oly an tudományos célok valamelyi két s_zolgálJ ák t ák a kívá nt eredményt. Ja- � sítjuk az új, bevált gazd aságos techn ológiai eljárások, munka
a 1 7-es de breceni, második a dolgozatok, tanulmányok írá- és alkalmasak t:idoma,nyos fO-: n uárban 116 százalékra telje- � módszerek elterjesztésére. (mi n t pl. a gazdaságos vonattovábbí20--0.S villányi, harmadik a 15 - sára, amelyek a vasutas do!- lyóiratokban, kon yvekben v alo sítettük tervü n ke t. Továbbra is � tás stb.)
• arra törekszü�k, hogy helytál L � A z állandó növekvő gazdasági feladatok sikeres végrehaj
ös bakonvszent !ászlói építés- gozók betegség megelőzéséhez, megj elente�sre.
_ ad1Jakat Soproni. _Jo- J unk a m unkaban.
A P,!1�y
hatékon yabb _gyógyításáho_z, __a
vezetöség.
� tása érdekében a szocialista brigádok vezetőit, a szakma ifjú
!ő_nökségü�k 1959-ben __ 3_01 fo_gI_a�ozás; �rta11;1ak ki kü�zo- zsef fotitkárhelyet�s ad� '.1t _a
� mestere címmel kitü n tetett fiatalokat a megyebizottságok idő..
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csök�e nt. Az éJ?ítés':ezetósé- 1
indít hason ló céllal pályázatot. go_�f-' a9���6 eszt�71obe� 1_�
A pályázatra 32 pály amű
Az újítómozg
limi 1ó
form ot ta rt Í!
· al om sz' élesítése érdekében fokozzuk a poa
gektoJ egymás utan erkeznek
_________________
· · _f�1':'· 1_a· �os1to· m� n.ka_t.
tottak m eg - olvashatjuk a � tik�1
. All an do' an szorgaI mazzuk, h ogy z
a7 1960. évi tervek maradékta•
fűtöházfón ök és a mozgalmi � elbiralas1 1dok megrov1dulJ enek.
1: te1JeSI
· 'tésére tett Válla 1aA z újító m ozgalom jelentősége és az újítók n épszerűsítése
� :iervek vezetői által aláírt le- �
� érdekében a termelési tan ácskozásokon ren dszeresen i smertetni
vélben.
nagymér
t
ékAz e redményt
� k ell az újítómozgalom helyzetét, az újabban beadott ú i!tásoMISKOLCI IGAZGATÓSÁG
ZO
b e n növelte a szénmegtakarí- � kat, azok népgazdasági eredmén yeit és a megállapított, illetve
6
tás
onna
t
ezer
Dolgozóink
.
� kifizetett újítási díjak összegét.
1
j
A miskolci igázgatóság terűÁllomásunkon már a múlt ját �s Szab6 Ernő számfe tó
szene t takarítottak meg több �
A szakszervezet 15 éves fen nállására valami n t a X. vas
Iet�n :iz 1959 máse>di � f��vi év nyarán kibon takozott a szo- I brigádját tdálta méltónak a ,ni�
_ t kilenc és f�lmi ll ió forin t � utasnap megünneplésére orszá gos vasutas ' újítókiállítást rende
tel es1tmények fE;lulv1zsgalasa cialis ta brigád mozgalom. A cím viselésére.
J
.
b
megtak
k
ova
en
a � zün k, melyre meghívjuk a n épi demokratikus országok vas
� •
brigád é;f; �_ . A t
A n égy szoci alista
után . a forgalm i es � ke�eske- feltételeket az 1959 jún iusban
de lm1_ sza
_ kszolgálatnal J\'fisko_lc megtartott rendkívüli termelé- tagjait, akik a januári 'hóvihar- "'!�� o_ssz!ge a muh e!yek _mu_n - � utasait is. Július hón apban újítási hónapot szervezün k. _
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Dtósgy?r- si ta n ácskozáson foglalták írás- ban is példam utatóa n mega A te
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�
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Hat ho nap eltelte uta. n '.1 J aészesítették. A mozgalom tette a pártszervezet és a szak- � talan � mu';elt�e gi szmvonalana� emeles�t. A_ h_elyes, gazd_asáZyaudvar, Szerencs, Felsőzsolban r
szervezebi bizottság valamint � gos muszaki el3 árások, mun kamodszerek atadasara és elter3 esz-
ca, Sárospatak-átrakó, Ormos- nuári termelési t_:'�ácskoza_s �O
hetekb en tovább a szolgálati vezeté; jó együtt- � tésé_1;e tapasztalatcseréket, m unkamódszer-átadásokat szerbánya, Eger és Hidasnémeti brigádból a Pe tofi tur va!to- az utóbbi
szélesedett.
működése is. A versenyt a szo- � vezun k.
állomások telj esí tették túl az kezelőit, a Hunyadi tur kocsiNémeth Sándor szb-titkár, cia!ista brigádmozgalom kiszé- �
élüzem szinte t - írja Fazekas rendezőit, Német h III. Gyula
III.
rak tárnok á.rumozdító brigádSzombathely
László.
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., � ségén ek fokozását. Véleményü n k szeri n t a j el en legi oktatási
· � rendszerü n k nem elégíti ki az ú.i igényeket. Ezért az I.12. sza k� osztálly al közösen a bér- és t ermelési osztály az eln ökség elé
� javaslatot készít a szakoktatás átszervezésére.
A szakszervezeti mun ka színvonalán ak emelése érdeké
�
� ben tovább folytatjuk az újonnan fun kcióba került, vagy még
.; � kiképzésben nem részesült szakszervezeti aktívák kiképzését és
· � továbbképzését. bentlakásos. illetve esti ta n folyamokon .
A dolgozók politikai felvilágosításán keresztül igyekszü n k
�
� csökker:t <;,n i a_ mun kafegyelemsértők. a társadalmi tulajdon
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�
� beszamol01ban , eloadása1ba n helyet kapjon a m un kafegyelem'
� a társadalmi tulajdon védelme.
Megyei bizot tságaink nak helyes m unkamódszerük ki ala
�
� kításához fok ozott segítségre ,·a n szükségük 'E;ppen ezért
szakszervezeti bi zottságai nk felé irá n yuló munkánkat mi n den
esetbe� ratt uk keresztül végezz ük. Észrevételei n król tájék
� oztatJ uk oket és feladatuk végrehajtásához rendszeresen
� :"ódszerbeni segítséget adunk, segítjük, ellen őrizzük m unkáJ ukal.
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A szocialista-brigád címért versenyzők vállalásairól

A szerkes ztőségünkhöz több
levél érkezett, amelyben a szo
cialista brigádok célkltúzései
rö!, teljesítményük értékelésé
ről kérnek felvilágosítást.
Lapunkban már foglalkoz
tunk a s zocialista brigádok ál
t�lános célkitűzéseivel, ame1yeket továbbra is alapnak tar
tunk a vállalások tételénél:
1. Céltudatosan váU.al,janak
részt az üzem, a műhely leg
fontosabb feladatainak megva
lósításában. Ujításokkal, ész
szerűsítésekkel. a technika fej
lesztésével. a munkafolyama
tok jobb megszervezésével ér
jenek eJ s ikereket céljaik meg
valósításában. Törekedjenek a
minőség javítására és a leg
messzebbmenő takarékos ságra.
2. Gyarapítsák szal,nuzi és
általános műveltségüket, poli
tikai tájékozottságukat. Vegye
nek részt különböző tanfolya
mokon. Szépirodalmi, valamint
politikai művek rendszeres ol
vasásáva1 is bővítsék ismere
teiket.
3, Nyújtsmiak baráti, elvtár
si segítséget
egymásnak a
munkában éppúgy, mint a szo
cialista jellem formálásában.
Adják át munkamódszerüket
fiatalabb
munkatársaiknak.
Segítsék egymás t, a legjobb
módszerek tapasztalatcseréjé
vel. Biztosítsák saját soraik
ban a szilárd munkafegyelmet.

zeti bizottság, gazdasági veze
tés.) A vállalásokat termelési
tE.nácskozás okon ismertessék.
ugyanott értékeljék azok mi
kénti teljesít:�sét is.
Azok a brigádok, melyek
vállalásaikat hat hónapon ke
resztül teljesítették, a szocia
lista brigád cím viselésére jo
gosultak. A további hat hónap
eredményes teljesítése esetén
oklevéllel kell a brigádot ki
tüntetni. A címet és az okleve
let a szakszervezeti bizottság
ls a szolgálati vezető javas la
tára (az értékelés alapján) a
te1melési tanácskozás adomá
nyozza.

Ne merev követe'.me'hyeket

Találkoztunk olyan helytehogy
Jen nézettel például,
azért nem indulhatott versenyre egy 12 főből álló brigád a
cím elnyeréséért, mert a brigádnak nem minden tagja újí-

Az MSZMP VII. kongresszusának határo
zatai hosszú időre alapját kkpezik szakszerve
zetünk tevékenységének. A ko11{1resstus a kö
vetkező években egész népilnk - köztük a
vasutas dolgozók - alq;puetci Jeladatát abban
határozta meg. hogy fejezzük be a szocializ
mus alapjainak lerakását. gyorsltsuk meg a
szocializmus építését hazánkban.
E gazdag távlatokat mutató cél közelebbi
és konkrét célkitűzéseit a háronié-t:es terv
sikeres befejezését feltételező. és a részletei
ben kidolgozás alatt álló második ötéves terv
határozza meg. A szocializmus alapjai leraká
s�nak egyik fontos része a. dolgozó paraszt
saggal együtt szocialista. alapokra. helyezni a
mezőgazdaságot.
A SZOT VII. teljes ülése részlet.esen ele
meztP. a szakszeri•ezetek tennivalóit, mer:,jelöLte
a szervezett munkásság feladatát a pártkong
resszuson hozott határozatok megvalósításába11,
Szaksze7:vezetünk az MSZMP 'VII. kong
res�zusa altal megjelölt úton kívá,i haladni.
tel3es részletességében magáévá tét-e a SZOT
XIX. kongresszusának határozatait, valamint

Von;uk le a tanulságolrnt

A balesetveszélyes munka
megtűrése az emberek életének
és testi épségének elítélendő
pazarlása. Vezető és el!enőrző
szerveink sok esetben elmu
lasztják a balesetek bekövet
kezés ében vétkesek felelösség- re vonás át. A legtöbb esetben
magát a sérültet okolják, s ez
zel még annak lehetőségét is
elmulasztják, hogy éppen a fe
lelős irányítók tanu.lságot szűr
jenek le a balesetekből.
A tervet teljesíteni csak
egészséges emberekkel lehet.
Nem fedi tenát a valóságot
egyesek állítása. hogy a bal
esetelhá1itás nincs kihatással
a termelékenységre. Pedig a
balesetelhárítás elhanyagolása
az egyik akadálya a termelé
kenység emelésének.

A szakmai vezetők és egyes
szakszervezeti bizottságok a
termelési eredmények növelése
mellett gyakran megfeledkez
nek a.biztonságos munkakötiiL
ményekről. Elnézil, az utasitásóvórendszab ly-ellen:s
és
. melynek k�ovet(,ezte
munkát,
ben helytelen munkastilusok Együttes erövel a halesetdí ellen
alakulnak ki, s ezek könnyen
Az az állítás is téves, hogy
balesetekre vezethet- a ba!esetek emel1-edésének a
súlyos
nek.
mu11kaverseny a magyaráza
ta. A fokozott ütemú munka
kétségtelen nagyobb figyelmet,
gondosabb ellenőrzést és a tör
vények, előírások következete
sebb betartasát igényli. Első
sorban ilyen értelemben kell
mielöbb mindent és mindenkit
a balesetek
megelőzésének
szolgálatába állítani.
A balesete!háritás mindenki
nek kötelessége. Senki se
menjen el munkatársa, beosz
A távközlő és biztosító be tottja mellett anélkül, hogy ne
rendezések
korszerűsítésével figyelmeztesse, ha balesetve
összefüggésben fontos feladat szélyesen dolgozik.
lesz a gyengeáramú berendezé
Sé1iilt, cs onkult munkatár
sekben a villamosítás okozta saink. akiknek a helyzetét már
zavaró hatások vizsgálata. A a sajnálkozás nem változtatja
műszaki kutatások köre 1960. meg, mind azt vallják, hogy a
év folyamán lényegesen bővül Sajnálkozás helyett szívesebben
azáltal, hogy üzembe helyez hallgatnának figyelmeztetést,
hető lesz az intézet keretében csak még az esemény előtt vol
megszervezett közlekedési izo nának.
tóp-laboratórium. A laborató
rium feladatai 1960-ban na
gyobb falvastagságú hegesztett
Szalagfűrészt kérnek
lemezek (kazánfalak, hajótes
A tapolcai Xlll, pályames te
tek), valamint öntvények hi
ri szakasz asztalosmúhelyében
báinak kimutatása, vastagsá
guk, illetve korrodáltságuk korábban szalagfűrész gyorsí
járművek totta a munkát. A közelmúlt
meghatározása,
egyes alkatrészeinek (csapágy, ban elvitték a fűrés zt. Azóta az
kerékabroncs, féktuskó kopás asztalosok kézi fűréss zel dol
vizsgálatára vasbeton-szerke goznak.
Mondani sem kell, hogy így
zetek) épületelemek, hidak. ve
zetékoszlopok tömörségvizsgá nem győzik a munkát. Hiszen
latára, valamint talajtömörségi. a műhelynek kell ellátni az
víztartalom- és áramlástani észak-balatoni és a türjei vo
nalat. J;;ppen ezért az asztalo
vizsgálatokra irányulnak.
sok azt kérik, hogy• szereljenek
H. D.
fel műhelyükben ismét
egy
(Folytatjuk.)
szalagfűrészt.

Jobb világítást
a tehervonati kalauzkocsikba

A szocializmus anyagi bázisanak erősítése a vasiít előtt a/ló szállítási
és- egyéb feladatok végrehajtása érdekében
munka- és technológiai fe
gyelmet.
2. Tovább fejlesztjük a szo
cialista munkaversenyt, külö
nös figyelmet rordítva a szo
cialista brigádmozgalomra és
az üzemi demokr-.icia fejlesz
tésére.
a) Az MSZMP VII. kong
resszusának tiszteletére in
dított munkaverseny lendü
letét töretlenül tovább visz
szük és fokozzuk az 1960-as
é\'ben. (Az éves versenyen
belül felszabadulásunk 15.
évfordulója, a vasutasnap,
alkotmányunk ünnepe egy
egy versenyszakas zt képez.)
b) A verseny célkitűzéseit
a tervek t eljes ítése mellett
elsősorban a termelékenység
a
gazdaságos
em1>lésére,
az
önköltség
szállitá�ra.
csökkentésére. anyagtakaré
kosságra, a minőség javítá
sára és a tartalékok feltárá
sára irányítjuk.
e) Fejlesztjük a szocialis
ta brigádmozgalmat. Segít
jük, támogatjuk a verseny
zőket a megtisztelő cím el
éréséért folytatott munká
jukban, intézkedéseket te
szünk a szocialista brigád
tairnk erkölcsi elismerésére.
d) A termelési tanácsko
zásokat az üzemi demokrá
cia fórumai\•á tesszük. Szé
]e<knrben teriesztjük a le..:
jobb termelési tanácskozá-

1959-ben a személyi balese
tek s záma csökkent ugyan. de
a bales etek súlyosságát illetöen
rosszabbodott a helyzet. Növe
kedett a halálos és csonkulá
sos balesetek száma. Ez arra
mutat. hogy a balesetek meg
előzéséért nem folyik követke
zetes harc, ami a nevelő és az
ellenőrző munka hiányosságá
nak tulajdonítható.

Hogyan segíti a vasút műszaki fejlesztését
a Vasúti Tudományos Kutató Intézet

Hogyan történik a vállalás?

1. A dolgozók mozgósításá
val fokozzuk a vasúti szálJi
tás
termelékenységét.
Az
1960. évi feladatok eredmé
nyes megoldásával segítjük a
második ötéves ,erv megala
pozását.
a) Szakszervezeti s zerveink
minden szinten vegyenek
részt a tervezésben. a ter
vek lebontás ában. a ,·égre
hajtás elelnőrzésében.
b) Elősegítjük a munka
jobb megszervezését, a gaz
dasági vezetés színvonalánalc
emelés ét, úgy, hogy az al
sóbb szervek hatásköre to
vább növekedjék.
e) A vasúti munka terme
lékenységének növelése. az
önköltség csökkentés e érde
kében elősegítjük a fejlet
tebb technológiai eljárások,
berendezés ek megismerteté
sét. elterjesztését.
d) A vasút műszaki fej
les ztését elősegítjük azzal,
hogy szélesítjük az úiító
mozgalmat, fellépünk a hát
ráltató bürokrácia ellen. Se
gítjük az elfogadott újítások
széleskörű bevezetését.
e) A szállítasok tervsze;:űb
bé tétele érdekében jó kao
csolatot építünk ki a szállít
tató felekkel és a lcgnagrnbb
tömegű szállításokat kép
viselő szakmák szakszerve
zeteivel
/) Tovább szilárdítjuk a

tó, vagy egyik-másik dolgozója
nem vesz részt állam; oktatás
ban.
Vannak olyan tapasztalaink
is, hogy egy brigád azért nem
vers enyezhet a címért, mert
két tagja ellenezte ezt. Ez s em
lehet akadály. Vállalj a például
a brigád többi tagja, hogy hat
hónapon belül ezt a két dolgo
zót is meg!'(yőZi á!Jáspontja
helytelenségéről.
Egyes helyeken a szabad időt
szinte teljes egészében közösen
akarják eltölteni. Ez nem sok áig mehet. mert minden embernek más az elgondolása a
szórakozási, művelődési !ebetőséget illetően. de más az elfoglaltsága is.
összegezve: túl merev követeléseket, túlzott leterhelést ne
vállaljanak a bri<>ádok. Amit
vállaltak, viszont azt igyekezI zenek teljes eröve1 végrehaj1
taru.

Biztonságos munkakörülményeket

(Fol11tatju.k.)

Tagadhatatlan. hogy vas
utunk sokat fejlódött a felsza
badulás óta. Az eredmények
mellett azonban még akadnak
olyan hibák is, amelyek kija
vítása nem igényel nagy össze
get.
Itt van például a tehervona
tok kalauzkocsija. A fútés az
még valahogy megjárja, de a
világítás olyan, mint száz év
vel ezelőtt volt. A gázt és a vil
lanyt tölteni, kezelni nem tud
ják, mert vagy szakember nem
áll rendelkezés re, vagy rossz a
berendezés. Igy a legtöbb ka-

lauzkocsiban ma is olajlámpa
pislákol. A vonatvezetőknek
és kezelőknek emellett kell
egész éjjeleken át dolgozni.
Mondani sem kell, hogy a rossz
világítás nem használ a szem
nek.
Idószerű lenne, ha ezt a
problémát is orvosolnák, mert
kiss é furcsán hat, hogy amikor
már egyre több neonfény vil
log, a tehervonatok kalauzko•
csijában olajlámpa tompa fé
nye rongálja a dolgozók szeBognár Károly
mét.
Tapolca
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Az elegy 60 szazalékát alia•·ják
irányvo11attal tov áhhÍtani

Ilyen ember is akad

A .menetrend szerinti közle
kedésért a forgalmi és a von
tatási dolgozóknak egyaránt
Az állomásfönök és helyette
- A,z utóbbi években 30
Mint elmondották, ez a visz- harcolniok kell. Sajnos, még
sének irodájában nyolc disme lcapcsolat jött létre a bánya, szaesés várható volt, mert a akadnak olyanok, akik e zzel
rö oklevél tanúsítja, hogy a ta a tatabá11yai üzemek és áUo- rakott kocsikat kétszer kell keveset törödnek.
tabá?iya-feltői vasutasok jól másunk között. A bánya veze- mozgatniuk, Ezt bizonyára az
Juhász J. mezőhegyesi moz
oolgoztak az elmúlt években. tóivel például minden esetben igazgatóság vezetöi is mérlege donyvezetó
február 3-án 27
Az ellenforradalom óta példá megbeszéljük a rakodási időt lik, és a fenti két tényezönél
ul egymásután négyszer nyer aszerint, ahogyan az irányvo- új tervszámot állapítanak meg perces késést okozott Orosház,�
Tatabánya-felsö s zámára. An- állomáson a 8662. számú sa
ték el az élüzem címet. 1959 n atokat képezzük.
A beszélgetés során sz óba nál is inkább, mivel 1960-ban ját vonatának, de megkéslel
második felében is megállták
a helyüket, s joggal remélik, került az is, hogy az irányvo- az elszállításra váró szén és tette az 1662. sz. vonatot is,
hogy nem s zakad meg a siker natképzés miatt januárban a egyéb áru 10-12 százalékkal mert csak a mozdonyirányító
sorozat, és április 4-én kettős fajlagos kocsimozgatásban csak több lesz a múlt évinél, s a ren delkezésére volt hajlandó
100, a kocsitartózko dásban. pe- tervek szerint az elegy 60 szá
ünnepet ülhetnek.
di g 101 százalékra sikerült te!- , zalékát szeretnék irányvonat- elvégezni az ötperces tolatást.
tal továbbítani.
jesíteniük a tervet.
Egy hónap alatt
Arra hivatkozott, hogy ö
nem tolat olyan állomáson,
66 irány vonat
ahol tartalék van. Kétségtelen,
Az idén is azt a célt tűz ték
Orosházán van tartalék, de az
maguk elé, hogy teljesítik az
akkor éppen az 1662-es és 7861é l üzem szin tet. Elsősorban a z
dezte az
t
t
g
i rányvonatok képzésére fordí
:!: ��g���
tanak nagy gondt>t. Április -1-e
:1:;�: �á
tiszteletére is azt vállalták,
Az orosházi szolgálattevök
hogy harminc, 1200 tonnás
. .
Három falu, Mersevát, Vö  a haj dani uradalmi cse1e. d l .
irány,·onatot indítanak. Ja nöck és Kemenesszentmárton azonban mindennap befogja lo- 1 több megertest várnak_ a moznárban egyébként 66 irányvo d olgozó parasztsága ünnepelte vait, mer! n_�m tud meglenni donyvezetöktől.
natot továbbítottak, közel két az országos hírű Kemenesalj ai munka nelku� . . • •
.
Szekeres György
.
szeresét a tavaly januárinak. úttörő Tsz megalakulásának
K1snuhok Robert
- A nagy távolságú irány 10. évfordulóját. Eljött az ün
szb-elnök
Celldömölk
vonatok úgyszólván• megállás nepségre Fehér Lajos elvtárs,
nélkül közlekedhetnek a célál az MSZMP Politikai Bizottsálomásig - mondja Tolnai Jó g ának. tag_j a is, hogy tolmács �;1
·
:r
zsef állomásfönök. - A puszta Ja a part es a kormnáy vezeto1�
szé
a
és
dombóvári
szabolcsi,
nek elismerését, Jókívánságát,
.
• d1'le felében is szervezöJ'e és irányítója lesz
• ma�o
kesfehérvá1·i ,z;onatokat eddig és átadja a kormánykitünte- . .A mu·1t.. ev
Kelenföldön Te11dezni kellett. tést a Munka Vörös Zászló UJ ';'.CZE;tosé_!l_ ker:11t a Lan dler a versenymozgalomnak. Ter
Jer:o Jarm�Ja_vfto .s�akszerve- veik között szerepel a �zociaMost csak annyi ideig tartózko Érd�mrendet.
� 1;_a: lista brigádmozgalom kiszéle
dilc a szerelvény a Kelenföldi
Az úttörö amelynek tagjai I zeh b1zottsaganak elcre.Var
lc�zi sítése. Jelenleg 4 5 brigádban
pályaudvaron, amíg megtörté között i gen ;ok Yas utas-család- pokban fel_ke1;estü_k
a
nik a gépcsere. Ugyanez a tag dolgozik, nemcsak a tsz- Ferenc �zb-t1tkart e;; megker- mintegy 300 dolgozó harcol
.
helyzet a celldömölk-szomb at tagoknak, hanem a celldö- tuk, .ny1latkoz.zon a sza�_s_ze_r- szocialista brigád címért
�
"
Jarol,
________
helyi vonatokkal is, amelyek mölki vasutasoknak is büszke- veze ti _b1 zottsag munka
'#
terve1rol.
azelótt Komáromban kerültek sége·
- Azzal t zeretném kezd eni,
Nem Ó II Cj jcI .:;ö
megrendezésre .
.
Tényeket, adatokat lehetne hogy vállalatunknál a dolgo- Ferencvárosnak is jelen
Bud
A
a�es_t-·S-_0� és vac_•
tős segítséget nyújtunk - foly felsorolni, hogy tíz év alatt zók 97 százaléka tag ja a szak veresegylia�:i vond'?!;
utazo
_
nött,
fejlöotta.
mekkorát
d
mennyit
szervezetnek - mon
tatta az állomásfönök. - Nem
m�zdony- .�s . vonatk�se_ro_ sze
csak az átmenó józsefvá1·osi, dött a szö,•etkez et. De talán A szervezettség tekintetében- m e l!:e; kozott
egy _.1�0• ota C;Z
tsz
ha
a
elég
megemlítjük:
,
tehát még akad némi tenni 1
Tákosrendezói, kőbánya-ráko·
a
„ szolas:mondás JarJ_a. ,, Vac
dü- valónk. A múlt évben 19 alapü
i
j
ta
hogy
elhatározták,
a
g
si, hatvani, csepeli és Soroksá T i
tt l�o,;et�ezi�; . mert megmt nem
úti elegyet küldjük zárt · vo lót vásárolnak a Balaton part- szervezetben 4 54 akt í va végze
önzetlen munkát. Jó munká- ull a 3elzo.
natokkal, hanem a ferencváro ján.
Kétségtelen, nem könnyű a
si. keleti és nyugati gurító szá Este, az ünnepi vacsoránál, juknak nagy része van abban,
mára is elvégezzük a rende- az asztalfön ott ült a tsz egyik hogy a szakszervezeti bizott- váciak helyzete, de azon lehet
zést, vagyis tíjabban két fe- megbecsült idös tagja, Kondor ság eredményesen mozgósítot- és kell segíteni, hogy ez a
feledésbe menjen, a
,-enci eleoyet toL•ábbltunk.
Imre fogatos is. aki a kora ta a dolgozókat a kon gresszu- szállóige jelzők
előtt ne ácsoArra a kérdésre, hogyan tud- után már a nyugdíjas tsz sí vá:Jalások és a tervek telje- bejárati
rogjanak a vonatok. R. S,
sítésére.
nak naponta két-három irány- tagok gondtalan pihenését él
- Eredményes volt a kultúr
vonatot i s in dítani, Tolnai Jó- vezhetné, ha nem szeretné úgy
Ismerettcrjesztü
] a munkát. Kondor Imre bácsi, munka is.
.
zsef így válaszolt:
előadásokat - poli t ikai, gazil\.T•
•
�
d sági ?_ müszaki és vi1ágn ézeti 1
temakorben - 33 alkalommal
8080
kötetes
rendeztünk.
k<:iny�t�_runkb61 13 600 _könyvet
kolcsonoz tek a dolgozol,.
Ezután elmondotta, hogy a
Egy állomáson gondatlanság
dolgozók kívánságára tervbe
A Debreceni MAV Filharmó neTwltúrát a dunántúli JalL,ak vették egy esztrád-zenekar lét- miatt 1800 forint kár keletkenikus Zenekar fontos kulturá ba és a borsodi iparvidékre.
rehozását. A közönségszerve- zet t bútortörésból. A küldelis küldetést tölt be a Hajdú
zést is javítani akarják az 1 ményt magánfél adta fel, és
A
zenekar
tagja!
sokat
for
üzemben. A Madách Színház 5000 forintra biztosította . Az
ságban. Havont a egy bérlet!
hang�·ersenyt adnak Debre dítanak az önképzésre. Többen i;; az6:1!v-cá"ával me�bcsz&!ték. A llami Biztosító a kárösszeget
cenben. a melynek műsorát tanári teendőket is ellátnak. hogy egy este az egé�z nézöte- kifizette. !gy a dolgoz ók részn agy gonddal és hozzáértéssel Szeretettel tanítják a fiata?o ret a L1mdle.- dolgozói töltik kártérítési köteleze,lsége ellcat a muzsika megé1·tésére és meg.
maradt, mert annak egyik jogi
dolgozták ki.
örömmel közölhetem, feltétele, a vasút kára nem
A bérleti hangversenyeke11 gyakorlására.
kíviil néhány hónap alatt hoz
A debreceni zenekar m1ivé hogy az utoboi i dőben üze- állt fenn.
Egy másik állomáson ballo nzáretölegesen húszezer kilo szi színvonala e:;yre magasabb münkben szűnőben v&n a muntöréssel közületi fuvaroztatóméter 1,tat tett meg a zenekar. ra ít-el. A kiizB11ség na:l!J me!l kásvánd orlás - folytatta.
Bejárták az oroz6got Záhony becsüléssel látogatja koncert Az a 3 százalékos bérkiegészí- nak okozott 180 forint kárösztés, amit a fizikai munkás,Jk szeget a vigyázatlan dolgozó.
tól Várpalotáig. Elvitték a ze- jeit,
A kárt meg kellet t térí teni,
kaptak, sokat segített.
A J· övő feladatait illetően az mert az összeg havi alapbéi-észb-tit kár arról beszélt, hogy a nek 15 százalékán belül maszakszervezeti bizottság ezután radt.

KÉPEK VESZPRÉM-KÜLSŐRŐL

Vasutas családtagok

egy kitüntetett termelőszövetkezetben

l
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Tóth IstvAn mo,donyjavltó lakatos brigtldja kongresszusi vtlllalúull;
haláridö elótti teljesit�e ulin a munka további Javltására tett lgéretet.
•
(Kovács Géza felvételei)

Becsületbolt a legén yszállóban

Várpalota állomás legényszállójában önkiszolgáló be·
csiiletbolt nyílt. Az elócsarnokban elhelyezett asztalTa minden reggel kiraknak 100 darab
friss péksüteményt, cigarettát,
gyufát és csokoládét. A vásárlák a pénzt egy dobozba teszik.
A becsü!etbolt nagy közked-

veltségnek örvend. A pénzből
eddig egy fillér sem hiányzott,
ellenére, hogy az ánm1
senki nem vigyáz.
Az új módszer bevezetése
helyesnek bizonyult, hisze11
hozzájárul a fiatalok nevelésé
hez, je!lemformálásához.
Varga Jóuef
1
Várpalota
annak
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Sikeresen működik
a debreceni M�V filharmonikus Zenekar

.

Egy harmadik állomáson to- vállalati kár, nincs részkárt�
latás közben okozott 1000 fo- rítés.
riot értékű árusérülést egy ko- r Ezeku tán úgy tűnik, mintha
csirendezö. Ellene feljelentést a magánfél küldeménye, amely
tettek, majd a fegyelmi eljárás többnyire biztosítva van, nél
után részkártérítésre kötelez- külözné a vállalati fuvaroztatóknak kijáró védettséget, és
ték.
szabad rongálás tárgya lehet.
Szinte mindennapi, mégis Ez persze nem fgy van. Az eset
különös esetek. A vasúton szál- tanulsága mégis az, hogy a
lítás közben összetörik a ma- részkártérítés jogi feltételei kögánfél biztosított kül deményét. zül dobjuk ki a „vállalat káAz Allami Biztosító kártalanít, rát". Vagy a nem közületi külés az ügy elintézettnek teki n t- 1 deményeket is fogadjuk be a
hetó, mert a vasú t ezúttal köz- tá:�adalm� tula_i don _kategó
vetlenül nem károsodott. Az naJába, �uszen tagabb_ ertele1;1.
ben oda Is t artoznak' es a "vál•
Allami B''. ztosi'tó ugyan i. s 1:1el - lalat
kára" rovat helyébe a tár_
lozte
a v,szontkeresetet, nmcs sa dalmi tulaj donba bekövetke
zett kárt illesszék be a feleléis
ségrevonás fel tételeként.
Hogy miért? Azért, mert az
Allami Biztosító által nyúj
A r.iezúgazdaság szocialista kára gyakran felkeresték mun 
tott kártérítéssel is a társadal
átszerYezéséból a szeged; vas- ka közben a népnevelőket.
utasok is kivették a részüket. Prókai András, Kardos Jenő,
mi tulajdon rövidül meg, tehát
a magánfél biztosított külde
Az ered mény nem is marad Sziklás Mihály, Rákosi Sándor
ménye a társadalmi tulajdon
el. l\Ia már Szeged termelő- brigádjai, továbbá Faragó Já
szövetkezeti Yáros. A közös nos, Sziládi Séndor, Halász
A Mátra északi oldalán kí- egyaránt szép látványt nyújt . reggelig, mert 5.50 órakor in részeként jelentkezik.
gazdálkodás útjára lépett Tő- Sza b ó Lajos, �án.dor lmTe. . - győzik a kistereny e-kál-ká- Valami azonban hiányzik ezen d u1 a legközelebbi személyvo
A második esetnél a szabály
mörkény és Csánytelek is. hogy csak néha_nyat E.m_l ! tsunk polnai vasútvonal. Az utasok- a vonalon: a kulturál t utazás l nat.
diadalt ült, kis kárért a dolgo
E�ekre a helyekre a szeged i - talán a legtobbet vallaltak tó! gyakran hallani, hogy el- igényeit minden tekintetben
Javaslatunk a következő: a zó aránylag nagy árat fizet.
vasutasok lelkes és fára dságot a munkából.
8941 sz. vonat induljon Kál- Kissé furcsán hat, hogy a rész
ragadtatássa1 beszkln ek a gyö- kielégítő menetrend.
nem i�merö népnevelö brigá dKöszönet az áldozatos mun- l nyörű tájról, a Mátráról. VaLapozzunk csak a menet- ból 20.55 órakor és közleked kártérítés felső határa azonos
jal min dennap ellátogattak. Öt kájukért.
jen
lóban ez a vidék télen-nyáron rendben!
Kisterenyéig,
Parádon a kárösszeggel, mert a kárösz
héten keresztül hi degben, hó8941-es vegyes vonat 20.55 csak add ig tartózkodjon, míg szeg belefér a hibáztatható dol
A
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
a
•
•
•
•
a
•
, iharban is felkeresték a két
órakor in dul Kál�Kápolnáról és a mozdonyon a szükséges ke- gozó havi bérének 15 százalé
község néha egymástól 8-9
22.27 órakor érkezik Recsk- zelést elvégzik. A 8939-es pedig kába. Ilyen esetben a kárt tel
km-es távolságban lakó egyéni
Parádfürdöre. Innen 5.45 óra induljon a 420-as után. !gy jes egészében meg kell téríte
]
parasztjait.
tartózkodás után 8939 szám Kál-Kápolnáról a közvetlen nie, ellenkezö esetben pedig
Tavaly a munkafegyelem mozgalmi szervek helyesen te- alatt ind ul tovább - ugyanaz éjfél utáni személyvonatokkal csak a havi bér 15 százalékát
Sok emberrel. család dal beszéltek a vasutas népnev elők. 1 megsértése miatt ?8 eset1?.en szik,_ �ogy szigorúan _re� dre a szerelvény és személyzet - érkező utasoknak nem kellene kell fizetni.
Az első látogatások még 1·ide- ' hozot t fegyelmi döntest a .Gyon- utas1 tJák a fegyelemsertoket. Kisterenyére, ahová 5.13 óra- reggelig várakozniuk. Egy idő
Ezek a példák is azt mutat
ben már az említett vonatok
gek voltak, de a későbbiek egy- gyösi_ Kité�őgyárt6 OV. fcgyel- A jöv5Íben azonban a megelózö kor érkezik.
hogy a jogszerűség égisze
Hol tartózkodnak az utasok közlekedtek így, de nem so- ják,
re meghittebbek' barátságosab- mi b1zottsaga. Voltak, akik nevelomunkára 1s nagyobb
alatt
igazságtalanságok egész
a csaknem 6 órás vára kozás káig.
alacsonyabb beosztásba kerül- gon dot kell fordítani.
bak.
sora
történik. 11:ppen ezért jo
•
.
,
tek 3-4 hónapra, mások irásTermészeteseq vannak az al_att? Vagy a hi�E;g szerel.
.
an
Has
problé
ló
mák merül - gászaink megvizsgálhatnák u
Tatar Jozsef ot-, Forgo F�- beli vagy szóbeli megrovásban üzemben kiváló dolgozók is. venyb�n "?gy a varoteremben.
nek fel a Kisterenyéről induló aránytalanságokat, és a ma
,-enc ha_tholdas pa i:asz!ok szi- részesültek. Ezenkívül 40 dol- Ezek közé tartozik Nag·y Győ- A le�bbJe a szere vén
vá- 8930-as vegyes vonatnál és a rasztaláso
;
Y:
.
k helyes alkalmazása
vesen latott v en d;gke n t _ fo- gozót kötelflztek részkártérí- ző, Király Ferenc. Mocsári J6- IasztJa, mert !gy mr;cs Kitéve
számú személyvonat végett a jogszabályokból he
gadták a vasutas nepneveloke�, tésre selejtgyártás, szerszám- zsef, Mozsár János, Szentgáli annak, h�gy a várot":remben 8931-es
nál, amelynek Recsk-Parádfür- lyes összefoglalást adhatnának
a ki�kel . nemeF�zer hosszu és géptörés miatt.
I st i:án, hogy csak néhány ne- elszundikal és lekési a vo- döröl alig akad utasa.
a szolgálati fönökségek kezébe.
e�te�e:n at beszel!ek meg pr�b�
N em v alami ke :lvezö ez a vet emHtsünk. Jó munkát vé- natot.
Ezeket a problémákat azért
lemai_Kat, a kul- es bel?olit�ka, statisztika. S ami a legbosszan- geznek a keresztezésszerelö
A fenti példák Is bizonyítják_
Amíg a 8941-es számú vo- írtuk mes, hogy felhívjuk az
':'. esek tóbb, a term elés rovására megy. brigád tagjai is. De egyéb nat Recsk-Parádfürdón 5,45
esemenyeket • A .b eszeJ gQt
hogy nincs minden rendben.
sm'an gya l� ran sz ,;ba ��ru l t a A z a11yaghiány mel ! ett egye- munkahelyeken is többségben órát várakozik, gon dolatban illetékesek figyelmét az ön zavarok vannak a kártérítési
réi;:i cselcdsors, " n rnd•sc_h� sek fegyelmezetlen visel�dé- vannak a fegyelmezett dolgo- menjünk ,issza Kál-Kápoln á- költségcsökkentés lehetőségére kötelezettségek
végrehajtása
�ratz_ hercegek, . a Pa llavichint se, a lógás, a selcjtgyártás is zók. Ne engedjék, hogy az üze- ra és nézzük meg, mi történik és a kiStcrenye-kál-kápolnai körül . Az is indokolt, hogy a
vonalon
a
kulturáltabb
utazás
orgrofok btrtokan.
marasztalási jogszabályok re
gátolta az élüzem szint teljesí- mi létszám töredékét kitcvök ott. 0.02-kor befut az 5039-es, megteremtésére
.
vízió alá kerüljenek.
Az igazgatóság vezetój e és tésé�.
Fegyelm;zetl':nségból t�v�bb csorbítsák a vállalat jó l �.40 órakor a 419-e� és 2.�4
B
csó
István
elofordult.
1s
baleset
néhany
h1ret.
orakor
a
420-as.
Akt
Parad
Vasutas
a
a
Lajos,
Zalaliegyi
T. P.
l
SZB-titkár, Kisterenye
-f -n
!elé akar utazni, az várhat
A vállalat vezetösége és a
C::.omóponti Pártbiwttság iitSzombathelT

Szegedi vasutasok a mezőgazdaság
szocialista átszervezésében

Miért temetőie a szem'é l yvonatoknak
Recsk-Paradf ürdő á llomás ?

l

Egy kis statisztika a munkafegye emről

I
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1960. MARCIUS t.

MAGYAR VASUTA�

Tervszerű tervszerűtlenség ?

Az ország legnagyobb iparvasútja
a Csepel Vasmüvekben

A Csepel Vas- és Fémművek
ben múködik az ország legna
gyo�b lparvasűtja. Ennek a
vasutnak az a feladata hogy
kiszolgálja a hatalmas ' gyár
telep minden üzemét, üzemré
S?Jét, időben beállítsa a nyers
anyagot szállító kocsikat, és
gondoskodjék a készáru gyors
továbbításáról. A vasútüzem
dolgozói arra is gondot fordí
tanaTt, hogy a MAV kocsijai
míné1 kevesebbet tartózkodja
nak a Vasmű területén.
A Vasmű kocsijavító dolgo2:ói legutóbb hozzáfogtak 500
darab gyári vasúti kocsi fel-

újításához. A helyi viszonyok
nak megfelelően, speciális ko
csikat építettünk régi, ma már
használhatatlan kocsijainkból.
Az Acélmű öntecseinek szállí
tásához nagy raksúlyú, speciá
ha
lis kocsikat építettünk,
sonlókat gyártunk a salak szál
lftásához is.
Dolgozóink a kongresszusi
versenyt az idén is tovább foly
tatják. Azelőtt 180-200 kocsi
volt a napi forgalom a MAV
val, a verseny ideje alatt ez a
szám megkétszereződött.
Németh László,
Csepel Vasművek Vasútüzem
vezetője

HC a orl aJav1tas

A pápai fűtőház bóvítését és lyafenntartási főnökség nem
átépítését a távlati tervek alap vállalt felelősséget az alátá
ján figyelembe vett.ék. Ezért masztott mozdonyszínért, ha, ,
egyévi munka után elkészült tározat született a fűtőház
•
•
az orszáe egyik legmodernebb Cel_ldömölkhöz való �t�opor- •
fűtőházi rendeltetésű irodaépü tos1tására. Tobbek kozott az- ,
Valami noszogatott, hogy
Körülbelül tíz esztendövel
zal az indokkal, hogy helytel ete.
le közéjük. Le mentem.
Mire az épület elkészült, a len Celldömölktól 25 km-re egy ezelött történt. Télidő volt, ba- menjek ráltak az aknában ép
kisajátítások megtörténtek és másik fűtőházat üzemben tar- rátságtalan csípös tél. A MAV- Le-felug mint tíz évvel ezelőtt.
kórház udvará n néhány mun- pen úgy,
hozzá akartak látni a moz tani.
Ez !gy Igaz, de ezt nem tud- kás vörösre fagyott kezekkel,
donyszín lebontásához, illetve
Kérdezgettem őket és elfelépít.éséhez, a hitelt meg ták akkor. amikor a távlati le-fel bujkált egy aknában. mondták, hogy a.z idő megállt
Mint mondották, évek óta tö- a törött csatorna felett. Szinte
vonták. Mivel az illetékes pá- tervet készítették?
rött a lefolyó betoncsatorna, menetrend szerint évente öt
-------------------sok bajt csinál, fertöz, egész- szőr-hatszor reperálják az el
ségtelen. De nem akarják az tömödött csatornát, amely fermetékesek tudomásul venni.
FAZEKAS LAJOS:
tözés veszélyével fen11eget.
Aztán elfelejtettem a törött
Az arcukon látszott, hogy beket.
csatornát meg az embere
ba és hogy
Az idei télen a kórház elsó letörödte k a sorsuk
is beüte
emeleti folyosóján várakoztam. a következö tíz évre
illetéke
Almos arcok, szivarfüst, kártyaparti �
A jégvirágos ablakon át is lát- mezték a munkát. Az
a számí
Kis állomások. • • csikorog a fék. . .
tam, hogy munkásai, tényked- sek húzzák keresztül
Munkásvonat - Még hosszú az út Pestig;
nek az udvaron. Eszembe ju- tásuka.t. Javítsák meg végér
a szomszédom is lógatja fejét• • •
tott a törött csö és a munká- 1 vényesen a csatornát.
-lytsok.
A sarokban néhány asszony összeült,
- ölükben csendben fogy a gombolyag.
- l\Iunkatelajánlással készillnek já.nak: vándorzászlót adományoz
Egy fiatalember fizikát tanul;
a r�emzetközi nőnapra a Gyön- tak.
s a fiúk szemezik a lányokat. • •
- Sikeresen szerepelt az utób·
gyösi Kitéritógyártó OV. dolgozó
nőt. A kézin1unka szakkör tag- bi idóben a szegedi nevelőintézet
jal legszebb kézimunkálkat eljut- KISZ kultúrcsoportja Sándorfal
S a szomszéd fülkéböl tisztán hallik át
tatják a koppenhágai tanácsko- ván. Mibálytelken, Battyastelepen,
a nyelv-feloldó, nyer.s, szabad vita:
Elhatározták, Ságvári-telepen, valamint a Haza.
küldötteinek.
zás
. . .szövetkezet , . .adó. . . föld. . • munkaegység. • •
hogy levelezési kapcsolatot terem- tias Népfront városi rendezvé
asszonyok- nyein.
vasutas
tenek külföldi
Utitársak ök s a - politika . • •
Főzési 'Versenyt rendezett

st n

- menetren d sz ermt

Hajnali vonaton

*

Lassan virrad; a város is kibomlik
melengetö füst-párnái alól.
Ébredeznek az alvó utasok is. . •
S messziröl már a gyárak sípja szól. • •

........................................... ..................
Xovilcs DL ;Jó:u;ef szolgálatvezetll v'1tókezelll Kaposvárott negyedik
evtizede dolgozik ,a vasúton. Munkilját mindig körülteltintéssel és
nagy hozzáértéiisel látja el.
(Kovács Géza felv.)

Valam i nincs rendben

A múlt év decemberében leadni, kézzel-lábbal tiltakozc
megjelent vezérigazgatói ren- nak ellene.
A közömbösség a vez,etöszerdelet szabályozza a vasútőri
megszervezését a veknél is fennáll. Amikor az
6ZOlgálat
szolgálati hely vezetője
egyik
A
állomásokon.
fontosabb
vasútőrség felállítását az tette a rendeletnek megfelelően járt
szükségessé, hogy a társadalmi el, a központ felelősségre von
védelme egységes ta, hogy milyen jogon intéziketulajdon
dett az ő engedélyük né!lk.ül.
irányítás mellett történjen.
A szegedi fútőhá=ál is tiiA rendelet megjelenése óta
három hónap telt el. De egyes takoztak a vagyonőrök áthe
szolgálati helyeken eddig keve- lyezése miatt. Szeged-Rókus
set tettek a vasútórség létre- szertárnál úgy nyilatkoztak,
hozásáért. Vannak olyan szol- hogy az átihelyezett dolgozók
gá!ati vezetők, akik azzal az részére nem tudnak helyet
indokkal, hogy a katonai szál- biztosítani. Az a baj, hogy so
lítási osztály akarja elvenni a kan csak a saját érdekeiket
nem a közösségét,
létszámot és a bért, gátolj ák nézik,
a szervezési munkálatokat. El- mindnyájunk tulajdo.nánBlk vé..
delrnét.
vileg elismerik, hQ&Y helyes 1
Cserháti JÓZ8ef
létrehozni a vasútörséget, de
Szeged
amikor létszámot és bért kell

lgy is lel•�t
taharého.d.od,ai

Minden évben jelentős meny
nyiségú hulladékvasat és pa
pírt gyűjtenek Szeged állomás
dolgozói. 1959 második felében
például 50 mázsa papírt adtak
át a MÉH-nek. Akadnak olya
nok is, akik már hét-nyolc éve
foglalkoznak hulladékvas- és
papírgyűjtéssel. Ezek megér
demlik a jutalmat.
Azaz megérdemelnék, mert
a legutóbbi papírgyűjtésért
még nem kaptak semmit.
T. K.

A vonal megnyitása ota

A Gazdasági Vasutak bács
almási vonalát 10 évvel ezelött
építették. Pertici
1950-ben
Kálmán néhány hónapos meg
szakítással azóta dolgozik itt;
mint üzemfónök. Azok közé a
szolgálati vezetők közé tarto
zik, akik szakvonali elfoglalt
ságuk mellett a társadalmi
munkából is kiveszik a részü
ket.
Mh1t tanácstae a mezőgazda.
s5g szoc;alista átszervezéeS<:ben
is derekas munkát végez. Es
t;'.nként ellátogat az egyénileg
dolgozó parasztokhoz és elbe
s::élg0t velük a nagyüzemi gaz
dálkodás előnyeiről. Felvilágo
sító munkája nyomán több
SAKK
mint 100 egyénileg dolgozó pa
Sakkszeretc5 olvasóink kivánsá„ 24. Fd2 HdS;! 25. Fd5: Bd5; 26. raszt választotta a közös utat.
gára lapunkban sakkrovatot nyi Ke2 Fe3; 27. Be3: Fc".Í;+ és vi•
Dr. H. K.
tunk. A rovatban feladványokkal
lágos Jelo.dta, mcrL 26. V�l: Vg2;+
és , sak.kiskolával szeretnénk elő• mattra vezet.
segiteni a kezdők tudásának nö
Dely Pélff
velését.
A

*
sakkozókat vilát;szerte élén-

-•-

Meddig várjanak még ?

SPORTHÍREK

március 15-én kezdődő világbaj
asztalitenisz egyéni
noki páros mérkőzés. Nagy vára ésKétforduJ6s
a
irt ki
csapatbajnokságot
kozás előzi meg, hogy a világ• sportosz.tá.ly
a budapesti szolgá
bajnoki cím védője. Botvinnlk és lati helyek dolgozói részére. A
az ifjú trónkövetelő Tál huszon-
bajnokság érdekessége, hogy a
négy játszmás vladalából melyik
nagymester keriU ki győztesen. legjobbak találkozóját házi baj

ken ioglalkoztatja a Moszkvában

Igen eltérőek a vélemények ab

ban, hogy a rend.kívül tapasztalt
és az előzetes felkészülésben is
k.hráló Botvinnlk megtalálja-e a
nála 25 évvel 1latalabb Tál hl•
hetetlen bonyodalmakra törő sti...
lutiának gyenge pontjait. Az utób-
bt évek világversenyeinek hősét
megismerhetjUk a,:; alábbi jelleg

zetes játszmá)án keresztUl:
B. Gurgenidze-M. Tál. XXIV.
szovjet bajnokság.
Modern Benoni-védelem.
1. d4 Hf6, 2. c4 cS. 3. dS e6.
•. Hc3 ed5; 5. Cd5: d6, 6. e4 g6,
,. Fe2 Fg7. 8. Hf3 -- 9. o-o Be8,
10. Hd2 Ha6, 11. Be! Hc7. 12. a4
bG. 13. Vc2 H�4. 14. h3?
Hadállás világos 14. lépése után:

Új könyvek

Marx és En�els mdvel 4 lrotet
(K.:;ssuth). - Baum.ann-Sandber� :
SZéo kis vircsaft (Kossuth). Stromfeld Aurél Vál<>zatott irásai
(Zrinyi). - Szovjet irodalom (Szer
kesztette és a bevezetőt írta: Kar
dos László (Gondolatl. - Kardos
László: Váz.latok. essz.ék. k.rittkák

IS7.éolrodalmll. - Zádor István:

szakácstanulók részére a Belke
reskedelmi MinJsztériu1n az As

- Az új sfkto�atá!:l módszer he- ·
új tolatási módszert Dombóvár
bemutatták
alkalmazását
állomáson. Ez elsősorban Szücs Jyes
Gyula és dr. Berc1J Ambrus ok• Kecskemét és Szeged állomáson.
Ez a módszer meggyorsítja a votatót.isztek érdeme.
- A munk.ahel:vfilcön keresik natösszeállitást és a kocsimozga
fel a veresegyházi SZB elnöke tást.
- Arusitással egybekötött b.1és titkára azokat a pályafenntartási dolgozókat. akik elmaradtak degtál-kiáJlftást rendeztek feb-
ruár 18-20 között a Nyu�att Utas
a tagclijtizetéssel. A beszélgetés
ellátö 2-es eladási helyi�égében.
során a dolgozók iJtéretet tettek
- Panni robogót nyert a leP.laz elmaradá'.'i pótlására.
- A pártszervezet megalakuU.- utóbbi lottó nyereménysorsoláor;on
sá.nak évfordulóján - március Bartos Gyula tapolcai :töintéző.
5-én - müsoros estet ren,deznek
- Jegyvizsgáló tanfolyam Jndult Tapolca állomáson. Az ok-Szeged állomáson.
- Baráti estre hívták a fegy- 1 tatást dr. Vti�ó András tanáe<;QS
vemeld v.rtsutAo;;ok február 17-én és Bognár Káro1y viz!l;gátó f.0munkában
társadalmi
a helyt új 1':!et Tsz tagJott. A k•Tauz

vasutasok a tsz legjobb brigád· vég,:.t.

Meg jelent dr. Vásá rhelyi Boldizsár
11 K ö zlekedésügy" cím ű könyve

szakirodalKözlekedési
munk értékes munkával gaz
dagodott. Megjelent dr. Vá
sárhelyi Boldizsár „Közle
kedésügy" c. könyve. A mű
tankönyy, az Építőipari és
Közleked�si Műszaki Egye
tem hallgatói részére készült.
A szerzö azonban olyan te
rületeket is érint, amelyeket
a közlekedésben dolgozók is
használllatnak.
A könyv két fórészre oszlik.
Az . első a köz_lekedéssel kap
csolatos elméleti és tudo
mányos kérdJseket foglalja
össze, a másik az egyes köz-

lekedési ágazatokkal foglal
kozik.
Teret szentel a mű a ma
gyar vasú ti közlekedés törté
netének. Ennek keretén be
lül leírja a vasúti hálóza
tunk fejlődését, a MA V ki
alakulását, a vasúti közleke
dés fel.szabadulás után; fejlő
dését és a legújabb munka
módszereket.
A könyvet, amelynek gaz
dag anyagát 195 ábra és 78
tál;tlázat egészíti ki, haszon
nal forgathatja a vasút min
den taI1ulni vágyó dnlgozója.
dr. Horváth Károly

Terítési verseny pincérta n u lók részére

Első- és másodéves pincér (Déli-étterem) és Mondok Ernö
tanulók részére rendezett terí (Szolnok) közösen készített
tési versenyt február 19-én az bankett-asztaláért ítélte oda a
Utasellátó központ. A Keleti isüri.
pályaudvar éttermének különtermében megrendezett verseA Hivafafos Lapb6/
nyen tizenöt tanuló vett részt.
A Hivatalos Lap tartalmából •
Az Utasellátó első háziverse- sza!-szervezeu blzottságok és a
nye a vártnál jobban sikerü lt. ii;,iie�t��ők�f:yelmé loe aJán!Juk a
Az első díjat, megosztva, Tas. számból: 11011960. Titkárság.
mási János és Dömötör Csaba Katt")nai szolgálatra bevonuló dol-
g
nó:c törzs egyenruhájának meg
(Keleti-tétterem) reggeli, vala- hagyása.
Hullilmzó élet CSZéoirodalmi\ - mint
Pataki Ernö és Tóth Jó0
60
Nagy Lajos: Vadember. A tanft-
kapta m�
iö1ratt !ciő �zl�n�i�
vánv. CNa_gy La1os mavei.l cszéo zsef (Nyugati-étterem)
irodalmi.1 - Ludw!_g Thoma: And magyaros
asztalterítés ért. A v�tele az évvégl üzemi jutalék,
reas Vöst (Euróoa). - Pavel Dan:
na!.
második díjat ugyancsak meg4 5
Ores a fészek (Európa). - Gombó
u
PáJ-Lovás7.1. Ferenc : Folvó a hf"2V"" o��tva Ki�s Elemér és Molnár so� t
�ie��:� ��1
gerincen (Kossuth). - Dr. Hárdy Geza (Gyor), ünnepi, valamint ségének szabályozása.
István : Lelki élet. lelki bajok (Gon A mon László (Székesfehérvár)
102 87211960. 1'3. e. Időszakos
dolat). - A szovjet írók harmadik
o o vizsgál�tok megtartásának
kon�ress-i.u-.'l íKn-c:snthl. - Fellá esküvői asztalával nyerte el. A 1 rv �I yoz sa a
vontatási szolgázad a gettó (Kossuth).
harmadik díjat Dániel Péter i',,Z:,,;'á�'. á

EZV fél évszázad raJ7..olcba.n {.Kos
suth). - Pásztor Béla: Válo�ntott
versek (MaJ:?vetö). - Eu.géne Pot
tter: . 1:orradaJmi dalok (EU'róo,.n.
Vaci Mihály: Bodza (Magvetó).
- Simon István : Februári szJvár..
vá.nv (Széoirodalmi). - Hernád.1
Györs;y: Földem. sorsom {Széoiro
dalm1). - Maróti La1os: Villódzó
fénvck énekelnek (Széo!.rodalml),
Pausztovszki : Nagy várakozá
sok kora (Euróoa). - Dickens:
Szép remények (Európa). - Ber
ke.sí And.rás-Kard-oo Gvön:y: Koo
jások lZrinvt). - Kaffka Mar�t:

Háromnapos

�i!�!�

Jfs!��;á1�ú

.

ren

tanfolyamot

..,

dezett. Zamárdiban a sportosztály

a

területi

soortfelelősök,

a

bu

dapesti sr.>ortkörök e1nöke1 és a
tömegsport bi?.ottságok vezetöt ré
szére. A tanfolyamon - 45 fó
vett részt - az MSZ'MP művelődésoolttikájának értelme7.éséról, a
szakszervezet tránvftó és vezetéS
szerepéről a SJ'.!Ortba�. az üzemi
ba1nokc;át?ok, töm��turák és az
olim iai j�tvénvszerzó verc::envek
c;7.en'?e7éc;éről és J;?azda,;:\gt kérelőadást a
hallgattak
désekrő1
sportvezetők.

MAGVAR V A STJTA!I

19
a matt miatt) 18. . . . Vh2, Fe4:
Hel f51 20. Hdc4 fe: 21.
BaeB,
Ba3
23.
Be5,
Ff3
22.
ra&;

Tatabánya-alsón, a felvételi
épület közelében egy szúk mé
retű helyiségben üzemelt az
Utasellátó söntése. A talponálló
helyén ma melegkonyhás kis
vendéglő fogadja a vasutaso1\'.at és az utazóközönséget. Az
állomás szakszervezeti bizott
sága, egyetértésben a szolgálati
főnökkel, az Utasellátó rendel
kezésére bocsátotta a söntés
szomszédságában levő helyisé
get. Igy lehetőség nyíl t arra,
hogy a talponálló helyén egy
konyhát és éttermet létesítse
nek.
A február elején megnyílt
barátságos kisvendéglő maris
nagy közkedveltsdgnek öt-vend,
mert konyháján jól főznek, és
a kiszolgálás is udvarias A
nyáron 60 asztalos kerthelyisé
get létesítenek, hogy még job
ban kielégíthessék az igénye
ket.

- Elismer�ben és pénzjutalomban részesítette a szegedi igazga-

tóság helyettes vezetője Szécsi torta Szállóban. Az Utasellátótól
Imre szegedi jegyvizsgálót éber három tanuló vett részt a ver
senyben. Mindhárman ezUst érés figyelmes szolgálatáért.
- Eredményesen alkalmazzá.k az met nyertek.

1959. június 6-án a szerencsi
szertár az állomás dolgozói ál
tal gyűjtött 589 kg hulladék
papírt továbbította a mib'kolci
osztószertárhoz. Azóta a papírt
nokság előzi meg. Az alapfokú bizonyára ekzdtá!k, sót lehet
bajnokságban :Igazolt versenyzők
séges, hogy hulladékként is
nem indulhatnak.
került. Az
Három bajnol<ságot nyert Ró• mét a MEH-hez
zsás Péter, a Vasútépítő Törek összegyújtésben részvevö dol
vés ifjúsági válogatott asztaliteni
vi
gozók
mai napig
a
szont
szezé5je Budapest ifjúsági asztali
tenisz-bajnokságán. Fiű egyesben sem kapt{Zk érte jutalmat.
fiú
klubtársát. Birót győzte le. a
Az elszállítás óta csaknem
párosban Biróval, a vegyespáros
ban, pedig Friesenhahnnal (Föld 1cilenc hónap telt el. Meddig r/V',IJ\,'V\,'V\.,V,>AJV\!V11J\,'V\,'V\.,V,>AJV\!V1./VV\,'V\.,V,,rv\,'\,,v,JVV\,'V\o.,V,,rv\,'\,,v,JVV\,'V\o.,v,.AJv,.,"-"IV..,.,
gép) végzett az első helyen.
várjanak még a dolgozók?
A vasutas vívókupa első fordu„
lóját március 6-án Budapesten, a
Németil:l Pál
BVSC Tanács körúti vívótermé
Szerencs·
ben bonyoUtják le.

P'e1elc5s szerkesztő: Gulyás J'ánoci
Felelős ktadó: Szab6 Antal

lf. . . . líf2;! 15. Kf2: Vh4+, 16.
Kfl Fd4, 17. Hdl Vh3;1 18. Ff3 (a
vezér természetesen nem ilthetc5

KISVENDÉGLŐ NYÍLT
TATABÁNYA-ALSÓN

kal.
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Benczur u 41.
Ter1�tt· a N�oszava Laokfadt
Sz.erkesztösé�
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Bu dapest VII.• Rákóczi llt Sf
!izlkra t.apnyom:!a
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A SZERKESZTÓSÉG

Bognár Károly Tapolca Czimma
J"ános Miskolc, Simon Lás116 Bu
Lajos Vácrátót
Pintér
dapest,
Surl!lann Imre Budapest, szentgáÚ
Istvan Gyöngyös.
Tótka Károly
Szeged, Bódogh Mihály Dombóvár,
S'!UádJ Sándor Szea d eserha· t1
József Sze�Pd Lá 1
e 6
vernek. szeke�es ��örgv �ro!T��
dr. Horváth Kjroly Budapest, Fa
zekas László Mls'tolc, Kismihók
Róbert CePdö�ölk. Várnai Lá�7ló
G3.röngyös,
Bezzeg Lajos
Pécs,
Leiti Fct·enc Pécs. Leveleiket lapunlcban felhasználjuk.

t�•

KJsmlhók

Róbert

Celldömölk.

Molnár János Budap,"st, Bak-S Já
nos Mtc;}(-oJc, K�zte Tibor Várpa
Kf'lebi;;t.
K">szegl G�borné
lota,
Levelüket illetékesekhez to·vábbi
tottu.k.
N�meth Pál
válaszolunk,

Szerencs.

Levélben

- Már megint nem tartott ellen.Srzés t az
_
orhelyen.
- Kérem, nem akartam hogy a váltóör
megkapja a nátl.iámat.

Já 'llf's, t� miért csinosítod így magad?
_ l
-Mato
d1esel-mozdonyon utazom. Jts te
hova kPsziilsz?
- Közgyűlés lesz a tsz-ben.
(Pusztai Pál rajza•
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GYAR VASUTAS
A SZERVEZETT VASUTAS

IV. :8VPOLYAM, t. SzAM.
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A megyei bizottságok választása elé

Lövel ZoltAn mozdonyvezetö, &demes vasutas, a ml!kolcl f(Uöhh
egyik lúvál6 dolgoz6ja. KWönösen az Irányvonatok továbbllásával jU
az élen.
(Kovács Géza felv.)

A szocialista munkaverse.ny hírei

A szakszervezet életében kakörülményeinek alakulását.
Mindez szinte követelően
Az újítómozgalom
mindig nagy jelentőségűek a A dolgozók védelmét szolgáló előírja, hogy
választások, m ert a tagság törvények, rendeletek betartáa takarékosság
a megyei bizottságokba
ilyenkor fejti ki legmélyre sát és bet.artatását.
szolgálatában
olyan
funkcionáriusokat
hat.óbban a választott szervek
A dolgozók bizalmából váválasszunk, akik hűek a
munkájával kapcsolatos véle lasztott vezetőszervek az előtA ferencvárosi fűtőház dol
munkásosztályhoz,
politiményét. Ezért a soron követ tük álló feladatot csak akkor
gozói derekas munkát végez
kaila g és szakmailag képkező megyei bizottságok vá- tudják eredményesen végretek a múlt esztendőben. Az él
zettek, a mozgalmi mun1asztásánál arra kell töreked hajtani, ha a kollektív munüzem
szint teljesítése mellett
kában jártasak és élvezik
kával, a tagság véleményére
ni, hogy
a
vállalt 8 283 200 forint he
dolgozók
•
bizalmát.
aktivitására
támaszkodva
és
a küldötéénekezletek mun
lyett 12 601 911 forintot takarí
dolgozna.le. A megyei bizottsá- Olyanokat, akik képesek az tottak meg.
kaénekezlek.k legyenek,
gokná! olyan munkastílust kell egész szakszervezeti munka
ahol alkot.ó viták folynak a
A ferencvárosiak az idén
és meglhonosítani,
. •
.
szak.szervezeti munka kérdé kialakítani
a dolgozók meggyőzé- megJaVl��t, a _s�ks�_eze:1 sem �rnaik lemaradni a ter:'�
seiről, javításáról. A közép amely
sén, problémáikkal való lelki- de':1okrac1a tovabb1_ k1S�les1- 1 teljesítesb�n. Ezér_t a terme!es1
srervi választások jelent,őségét ismeretes foglalkozáson és a téset, szakszervezetunk tomeg- tanácskozasokon ugy határoz
indokolja az a tény is, hogy népi _demokrácia ügyének szol- kapcsolatainak elmélyítését se tak, hogy tovább folytatják a
-,
az ellenforradalom óta először gálatán alapszik
\ gíteni.
szocialista munkaverseeyt, s
.
kerül sor ilyenre.
• Ha visszatekintünk a meg
tett útra, me,gállapítlhatjuk,
hogy a négy év előtti választá
sok óta a szakszervezeti mun
kában előrehaladás tapasztal
A január havi eredmények tott e1'edményünk mindössze
Az egy mozdonyra eső 100
ható. Szak.szervezetünk az
MS.ZMP iránymutatásával, a alapján az Igazgatóságok he 99,82 százalék. A tárgyilagos etkm. teljesítmény alakulása
lyezési
sorrendje
és
százalék
\lai
amennyi
ság
azonban
megje
kedvéért
igazgatóságnál
SZOT XIX. kongresszusának
határozata alapján eredménye ban kifejezett teljes{tménye a gyezzük, hogy a 16,67 tonná Kedvezőbb képet mutat. Az
nak megfelelő január havi ko egy tehervonati gőzmozdonyra
ket ért el a munkásosztály po következők szerint alakult:
85,21 0/o csikihasználás meghaladja az es'5 hasznoskilométer-te!jesít
litikai és gazdasági hatalmá 1. Miskolc
nak erősítésében, a dolgozók 2. Szeged
76,76 % 1959. évi legjobb eredményün ményt - bár elértük a múlt
évi szintet - tervszerűbb
75,35 % ket.
élet- és munkakörülményeinek 3. Debrecen
még számottevően
70,42 0/o
javításában, valamint a törvé 4. Pécs
A tehervt>natok utazási se- munkával
66,90 % b�énéJ az _elmúlt év azonos emelni lehet.
nyek és rendeletek betartása 5. Szombathely
6. Budapest
64,79 % idoszakához v1szonyftva csak a a Az elkövetkezendő időben tekintetében
z 1960. évi tervek. de minde
A mozgalom szervezeti ere
Januárban a koesiigényes gyo_rsteher, és D
_ -vonatok ut�- nekelőtt felszabadulásunk lS.
je nagyobb, mint bármikor szállítási tonnatervünket 95,46 zas, sebessege_ J�vult. Az elko- évfardulójá.nak
tisztel€tére
volt. Azt is látni kell azonban, százalékra teljesítettük. Jelen \·etkezendő 1do ben fo�ozott I tett vállalások teljesítése
ér
_
hogy szakszervezetünk tömeg tékeny elmaradás mutatkozik a _gondot kell fordítani
a kozvet- dekében valamennyt érdekelt
befolyása nincs arányban ez.. pécsi, a szombathelyi és a pu len és irányvonatok, valamint szolgálati hely 1egfőbb felada
zel a szervezett erővel. Annak dapesti igazgatóságoknál. 92,6 a tolatóvonatok utazási sebes,- I tának tekintse az elma1'adá1ok
ellenére, hogy az utóbbi évek százalékos eredménnyel kedve ségének növelésére is.
megszüntetését,
ben eredményeket értünk el zőtlenül alakult a személyszil
lító vonatok menet1'endszerú
ezen a téren is,
sége, Ennél a célkitúz.ésnél va
a fej!ödés megköveteli,
lamennyi igazgatóság eredmé
hogy tovább erösítsük a
nye negatív je!legú.
szakszervezet töme�A tehervonatok menetrend
csoJ.atát.
Újítási ankétot rendezett kétszer ennyi, 6 400 OOO forint.
valamivel kedvezőbb,
Szakszervezetünk tömegbe szerűsége
a budapesti igazgatóság március 3-án a budapesti igaz Dicséretes, hogy a MAV vi
folyásának növelése szüksé mert
szonylatban kimutatott 19
gatóság.
gessé teszi, hogy a szaiks-zer kivételével a többi igazgatóság
Az előadó, Csanádi József, milliós eredmény egyharma
. vezeti munkát széles, társadal csak 3-4 ponttal maradt el a az igazgatóság helyettes veze dát a pestiek újították. Szám
maximális teljesítménytől. Rá
mi alapokra helyezzük. Ezek kel!
mutatni arra , tője részletesen ismertette a szerűleg is van növekedés.
figyelembevételével a SZOT hogy azonban
terv- mozgalom jelentőségét, bírált 1959-ben 218-cal több javasla
V. teljes· ülésének irányelvei nek aa vonatközlekedési
tehervonatok menet- dicsért. A számok tükrében tot adtak be, mint 1958-ban.
alapján elnökségünk határoza rendszerúségével kapcsolatos mutatta meg az erdeménye
A beszámolót élénk vita kö
tot hozott a megyei bizottsá előírását egyetlen igazgatóság ket.
vette, amelynek során főleg
gok létrehozására, választásá sem teljesítette.
1958-ban 3 300 OOO forint az újítások elbírálásánál ta
ra.
A teherkocsik átlagos kihasz- volt az újítások gazdasági pasztalható visszásságokat tet
Az újonnan létrehozott és· oolásánál a tervhez viszcmyí- , eredménye. 1959-ben csaknem ték szóvá a felszólalók.
választásra kerülő megyei bi
zottságok segítségével el kell
érni, hogy hatékonyabb Jegyen
a szakszervezet tömegbefolyá
sa, a feladatok végrehajtásá
nak szervezése és ellenőrzése.
O lyan bizottsá:gokat kell vá
lasztani, amelyek legjobban
képviselik a dolgozók érdekeit,
Március 8-án, a kultúrmú MAV fuvardíj bevételének kö-1 nők. Most is, mint számo� al
eredményesebbé teszik a do!- sorral egybekötött nőnapi ün zel 97 százaléka kerül a BVKH kalommal, a kormányzat elis
gozók politikai aktivitását. E' nepségen kellemes meglepetés útján beszedésre. A belföldi és meréssel és megbecsülássel
kell érni, hogy ez
várta a BVKH dolgozó nőit. nemzetközi leszámolási mun- adózik az eredményekben élen
A nemzetközi nőnap ötvene- kálatok, a MAV pénztári be- járó nőknek.
a választás ne csak a küldik évfordulóján Kossa István vételeinek ellenórzése, az elAz ünnepség méltó befejezé
döttek, hanem az összes
elvtárs, az MSZMP Központi számolt összegek felülvizsgála- seként Kossa elvtárs meleg
• szervezett vasutas dolgozók
Bizottságának
tagja,
közleke
ta, könyvelése stb. során közel szavak kíséretében nyújtotta
ügyévé váljon.
dés- és postaügyi miniszter Iáa kitüntetéseket, majd részt
A vá:asztás nem lehet ön- togatott el hozzájuk. Megje!en tízmillió tételt dolgozott fel a át
vett az ünnepséget követő fo
hivatal.
célú - hanem ezzel is elő kel! tek az ünnepségen az MSZMP
gadáson, ahol meghitt légkör
segíteni a szakszervezeti mun- budapesti, a kerületi és a vas
Ebben a felelősségteljes és ben elbeszélgetett a BVKH
ka magasabb színvonalra való utas csomóponti pártbizottság, nagy munkában kitűnően vet dolgozó nóivel életükről, mun
emelését, a munka mozgalmi a vasutas szakszervezet kép tek részt, dicséretes eredmény kájukról.
jellegének fokozottabb érvény- viselői, s többen a vasút ve nyel munkálkodtak a dolgozó
Sz. I,
re juttatását. Arra kel! töre- zet.ői közül.
kedni, hogy a választások előA vendégek hosszan gyö
segít5ék az MSZMP VII. kong- nyörködtek az ünnepi alkalom
resszusa és a SZOT VII. teljes ra rendezett kézimunka-kiálli
ülése határozatainak végrehaj- tás „csipkekölteményei" szép
tását,
ségében, amelyeknek kiviteleMegyei bizottságainknak a zői most mind ott ültek ünne
jövőben hathatós segítséget peltként.
kell adni az alapszervezeteken
Jól sikerült kultúrműsor
keresztül a vasút hároméves után Földényi Pál elvtárs, hí
tervének túlte!jesítéséhez, a vatalvezetőhe!yettes
tartott
második ötéves terv előkészí- ünnepi beszédet. Elmondta töb
téséhez. A munkásosztály poli- bek között, hogy a BVKH dol
tikai hatalmának erősítése ér- gozóinak többségét képező 444
dekében felvilágosító és neve- nő becsülettel állt helyt a mun
lő munkát kell kifejteniük a ka frontján. Szorgalmuk, lel
dolgozók szocialista öntudatá- kességük. munkaeredtnényük
nak emelése, a marxista-le- példás.
megemlítette,
ninista világnézet terjesztése
Jellemzőül
érdekében.
hogy csupán az egyik osztáA megválasztott szerveknek lyon 15 millió bizonylati tételt
A miniszter elvtárs az ünnepeltek társaságában.
állandóan vizsgálniuk kell a I d�lgoztak f�l az �!múlt e�z'.en
(dr. Nádai_ Kál'oly felv.)
vasutasdolgozók élet- és mun- doben. Amint köztudomasu, a
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Az igazg�tóságok egymásközti versenye
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Újítási ankét a budapesti igazgatóságon

Kiválóan dolgozó nőket tüntetett ki
Kossa István elvtárs a BVKH-ban

vállalásaik maradéktalan tel
jesítése érdekében április 4-e,
május 1-e, a tizedik vasutas
nap és november 7-e tiszteleté
re ünnepi műszakot szervez
nek.
Ezenkívül vállalták, hogy a
szénnel és az anyaggal taka
rékoskodnak, növelik az át
lagterhelést, csökkentik a faj
lagos önköltséget, és az újítá
sok bevezetésével az év végéig
mintegy 11 millió forintot ta
karítanak meg.

Komplexbrigád
szerződést kötöttek

vábbi jó eredményekkel kö
szönthessék hazánk felszaba•
dulásának 15. évfordulóját.
A fűtőházban a kocsijavitók
nál két, a műszaki kocsiszol
gálatnál három, a mozdonyja.
vítóknál pedig hat brigád har
col a szocialista brigád ciméri.

180 OOO forintot
takarítanak meg

A józsefvárosi pályafenntar
tási főnökség dolgozói a fel
szabadulás 15. évfordulójának
kezdeményezett
tiszteletére
munkaversenyt éves versennyé
fejlesztik tovább. Vállalá
saikban a többi között az is
szerepel, hogy az 1960-as évre
megszabott 66 kitérő cseréjét
november 30-ig elvégzik, és
180 OOO forintot takarítanak
meg.
A főnökség mozgalmi szer
vei nagy gondot fordítanak a
brigádmozgalom
szocialista
kiszélesítésére is. Ebben az I.,
II., X. és XV-ös szakaszok jár
nak az élen.

A hatvani villamos vonal
felügyelőség dolgozói is jó
eredménnyel zárták az 1959-es
esztendőt. A dolgozók vállal
ták, hogy április 4-e tiszteleté
re ünnepi műszakot tartanak,
és a szocialista munkaversenyt
tovább folytatják.
A vonatforgalom zavartalan
lebonyolítása érdekében a kar
bantartási szakasz állomásai
val és menetirányltóival komp
lexbrigád-szerződést kötöttek. Ankét a pécsi fűtőházban
Megállják helyüket a munká
ban a fiatalok is, akik a KISZ
A pécsi fűtőház szakszerve
kezdeményezésbe zeti bizottsága a műszaki veze
szervezet
bekapcsolódtak az „Ifjúság a tők és a legjobb dolgozók 1'é
szocializmusért" mozgalomba. szére ankétot rendezett.
Elsőnek az 1959. évi e1·edmé
A szocialista brigád címért nyeket értékelték, majd sor
került az idéi feladatok ismer
A aátoraljaú,jhelyi pályafenn tetésére. Az ankéton három fő
tartási főnökség XII. pálya kérdéssel, a termelékenység
mesteri szakaszán az egyik bri növelésével, az önköltség csök
gád elhatározta, hogy részt kentésével és a vezetés sz!n
vesz a szocialista brigád-moz vonalának emelésével foglal
galomban. A kilenctagú bri koztak.

gád hét pontban szabta meg a
feltételeket. Vállalásaik kö
Egymást múlják felül
zött szerepel a kiadott tervek
a brigádok
maradéktalan teljesítése, az
önkezelési kocsik gyors be- és
Kiskőrös
állomás dolgozói Is
kirakása, másfél százalékos ön
költségcsökkentés, hogy csak úgy határoztak, hogy tovább
folytatják a szocialista mun
néhány t_Jé!dát említsünk.
kaversenyt. Azt a célt tüzték
maguk elé. hogy teljesítik az
Ünnepi műszak
élüzem szinteket. Januárban
április 4. tiszteletére
átlagosan 115,6 százalékra tel
jesítették a tervet.
A békéscsabai fűtőházban a
A brigádok közül Balogh
kongresszusi verseny befejezé Eszte1' Zrínyi Ilona-brigádja
se után újabb munkaversenyt végzett az első helyen 133 szá
kezdeményeztek. A fútőháziak zalékkal. Februárban még jobb
az élüzem szint teljesítését tűz eredmények születtek. Atlag
ték célul maguk elé. Eredmé tervüket 131,4 százalékra tel
nyeik biztatóak. Januárban jesítették. A brigádok közül
például a hideg időjárás elle Matusí1, István Hunyadi„bri
nbe is túlteljesítették az él gádja került az első helyre
üzem szintet, és 1234 tonna 145,6 százalékkal.
szenet takarítottak meg.
A kereskedelmi brigádok kö
Aprilis 4-re újabb munkasi zül januárban a Dózsa-, feb
kerekkel készülnek. Ünnepi ruárban pedig a Petőfi-brigád
műszakot szerveztek, hogy to- végzett az első helyen.

VÁLTOZÁS A NEMZETKÖZI
SZAKMAI SZÖVETSÉG VEZETŐSÉGÉBEN

A Szállító- Kikötői és Halá
szati Dolgozók Nemzetközi
Szakmai Szövetségének 1959.
december �- között Szófiá
ban tartott adminisztratív bi

kárát és Chatterjeet, az in
diai országos
úti-szállítási
szakszervezet főtitkárát jelöl•
ték.

zottsági ülése megadta a fel
mentést R. Avila elvtársnak,
a szövetség eddigi főtitkárá
Megkoszoriízt6k
nak.
H6m6n Kató szobr6t
Az intéző bizottság lelkes
ünneplésben részesítette Avila
A nemze
nőnap alkal
elvtársat, aki közel 10 éven át mából hagyotközi
mányos koszorú
működött a titkárság élén.
zási
ünnep
ségre
_
gyűlte
_
össze
A kubai nepnek a Bat.tsta a Nyugati-pu vasut k
a�1.· _ Iden
·
;
diktatúra felett aratott győ- .
1
megk
szoruzták
Haman Ka
�
zelme következtében ma ga- �
to
szobra
t,
aki
valamikor �
sabb érdekek tették szükségessé, hogy Avila elvtárs vissza- N'yugati-pu. dolgozója volt és
térjen hazájában és ott fc,ly-1 a.lel egész életét a magyar mun
(assa tevékenységét.
kásosztálYnak,
népünknek
A nemzetközi szövetség fő- szentelte.
ti tkári tisztjét a legközelebbi,
A k oszo._,_,_, un·nepség
·
en
1861-ben tartandó III. szakmai kongresszusig nem töl- dr. Malatinaaki Jánosné, a
yugat
tik be. Az állandó titkári tiszt- N
i-pu.
személypén.ztár
ségek.re Degl, lnnocentit, az főnöke emlékezett Hámán Ka.
olasz vasutasszakszervezet tit- tóra.
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Hogyan segíti a vasút múszaki fejlesztését
a Vasúti Tudományos Kutató Intézet?
A gazdasági kutatások súlypontja 1960-ban is a közlekedési ágazatok koordinációja
lesz. E feladat lényege az,
hogy megvalósítsák a szállítási
feladatok olyan arányát a közlekedési
ágazatok
között,
amelynek társadalmi hatékonysága a legnagyobb. Bár a feladat gyakorlati megoldásához
a mi társadalmi viszonyaink
igen kedvező lehetőségeket bizWítanak, a gazdaságos megoldás a rendkívül Sok összetevő eredményeként jelentkező
gazdasági és egyéb hatások
pontos számbavétele miatt bonyolult tudományos kérdés.
E kérdéskomplexumból a
munkák eddig általában a
meglevő helyzet feltárására és
az alapvető forgalommegosztás
eddigi intézkedéseit megnyugtatóan alátámasztó elméleti
és gazdasági számítások módszerére irányultak. Az elkövetkező esztendőben a gazdasági
számítások és hatékonysági
elemzések tovább folytatása
lesz a feladat egyfelől abból a
célból, hogy az alapvető forgalommegosztás további intézkedéseihez nyújtsanak segítséget, másfelől, hogy a távlati
forgalommegosztás célkitűzéseihez felhasználható kiindulási alapot biztosítsanak.
A koordinációs feladatokon
kívül természetesen még számos más olyan témakörrel is
foglalkozik az intézet, amelye� célja a vasút vezetésének tájékoztatása az üzemviteli és műszaki fejlesztési intézkedésekbő! származó előnyökről vagy hátrányokról E ku-

11.

tatások lesznek hivatottak alapot szolgáltatni egyes gazdasági kérdések megoldásához, a
meglevő teljesítőképesség növelése érdekében szükséges lntézkedések kiválasztásához, a
legésszerűbb munkaerő-foglalkoztatottsághoz különös figyelemmel a műs� beruházások fejlődésének arányára.
E vizsgálatok keretében foglalkozni kíván az intézet több ,
kisforgalmú vasútvonal és rakodóhely különböző üzemeltetési változásainak vizsgálatával, a nagyüzemek kocsitartózkodási idejének csökkentési lehetőségeivel, a korlátozott tengelynyomásnak a kapacitásra és az üzem gazdaságosságára gyakorolt kihatásával, a kibernetika vasútüzemi alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával.
Az utóbbinak fontos szerepe
lesz a távlat! vasútfejlesztési
tervekben szereplő általános
automatizálás gyakorlati vég
a
rehajtásában, nevezetesen
bevétel-elszámolás és statisztikai adatfeldolgozás, valamint
kocslintézés és leszámolás gé
pesítésében.
Foglalkozni kíván az intézet
a közlekedési ágazatok közötti
kooperáció műszaki vonatk•.>
zású kérdéseinek vizsgálatával
is. Folytatni fogja a be- és ki
rakási munkák komplex gé
pesítésének vizsgálatát, vala
mint a szállftótartályok és rakodólapok alkalmazási feltételeinek meghatározását.
A vasúti közlekedéstudo
mány általános kérdéseire irá
nyuló kutatások keretében fog-

lalkozunk a vasúti értelmező
szótár összeállításának, továb
bá a több nyelvű vasúti szak
szótár szerkesztésének mun
kájával. A vasúttörténeti kutatások kapcsán ez. év folya
mán befejezzük a Tanácsköz
társaság vasútpolitikájára vo
natkozó adatok gyűjtését és
feldolgozását.
A Közlekedési Múzeum újjá- j
szervezésével kapcsolatos mun- :
ka súlypontja a múzeum új 1
kiállításának előkészítése, és a
megnyitó kiállítás forgató
könyvének elkészítése lesz. A
Közlekedési Múzeum épitésé
nek évek óta húzódó ügye a
közelmúltban jelentős mérték
ben előbbre jutott. A kormány
zat 1960-ra a múzeumépület
felújításának céljaira több mii
!iós hitelt biztosított, és így az
építkezés ez évben fokozott
ütemben folytatható lesz fejezte be nyilatkozatát az intézet igazgatója.
B. D.
.,.,,,,,,,,,,,,,,,..,,..,,,,,....,....,,,,,,,,,,�
Elkészült Sztalino és Debaly
ce\"o között a drótnélküli tele
fon-összeköttetés. Az új hírköz
lő berendezés két és félszer ke
vesebbe került, mint egy sza
bad vezeték, vagy egy föld
alattí kábel megépítése.

•

A tolatás meggyorsítása ér
dckében a svéd államvasutak
göteborgi rendezőpályaudvará
nak 30 tolató-mozdonyát rádió
val szerelték fel

A szakszervezet legfontosabb feladatai 1960-ban

b) Figyelemmel kísérjük a
11.
táppénzes helyzet alakulá
sát, javítjuk a beteglátoga
A termelőmunka eredményeként létrejött lehetőségeken belül
tás! albizottságok munkáját.
3. Tovább javítjuk munka,•é11landóan jnítjuk a vasutas dolgozók élet- és munkakörülményeit, delmi
és munká.sellátási tevé
kenységünket, elsősorban az
őrködünk a törvényesség betartásán
üzemi balesetek csökkentése
1. Részt veszünk � vasutas
e) Fellépünk az indokolat- érdekében.
a) Megjavítjuk az üzemdolgozók élet - és munkakörül
lan túlóráztatások ellen léményeit javító intézkedések,
péseket teszünk - ahol ilyen1 ellenőr�i munl�át, fel�rjuk
baleseti veszelyforrasokat
a
rendeletek kidolgozásá,ban.
még van - a 24/24-es szolés fokozottabb mértékben
gálat megszüntetése érdekéa) A bérezésben fennálló
vonjuk felelősségre a muben. Az utazó személyzet támegoldására
hiányosságok
lasztókat.
volléti és szolgálati óraszájavaslatokat dolgozunk ki,
b) A szociális beruházások
mának további csökkentését
figyelembe véve a ·fizetést
ésszerű elosztása és a lehejavasoljuk olyan formán,
illetően elmaradott rétege
1egjobb kihasználása
tőségek
keresetdo1goz6kat
a
hogy
ket (mint pl. karbantartás.
érdekében azok t ervezésébe
veszteség ne érje.
MAV javítóipar).
és kivitelezésébe bekapcsob) Javaslatokat dolgozunk
2. AlJandóan fejlesztjük az
lódunk. Tovább folytatjuk
ki a jutalmazási rendszer egészségügyi és a társadalomelmúlt évben is sikeresen
az
tökéletesítésére, az 1960. évi biztosítási szolgáltatások színzárult kislakásépítési akciót.
üzemi Jutalék (nyereségré vonalát.
4. Kulturális és sportlétesítszesedés) felosztására). Se
a) A leggyakoribb :foglal ményeink fejlesztésével, jobb
gítjük a vasutas dolgozókat
kozási megbetegedéseket fel kihasználásá.val biztosítjuk a
az 1960-as év teljesítményei
mérjük és tudományos ala dolgozók kulturális és sport
alapján elérhető 24 napi bérnek megfelelő nyereségrésze1 pokra helyezzük az ellenük igényeinek 6zélesebbkörü ki
elégítését.
való védekezést.
sedés elérésében.

*

*

*

stb. Támogatjuk a tömegspor
tot és a tömegturisztikát.
4. Az elnökségi tagok által
tartott üzemi fogadónapok
Megnövekedett feladataink sikeres megoldása érdekében
rendszerét a kedvező tapaszta
latok alapján a dolgozókkal
javítjuk az agitációs és propagandamunkát, nagyobb gondot
való kapcsolataink elmélyítése
érdekében továbbra is fenn
fordítunk a politikai tömegmunkára, a meggyőzésre
tartjuk.
1. A szakszervezeti aktívák terveink teljesítésére, a jó
5. A vasutas dolgozók általámegjavítjuk, I módszerek terjesztésére, a ter- nos műveltségi színvonalának
tájékoztatását
mozgalom
melőszö,1etkezeti
növelése érdekében ügyelünk
gyorsítjuk, hogy a különböző
határozatok, feladatok a 1eg- népszerűsítésére, a tagság nem- arra, hogy az állami oktatásba
rövidebb úton tudomásukra zetközi ismereteinek bővításé- bekapcsolódottak iskolájukat
re. és a mindenkor előttünk lemorzsolódás nélkül befejez
jussanak.
álló feladatok ismertetésére zék. Az 1960/61-es iskolai évre
2. A Magyar Vasutas és más használjuk fel.
újabb 5000 vasutas dolgozó beírásos kiadványaink számát
3. A kulturális nevelőmunkát iskolázását segítjük elő .
növeljük, színvonalát tovább az eddiginél fokozottabban ál6. A legfontosabb esemé
javítjuk elsősorban azzal hogy lítjuk a tagság politikai neve- nyek. évfordulók alkalmáMl
a legfontosabb feladatok, mód lésének szolgálatába. Erre fel- agitációs érvgyűjteményt dol
szerek megértetését magyará használjuk a természettudo- gozunk és adunk ki. (Aprilis 4.,
zatát szolgálják. Az agitáció és mányi ismertetést, a közönség-1 nőmozgalom 50. évfordulója
könyvtármunkát vasutasnap, kongresszus stb.) '
a propaganda minden eszközét szervezést,

III.

*

*

IV.
Munkánk javítása érdekében emeljük a vezetés színvonalát,
a társadalmi aktívákra nagyobb mértékben támaszkodunk.

1. Az 1959/60. évi tanfolyaJilok tapasztalatai alapján kidolgozzuk az aktívák 1960/61.
évi oktatási tervét.
2. Munkamódszerünket a
kollektív vezetés, a tervszerű
munka kell, hogy jellemezze.

Hátározataink meghozatalánál
a dolgozók igényeiből és az
adott lehetőségekből indulunk
ki. A végrehajtás segítése és
ellenőrzése legyen instruáló
munkánk jellemzője.
3. A középszervek és a köz
ponti vezetőség választását úgy

*
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Lapzárta után jelentik:

Emlékezzünk a Tanacsközfársaság
dicső napjaira

Március 21-én lesz 41 éve,
hogy az orosz proletariátus
példáját követve a magyar
dolgozó nép kezébe vette a
hatalmat.
De alighogy hozzákezdett
saját sorsának intézéséhez, a
belső és külső reakció össze
fogott a proletárdiktatúra le
tiprására.

k,
•

A proletárhaza védelmére
százezrek álltak fegyverbe.
újságokban
Falragaszokon,
felhívások jelentek meg: pro

letárok álljatok a Vörös Had
sereg soraiba a proletárhaza
védelmére. A Magyar Vasutas
cfmű lap 1919. évi 12. számá
ból idézzük az alábbi felhí
vást:

Munkások! Proletárok! Elvtársak!

A Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsa a Kossuth-díj
IIL fokozatával tüntette ki
Kutasy Lajos MAV műszaki
főtanácsost, a vasbetonaljak
alkalmazásá,val elért
hazai
eredményeiéri.
Gratulá.lunk!

Magyarország munkássága döntő lépéssel vitte előre a JH'O
letárság felszabadulásának és a világforradalomnak ügyét. A
magyarországi proletárdiktatúra most már összekötó kapocs az
ezer ellenséggel .lacoló orosz szovjet köztársaság és a forradal
mi kitörésre készülő nyugati proletariátus forradalma között,
A fiatal magyarországi proletárdiktatúrának gyózelmét csak az
egység, a fegyelmezettség és a Vörös Hadsereg biztosíthatja.
Szűnjék meg végképpen és örökre a proletárok pártjai kö
zött a vis-�zavonulás, a bizalmatlanság és minden súrlódás!
Rend és vasfegyelem tartsa össze a proletariátus zárt egy
ségben megbonthatatlan sorait! Fegyelemben és egységben ti
porjon el a proletáröntudat minden ellenforradalmi mozdula
tot és a zavarosban halászni akaró minden egyéni akcióu._,Min
den hatalom a szovjeté! Övé a rendelkezés és a parancs joga
ATd a biztosok parancsa nélkül jár el, az árulója a proletár
ság ügyének!
Félre minden (lgyéni akcióval, várjuk be a népbiztosok
rendelkezését! A proletárhatalom megerős_ítése érdekében azon
nal induljon meg az akció az egész vonalon a Vörös Hadsereg
megszervezése és kiépítése érdekében! Fegyverbe, proletárok! A
proletárállam és a prolet<i-rural.om védelmére, a szebb és jobb
világrend kiépltésére! Éljen a proletariátus nemzetközi egysége
és diktatúrája.
is!

SZÓVÁ TESSZÜK

Rákosrendezőn a lezárt Sze
gedi úti sorompónál két mun
kás beszélget: Nem nag11on
szeretik ezek a szépet - mu
tat az egyik nagyforgalmú köz
út mellett levő, az állomás te
rületéhez tartozó ,,senkiföld
jén'· felhalmozott sok-sok sze
A vasutasok ezrei jelent- akik nem ismerik - álljon
métre. Két-három éve csúfítja
keztek az első hívó szóra a , itt egy vers amely a dicső
a kőrn11éket .••
'
_ _
Csodálkozom, hogy a MAV Vörös Hadseregbe. Ahelyett, elődoknek
kíván emléket ál
nál senkinek nem szúr szemet! hogy felsorolnánk dicső tettei-1
kevesen
vannak,
hiszen
ket
!Ltani.
- így a másik.
Nekünk fület szúrt ez a né
hány szó, amit a két munkás
mondott. Nagyon igazuk volt
és van! Ez úton is köszönjük
megállapítást. De
nekik a
Dolgos kezük nyugdíjban sem pihen,
nincs mit megköszönni azok
korán kelnek, nyomja őket az ágy.
nak, akik elnézik ezt az álla
Hat évtizea súlyától serénye n
potot.
dolgoznak a volt vöröskatonák•
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400 személyes lurdő
és öltöző épU/ Záhonyban

A vasút vezetői az eddigiek
nél fokozottabb figyelmet szen
telnek aITa, hogy Záhony for
galmának növekedésével lé
pést tartson a szociális és !kul
turális ellátottság is.
Már épül a 300 s:remélyes
üzemi étkezde, amely a terv
szerint az év végére készül el.
Szó van arról is, hogy hozzáfognak a 400 személyes fürdő
és öltöző építéséhez. A két 1
emeletes épület elóreláthatólag 2,5-3 milliós forintos be 1
ruházással épül.

Nézem /5ket. Gyűlésekre járnak,
1!:veik szállnak fürgén, mint a füst.
Hű katonái ma is a Pártnak,
szívük arany, a hajuk színezüst.
Apám mellén ott virít az érem
és esténként, ha sztrájkokról beszél,
múlt harcok hangja él a szobában
s az ajtón matat a bús őszi szél.

A fegyvert mit megragadtak egykor,
mi markoljuk már, a felnőtt fiak,

az osztályharc dúló viharában
nincs góndotok, apám már emiatt.

Születés, múlás az élet rendje,
s reményt hozó szép napunk jár tovább.
Legyen nektek víg, s boldog az élet,
tizenkilences vöröskatonák.
Bánki József

Az ismeretterjesztó elóadtisokról

A szakszervezet irányításá
val öt éve folyik rendszeres is
meretterjesztő munka a buda
pesti üzemekben, szolgálati he
lyeken és munkásszállásokon.
Ez alatt az idő alatt több száz
előadás hangzott el. Az elő
adásokat a budapesti területi
bizottság mellett működő elő
adói kör tagjai, tanárok, or
vosok, jogászok és vasuti szak
emberek tartották. Az előadá
sok általában közkedveltség
ör
nek és látogatottságnak
vendenek.
Elmondhatjuk, hogy ma,
amikor az előadásokat mar
megkedvelte a hallgatóság, s
az előadókat is ismerősként
üdvözlik, a szervezés nem okoz
többé különösebb nehézséget.
figyelmet
Éppen ezért több

szentelhetünk az előadások
tartalmának, az előadásokon
keresztül folyó nevelő munká
nak.

1960-ban további javulás
várható az ismeretterjesztés te
rületén. Az előadók a nagyobb
szolgálati helyeken negyedévi,
a kisebb helyeken pedig félévi
időtartamú előadássorozatokat
tartanak egy-egy témakörből.
A témák változatosak, és az
eddiginél szorosabb kapcsolat
ban lesznek az időszerű kér
désekkel.
Az irodalmi előadásokban
több figyelmet fordítunk nap
jaink irodalmának ismertetésé
re, földrajzi előadásainkban a
népi demokratikus ország!>k
gazdasági földrajzára. Sok elő
adás szól majd Afrikáról, a
függetlenségükért harcoló né
pekről. A biológusok fő cél

és babonás előítéletek felszá- a legkedveltebbek közé tartoz
molása, a természettudományos nak.
Ez az első év, amikor előre
kialakítása.
világszemlélet
Ezért főként az élet keletkezésének, a fajok eredetének problémáival foglalkoznak. A történelmi előadások a társadalom
törvényszerúséfejlődésének
geit, a történelemalakító forradalmakat ismertetik.
Tartunk zenei előadásokat,
elsősorban a magyar zeneszerzőkről, de a külföldi klasszikusokat is megismerhetik az
érdeklődők. A jogi előadásokban a közérdeklődésre számot
tartó fontosabb törvényekkel,
az állampolgárok jogaival, kötelességeivel ismerkedhet meg
a hallgatóság.

pontosan meghatározhattuk az
elvégzendő feladatokat. Tud
juk, melyik he!yen, mennyi és
milyen témakörről szóló elő
adás lesz. Igy a sikeres munka

egyik alapfeltétele a tervszerű
ség, biztosítottnak látszik. A
másik feltétel a szakszervezeti
bizottságok támogatása. Az el

múlt évben azokon a helyeken
volt a legeredményesebb a
munka, ahol a szakszervezet
szívügyének tartotta az isme
retterjesztést. Igy például Bp.

Nyugati- és Kel,eti-állomáson, a
Keletí-műszaknál, Ferencvárosban.

Igen változatosak a fizika s
Reméljük, hogy az idén mina csilli;gás:at !émakörével fog- den szakszervezeti bizottság
_
lalkoza eloadasok. A raketáknagyobb támogatást nyújt el

ról, az űrhajózásról, a vasút sősorbsn a szervezésben s ak
fejlődéséről szóló műszaki elő- kor a siker nem marad 'el
1
adások bizonyára továbbra is
Mátray I�e

Vizsgázó öreg diákok között

Szeged állomáson március
bonyolítjuk le, hogy az előse
3-án vizsgáztak a VII. osztá
gítse a vezető szervek, elsősor
lyos öreg diákok. A kis ok
ban az újonnan létrehozott me
tatóteremben 27-en várták iz
gyei bizottságok megerősítését.
gatottan a vizsga kezdetét. A
4. Szervezeti és adminisztra
viz.sgabiztoo három diákot szó
tív ésszerűsítéseket hajtunk
lított ki. Dusfi Józsefné, And
végre azzal a céllal, hogy a
rási Lajosné és Deák Mihály
társadalmi munka nagyobb he
né
mindhárman család
lyet kapjon a szakszervezet
anyák - az izgalomtól resz
feladatalnak megoldásában. A
kető kézzel húzták ki a ma
bizalmiak tevékenységét, a bi
gyar tételeket.
zalmi munka hatékonyságát
Egy másik teremben mate
tovább javítjuk.
matikából vizsgáztak a hallga
Vasutasok Szakszervezete
tók. Az első felelő ott is reme
Központi Vezetősége
kitűzése a különböző tévhitek gő kézzel szorította a krétát,

de a számtani művelet jól si
kerül.
Az esti órákban ért véget a
vizsgáztatás. A 27 vizsgázóból
hárman kitűnőre, hárman je
lesre, 19-en jóra és
ketten
elégségesre vizsgáztak.
Dicséret illeti mindazokat
akik a nehézségek ellenére �
megbirkóztak a tananyaggal és
sikeres vizsgát tettek. Dicséret
illeti a pedagógusokat is akik
fáradhatatlanul, szeretet�! ok
tatták az öreg diákokat.
Tótka Károly
Szeged

1968. MARCIUS 15.
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MAC-:VAR VAStlTAS

Mit tesznek a szolgálati idő csökkentéséért
a debreceni igazgatóságnál

A NŐKET ÜNNEPELTÉK

A nemzetközi nónap 50.
évfordulója alkalmából or
szágszerte meleg szeretettel
ünnepelték a dolgozó nók,et.
A szeretetet és a megbecsü
lést je!képezó virágcsokrok
meUett a legtöbb helyen kü
lönféle ajándékokkal ked1;es
kedtek a nőknek. Az a/.áb
biakban néhány ünnepségről
számolunk be az olvasóknak.

UTASELLATO ARUDAK
Kedves ünnepségen emlé
keztek meg a nemzetközi nó és az étterem dolgozói már•
nap 50. évfordulójáról
cius 5-én köszöntötték a nő
GYÖNGYÖS ALLOMASON.
ket. Angyá.si László párttit
Az utazószemélyzet szolgála Jeti közegei bejegyzik a ve személyfordulókat, másrészt a
11:ber Endre SZB-titkár és kár beszéde után 12 dolgozó
ti idejének csökkentése a vas zénylőkönyvbe, hogy az egyik forgalommal közösen mindent
Bezzeg u;os párttitkár kö nőt főosztályvezetői dicséret
utas dolgozók nagy részét érin vagy másik brigád tovább nem megtesznek a tehervonatok
szöntötte a nőket. A beszédek ben, 14-et pedig tárgyi j uta •
tó, napirenden levó kérdés. La vezényelhető, de a bejegyzést menetrendszerűségéért. Sajnos,
elhangzása és az ajándékozás lomban részesítettek.
punkban már foglalkoztunk e figyelmen kívül hagyva, újra ezen a téren csak két tehervo
után rövid kultúrműsort ren
ünnepségen
Meleghangú
sokoldalú probléma megoldá· és újra útra küldik ezeket a natfajtáról lehet beszélni, a
deztek a nők tiszteletére.
emlékeztek meg az évforduló
sával. A közelmúltban elláto brigádo!:lt.
gyorsteher- és irányvonatok
ról az Utasellátó központban,
gattunk a debreceni igazgató
ról, mert a tolatós tehervona
a Nyugati és a Déli pálya•
ságra, hogy megkérdezzük:
toknál továbbra is rendkívül
A szakszervezeti munkában
meg
Szűnji:in
A
Keleti
.
pályaudvar
terü�dvar Utasellátó Éttermében
mit tesznek a IV. osztályon az
alacsony az utazási sebesség.
\
és a nőmozgalomban élenjáró !etén levő
lS.
indokolatlanul magas szolgá
A debreceni igazgatóság a 26 nőt látott vendégül az el
az i:inkénfes hajsza
lati tdó csökkentéséért?
budapesti igazgatósággal közö nökség
Az igazgatóság IV. osztályá
A decemberi termelési ta• sen kombinált fordulót alakit
a szakszervezet Benczur
nak helyettes vezetóje hang nácskozáson a dolgozók elítél ki. Ennek keretén belül min
utcai székházá.ba.n.
súlyozta, hogy a szolgálati idók ték egyesek önkéntes hajszá den vonatfajtát kombinálnak,
Soproni József fótitkárhe
csökkentése az egész igazgató ját, hiszen a fűtőház rendel és 8 napos fordulót dolgoznak
A tanfolyamot a kultúros>
ság területén megoldásra váró kezésre bocsátott bérráépítés ki, Ebben a debreceni lgazg.1- ·1yettes köszöntötte a meghí
Nem az első, de gondolom,
feladat, hiszen eddig nem tud sel kevesebb óráért is megkap tóság máris 3 géppel vesz vottakat, majd átadták a ju nem is az utolsó tanfoJyamot tály dicséretes gondossággal
tak érvényt szerezni a vonat• ják ugyanazt a bért.
ta.makat. A meghívottak kö rendezték február 19 és 21-e szervezte me g. A részvevők ta•
részt.
kozó rendeletnek.
A termelési tanácskozás óta
zött ott volt Katona Károlyné, között a zamárdi vasutas üdü nulságos előadásokat hallottak.
Tavaly az őszi forgalom idó sem csökkentették a túlzottan
aki 1918 és Vágó Bertalan lőben a góckönyvtárosok és A tanfolyam jó alkalom volt a
T6maszkodjanak
szakában gyakran még a pi• magas szolgálati órákat, azért
né, aki 1931 óta vesz részt a központi könyvtárosok részére.•
az élenj6r6kra
Az ország különbözó részéról tapasztalatok kicserélésére és
henőnapokat is igénybe kellett kevesebb bérráépítést kaptak.
munkásmozgalomban,
venni, hogy a vonatokat to Ha többet törődtek volna a
több mint ötvenen gyűltünk egymás megismerésére ill.
Másik fontos intézkedés: a 3
össze, hogy a további mun
vábbíthassák. Fellépett ez el szolgálati idők csökkentésével, pár személyzettel ellátott géA MISKOLC-TISZAI
Németh Pál
kánkhoz útmutatást, tanácsot
len többször a szakszervezet is, akkor több ráépítést kaptak pek részére külön fordulót ál· PALYAUDVARROL
kapjunk.
Szerencs
de megoldást nem sikerült ta volna, hogy ezzel pótolják a lapítanak meg, Sajnos, súlyos
nemzetközi
nőnap
50.
lálni. Az ószi forgalomban 281 keresetvesztesé•get. December akadályt jelent sok terüle en a a
t
\ évfordulója alkalmából nő t�_-;-,*'?)._tM-St
óráról több mi.nt 300 órára beh némileg csökkent a szol maradiság, a régi tradíciókhoz
dolgozókból álló személyzet
emelkedett a mozdonyvezetők gálati órák száma: a mozdony való
ragaszkodás,
görcsös
szolgálati ide;e, és megközelí vezetők átlaga 281 órd volt, a _amely fékezóként hat, és vég l továbbította az 1512-es szc
�
élyvonatot. A vonat mdítám
pedig
fű.töké
261
óra.
tette ezt a számot a fű.töké is.
1s_ a vonat�orgaI01;1 _ lebonyohMi okozta a csökkenést, ami tasa v�llJa a karat. S kan sa előtt ünnepséget rendeztek,
Januárban 267 óra volt a moz
?
cmelyen részt vettek az igaz
donyvezetők átlagos szolgálati persze még messze van az elő• n�m értik me� azt 82: al pigaz�
gatóság és az állomás szak
írttól? Elsősorban az újonnan sagot, hogy mmden �ntezkedés
ideje, és 254 óro a fútőké.
felvett fútókkel enyhítették a
egh_ozatalánál . a nepgazdasá- vonali, valamint mozgalmi
rr:
létszámhiányt,
és
a
sikeresen
vezetői
és a megyei bizott.."-iig
Havi 300 óra
g1 elonyt kell figy�lembe ".envizsgázott új mozdonyvezető ni, és nem a p1llanatny1lag
néh·any munkatársa
Az igazgatóság az ószi for ket is beállíthatták szolgálat egy-egy szolgálati helynél mu
galom idején megvizsgálta a ba.
Nagyszabású ünnepséget ren
tatkozó látszateredményt.
A debreceni Igazgatóság von
vontatási személyzet szolgá
A debreceni fűtóház párt- és deztek március 8-án.
lati óráinak arányát az egyes tatási osztálya a szolgálati idök szakvonali vezetői helyesen te
A KELETI PALYAUDVARON.
fűtóházaknál. Megállapították, csökkentésével együttjáró ke szik, ha bizalommal támasz
hogy a debreceni fűtóháznál resetveszteség pótlására csak kodnak a most megalakult új Az ünnepségen a Keleti tömb
kirívóan
magas a szolgálati nem 114 ezer forintot fizetett szocialista brigádokra, számí mintegy 160 nődolgozója mel
órák száma. Egyes 424-es moz� ki. Az egy főre eső átlag az tanak Batai Jánosra és mun it-tt ott voltak a szakvonal és
A kGnyvtáros tanfolyam hallg'"6L
donybrigádok rendszeresen 300 igazgatósághoz tartozó fűtő kásőr-brigádjára, Reisz Má a mozgalmi szervek vezetői,
vendég,
meghívott
órán felül teljesítenek szolgá házakban általában kiegyenlí tyásra és brigádjára, és azokra, számos
,
•• u
latot. Némelyek „kimennek a tette a keresctveszteséget.
akik elsőkként jelentkeznek a ktztük a lengyel, a bolgár és
A dolgozók hamar belátták, szocialista
világból" az anyagi érdekek
munkabrigádok a koreai nagykövetség képvi
miatt. Ugyanakkor vannak hogy milyen hatalmas előnyei megalakítására.
selői, Csanádi József, a buda
olyan mozdonybrigádok, ame vannak annak, hogy a rövi
Az új mozdonyfordulók ki pei.ti igazgatóság helyettes
lyek „alig tudnak szóhoz ;ut debb szolgálat után több idót dolgozásával, azok maradék vezetője és sokan mások. A
ni", altiket pedig fel lehetne tölthetnek családjuk körében, talan betartásával a debreceni virágdíszbe öltözött kultúrte
használni a túlzott szolgálati többet járhatnak színházba, fűtőházban !s meg lehet olda remben Vas IA.J'os állomás
A budapesti igazgatóság ve mán Kató Fth 220, Szolnok 165,
idóvel rendelkezők leváltására. hangversenyekre, több idő ma ni a dolgozók érdekében hozott főnök köszöntötte .a nőket, zetője cé'jutalmat tűzött ki Székesfehérvár 155, Hatvan
A túlzottan hosszú szolgálati rad az olvasásra, pihenésre, és rendelkezést: a szolgálati idő majd a legjobbaknak kiváló a gőz- és villamosmozdonyak 125, Komárom, 160, Dorog 120,
idő korlátozása érdekében ala• ami számukra a legfontosabb: csökkentését.
dolgozó kitüntetést és pénz haszonkilométer teljesítményé Gyór 210, Cegléd 180, Vác 125,
posan át kell szervezni a for nem éri őket keresetveszteség.
jutalmat adott át.
B. 1.
nek növelésére. Mint a felhí Pusztaszabolcs 140, Hegyesha•
Milyen intézkedéseket ter
dulókat, és a vezénylés jelen
vásban olvashatjuk, a villa l6m 120, Balassagyarmat 110,
•• 00 ••
legi módszerét. Semmiképpen veznek a debrec,mi fű,tóházban
mosm.azdon31plc napi liaszonl;.i� Salgótarjá-n ;110 l<;m.
sem fordulhat eló olyan eset, a kérdés megoldására. Elsósor
Zométer teljesítményét havi
A célkitűzést az teljesíti, aki
hogy , • a IV. osztály felügye- ban szorosabbra vontak egyes
átlagban 460 km-re kívánják olyan szervezési és végrehajtá
emelni.
si intézkedést javasol és való
Kevés szó esik róluk, pe nek tagjai a szakmai és po
A célkitűzést az
teljesíti, sít meg, melynek segítségével
dig fontos munkát végeznek litikai továbbképzéseken is aki olyan szervezési és végre egy hónapon át a napi 160 ki
az anyagszertárak dolgozói. Ezt megállják a helyüket.
h>¼/!á5i intézkedést javasol és lométer igazgatósági átlag mel•
Megfelelő helyiség hiányá való�ít meg, amelynek segítsé lett fűtőházanként is teljesíti
különösen
a
társszolgálati
még előfordul, gével a fenti teljesítményt '!! a felsorolt tervszámokat.
ágaknál tudják, ahol naponta ban, sajnos,
Az ötnapos munkahéttel dolgozók szabadságának kiadása
van szükség valamilyen anyag hogy a kénsavat, az oxigént és érik úgy, hogy a villamosítort
A tervteljesítés mellett az
ra. A szegedi igazgatóság szer a karbitot nem tudják külön vonafakon levő állomások k-;
és elszámolása
táralnál mindenütt példás ren tárolni. Ennek a problémának cslt:;,rtózkodási ideje 1959 '>k éti.ntett állomásokon a kocsi
det találhatnak a látogatók. a megoldása a felsőbb szervek téberéhez
vis3onyítva
nem tartózkodási idő nem halad
(MT. V. 141. §. (2) bekezdése)
hatja meg a múlt év október
Különösen dicséretre méltó a re vár. A társadalmi tulajdon emf'lkedik.
hónapjának kocsitartózkodási
raktárakban a tisztaság.
védelme szempontjából fontos
célkitűzés
hónapon
A
egy
marad,
csupán
az
egyébként
Az ötnapos munkahéttel dol
egységidejét.
lenne például a szentesi szer
gozó pályafenntartási szolgála arra a napra eső munkaidőt a
A jó munka után természe
át való teljesítése esetén a
A célkitűzés egy hónapon át
ti helyek egy részénél vitássá dolgozók az előző napokban tesen az eredmény sem ma tár bekerítése.
javaslattevő és végrehajtó
való teljesítése esetén a javas
Cserháti .József
radt el. Az igazgatóságok egy·
vált a dolgozók szabadságának dolgozzák le.
lattevó és végrehajtó személy
személy vagy brigád húsz•
Szeged
Ebből adódóan az ötnapos másköztl versenyében immár
kiszámítása, illetve kiadása,
vagy brigád 20 OOO forint ju•
ezer forint jutalomban rémivel a szolgálati főnökségek a munkahéttel dolgozók a mun harmadszor végeztek az elsó
talomban részesül.
(hétfő-péntek) helyen. Hogyan érték el ezt az
szombati napot is szabadság kahetüket
szesül.
A célkitűzési terve-zeiek
ként szárnitják, illetve a sza meghaladó időtartamú sza 'eredményt?
448 brigád
A gózmozdonyok napi habadságnapokat órákra bontják'; badság esetén a szombati na
beadási határideje 1960,
szonkilométer
tel;esítmény ét
Elsónek
azt
kell
megemlíte
a
szocialista
brigád
címért
pon
is
szabadságukat
töltik,
s
egyes dolgozók pedig ezzel
április 30.
igazgatósági szinten havi átaz egyes szabadságnapokra a ni, hogy a szertáraknál mun
·nem értenek egyet.
Az utóbbi hetekben mind lagban 160 km-re kíván;ák A célkitűzések gyakorlatban
A szolgálati fónökségek el heti munkaidőnek egy napra kaszeretetre, az anyag megbe
emelni a célkitűzés megvalósí- történó igazolása május, jú
járása helyes. Az ötnapos eső része után (pl. 8 óra) kap csülésére, megóvására nevelik nagyobb méretekben bontako tásával. Mint a felhívásban ol- nius és július
hónapok vala•
a dolgozókat. Derekasan kive zik ki a szocialista brigádmoz
munkahéttel dolgozókat nem nak munkabért.
vashatjuk,
ez úgy érhető el, melyikében történhet megi
A
fentiekből következik, szik részüket a munkából a galom a miskolci igazgatóság ha az egyes fűtőházak
illeti meg sem hosszabb sza�
az
alábTöbb
pályázat
esetén
tartozó
helyeken.
hoz
szolgálati
bizottság
badságidő, sem a szabadság hogy amennyiben a dolgozó a KISZ-fiatalok is. Több helyen
bi felbontás szerint teljesítik határozza
időre több munkabér, mint munkahétnél kevesebb (pl. 3 KISZ-brigádokat hoztak létre. Jelenleg 448 brigádban 3262 napi tehervonati haszonkilo- javaslatot meg, hogy melyik
kívánja
gyakorlat.
dolgozó
versenyez
e
büszke
cím
a
brigádokban
fizikai
Ezekben
azokat, akik a szokásos heti nap) időtartamú szabadságra
méter-tervüket: Bp. Keleti1 ban igazolni, illetve megvaló-munkaidőt hat nap alatt dol megy, akkor a napi kötelező és irodai dolgozók közösen biz elnyeréséért. Az élen a Mis-kolc 240, Bp. Ferencváros 160, Há- sítani.
gozzák le. Ugyanis, ha a dol munkaidőnek (pl. 10 óra) tosítják a gyors és pontos Tiszai-pályaudvar ;á.r, ahol 15,
a fútöháznál pedig 11 brigád
gozók öt munkanap alatt dol megfelelő munkabérrel kell munka feltételeit.
nyerte el eddig a .szocialista
gozzák le a heti munkaidejü elszámolni, de a szabadság
Munkakezdés előtt például
ket (pl. 48 órát), a ledolgozott nyilvántartásban a szabad rendszeresen megbeszélik a brigád eime t.
©rvendetes, hogy a nók is
munkaórák száma havi, illetve ságnapokat órákra ikell fel napi feladatokat, majd értékemegmozdultak. Az igazgatóság
heti viszonylatban nem vál bontani és órák szerint kell a
lik
a
mu11kát.
jó
Különösen
területén hat női brigád csatla
tozik, s a hatodik nap (szom szabadság kiadását ellenőriz
A miskolci igazgatóság te a felülvizsgálat
eredménye
munkát végez a szeged-rókusi I kozott a mozgalomhoz.
bat) továbbra is „munka"-nap ni.
rületén több esetben előfordult, még nem került elbírálásra.
U. S.
szertár KISZ-brigádja, amelyhogy táppénzes állományban
Vajon az illetékesek gondol•
UQllillllllll11111mm1mm1atmmmuTI1Q1111�11t11111111nnrruunnmwunlll!l111m�1tt111111111m111mur.mwmnmm1�,1111urulilnmm1- 11m11111111\11trnffmnon11!lllll1mw111mna levő dolgozókat egy év letelte nak-e arra, hogy Csáki
Károiy
A kooptált szakszervezeti bizottsági tagok
után felülvizsgálatra berendel kereset. illetve táppénz hiányá.
ték
a
végleges
elbírálás
vé
ban,
hogyan tartsa eJ család
és szakszervezeti bizalmiak jogvédelme
gett. Ez így rendben van, de ját.
az
már
érthetetlen,
miért
kell
Idószerű lenne ezt a problé
A kooptált SZB-tagokat és ból (pl. halál, leváltás stb.)
2-3 hónapig várni az ügy el
szakszervezeti bizalmiakat a megszűnik és helyüket koop
intézésre, illetve az elbíráJ;í.sra. mát is megvizsgálni és gyor
ilyen
Az
be
töltik
taggal
tált
és
.
SZB-tagokkal.
megválasztott
Csáki Károly fűtő, a sáros sabba n intézni a felülvizsgá
bizalmiakkal azonos jogvéde- kooptált szakszervezeti funk
pataki fűtőJ-.áz dolgozója_ aki latra berendeltek ügyét.
cionárius a kötelességek telem illeti meg.
nek öt gyermeke van. két hó
UGLYAI SÁNDOR
A Munka Törvénykönyve 29. kintetében semmiben sem kü
napja nem kap táppénzt, mert
Mlskol:
§. (2) bekezdése és a 134. §, lönböztethető meg a választott
(2) bekezdése, illetve az MT. vezetőktől.
Ebből következik, hogy ré
V. 36. §. és 232/A. §. szerint a
szakszervezet területi bizott- szűkre ugyanazt a jogvédel
kell biztosítani, s a fel
met
és
i
sága járási szakszervezet
ille•.ve áthelyezési
műh�lybizottsági tagjának és mondási,
póttagjának, a szakszerv�zeti korlátozás a kooptált funk
Fepruár végén került sor állomás eziittal másodszor
ke•
Bánréve és Lenartovce határ riüt ki győztesen.
bizalrniaknak a munkaviszo- cionáriusok esetében is ienn
a
kooptálást
Egyébként
nyát felmondással megszün- áll.
állomások közötti párosverseny
A
csehsz
lovák
vendégek,
tetni, illetve azokat átheJyez- utólag . a taggyűlé;i hagyja j'?"
értékelésére. Az 1959. II. felé akik jó] érezték magukat a
ni csak a közvetlen fels?�b vá,, s 1gy a me�alaszt�s t';
mi
vasuta
ben
saink
elért
eredmények
társasá
fénye
gában,
szakszervezeti szerv hozzaJa- nyet a tagság Jováhagyasa posen bizonyítják, hogy mindkét arra kérték a magyar vezet�
tolja.
_
•
•
rulásával lehet.
ket
. hogy a jövőben szorosab
hogy egyes 1 . (A _Lepf'!bb Üf11!eszsea 1Z7. LovAszl J6zser és Csiga Lajos, a szegedi Vuanyagjavfl6 4olgoz61 • határállomáson nagyot léptek ban működjenek együtt
Előfordulhat,
, s to
m allasfl>glal�.)
ké,:ikocsik kovácsmunk'1nak elkés:lflés61 J6 mln6ségl munkával segítik. előre a tervek teljesítésében. vábbra
szakszerv�zeti -��_nk��o;1áriusok j sza u
is cseréljék ki a mun•
Bér- és &ermelésl oniál7
(Kovács Géza felv.)
A párosversenyból Bánréve- kát elősegítő tapasz
megbizatasa külonbözo okoktalatokat
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Célkitűzés a göz- és villamosmozdonyok
haszonkilométer-teljesítményének növelésére

...

Joggyakorlat

.. .. .. .. .... .......... .........

Harmadszor is az első helyen
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Gyorsabb ügyintézést

A bánrévei vasutasok újabb sikere

1960, MA.RCITTS 15.

\fAGYATI VA!-lITA�

·Márciusi zászló

1848 tavaszán egy egész nemzetben csapott magasra a for
radalmi lendület. Az események március 15-én érték el a csúcs
pontot. A pesti ifjak élükön Petőfivel ekkor adták ki a jelszót:
le az idegen uralommal, le a zsarnoksággal!
Azóta 112 esztendő telt el, s mi minden év március 15-én
büszke örömmel emlékezünk a szabadságharc születésének
napjára. Köszöntjük most is a márciusi ifjakat és köszöntjük
mindazokat akik elhozták nekünk az elst> szabad márciust.
1848 a népek tavasza volt. Hajtásait azonban az európai
nakció dermesztő hidege megfagyasztotta. De szelleme mégú
feltámadt egyidőre, amikor 1919-ben -, éppen márciusbán,
nem sokkal az évforduló után - a magyar proletariátus a di
cső szovjetorosz példa nyomán kitűzte a szabadság vörös lobo
góját a Magyar Tanácsköztársaságban. Az )84S-ban mea
indult nemzeti polgári forradalom sok tapasztalata gyúlt össze
a 41 évvel ezelőtti proletárforradalom győzelmében, amely az
1945. ái,rilia 4-i évfordulóval együtt a magyar nép legnagyobb
ünnepe lett.
Az 1848-49-es magyar szabadságharc, 1848. március 15-e
ott élt, ott él ma is a magyar nép sz'ívében. Ezt az érzést már
Németh Gyula motorszerelö brigádvezető a Rikosl Motorszf.nben.
sokszor próbálták felhasználni a nép ellen. Emlékezzünk csak
Példás munkájával Járul hoz•á az üzem tervteljesltéséhez.
vissza az 1 956-os ellenforradalomra. Az ellenforradalmárok
(Kovács Géza felv.)
március szellemét bemocskolva, az igaz hazafiság szent érzését
eltorzítva próbálták visszacsempészni azokat, akik egykor min
�en cselekedettükel megtagadták má,-cius 15-ét. elutasították
a 48-as szabadságharc minden haladó gondolatát.
Ki segített megvédeni Kossuth, Petőfi és Táncs-ics örökét?
Kál-Kápolna állomáson a láddá lfovácsolja össze. Első
A szovjet hadsereg, amely fegyverrel védelmezte a magyar
munkás-paraszt hatalmat, vagy az ame1'ikai fegyverek, ame múlt évben újjáválasztott szak lépésként a kultúrházat társa
bizottság első teen dalmi munkával kijavítottuk,
szervezeti
lyek mögött ott lapultak a csendőrök, a tőkések, a földesurak,
a nép ellenségei? Ez ma már minden dolgozó előtt tisztázott dője volt, hogy a két táborra hogy ott dolgozóinkat ne csak
szakadt állomást ismét egy csakérdés.
értekezletekre, hanem egyéb
rendezvényekre is összehív
1848 örököse a magyar nép. 1848 zászlaját a magyar kom
hassuk. Azóta több ízben ren
munisták emelték magasra és ezt az örökséget, ezt a zászlót
többé nem engedjük bemocskolni.
deztünk műsorral, vacsorával
és tánccal egybekötött estéket.
· A szabadság márciusi napja most arra figyelmeztet ben
nünket, hogy elsősorban tettekkel harcoljun k egy még szebb,
Termelési tanácskozásunkon
egy még boldogabb élet megteremtéséért. Csak az hivatkozhat
úgy döntöttünk, hogy a kong
ma a márciusi ifjak dicsőségére, csak az tekintheti igazán pél
resszusi versenyt hazánk fel
daképnek Petőfit és társait, aki az ő harcaikat folytatva a szo A népért éltek és harcoltak szabadulásának 15. évfordulója
cialista Magyarország felépítésén fáradozik,
A magyar munkásmozgalom kJ.
emelked6 alakjainak ebben az arc tiszteletére tovább folytatjuk.
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Ennek eredményeként január

Kál-Kápolnán változott a helyzet

Új könyvek

Még egyszer

a kártérítések kirovásáról

zó magyar munkásmozgalom első

vezetőitől 1l Tanácsköztársaság és

illegális
esztendős
huszonöt
a
harc hősein keresztill a szocializ
mus építéséig vezet a nagyszerű
emberek sora. A több mint száz

portrét tartalmazó gyújteményben
minden arckép olyan harcost ál:r

„Nincs minden rendben a sadalmi tulajdon megrövidíté gának és a haza függetlenségének
kárté1'ítések kiTovásánál" cím sének, hiszen ezek rendszerint szentelte.

mel cikk jelent meg a lap leg
utóbbi számában. Noha a cím
ben foglaltakkal egyetértek, a
következő példák nem alkal
masak arra, hogy alátámasszák
a szerző kijelentését, miszerint
„a jogszerűség égisze alatt

igazságtalanságok egész sora
történik".

Az anyagi felelősség, a kár•
térítési kötelezettség megálla
pításának öt együttes feltétele
van : 1. a munkaviszony fenn,

állása, 2. a vállalat kára, 3.
okozati összefüggés a dolgozó
magatartása és a ká1' között, 4.
jogellenes magatartás, 5. a dol
gozó vétkessége.

Miután a feltételeknek együt
tesen kell fennforogniuk, nem
lehet a vállalat kárát kiiktatni,
mert akkor már nincs jogi
alapja a kártérítési eljárásnak.
Másrészt az a helyzet, hogy
ha egy esetleges jogszabály
módosítás eltekintene ettől a
feltételtől, akkor végeredmény
ben bírói jogkörrel ruházna
fel minden vállalatot, hiszen
bárkinek okozott kár miatt el
járást indíthatna. A vállalatok
kártérítési eljárása a munka
viszonyon alapul, és ennek kö
vetkeztében csakis a vállalat
nak okozott károk megtéríté
sére irányulhat.
Ami a magánfuvaroztatóval
kapcsolatos konkrét példát il
leti. meg kell jegyezni, hogy
az A!lami Biztosító minden bi
zonnyal alaposan megvizsgál•
ta a tényállást, és ha nem nyúj
tott be viszontkeresete1
a
MA V ellen, úgy ez a körül
mény csak azt jelentheti, hogy
a vasutat a bekövetkezett ká
rért nem terhelte felelősség.
Egyébként a biztosítási in·

az erőhatalom (vis májor)
okozta károk kiegyenlítését cé
lozzák.
A dolgozó kártérítési kötele
zettségének mértékét valahol
limitálni kell. Azt, hogy ez a
havi fizetés 15 százalékában
kerül megállapításra, nehéz
észrevételezni . Az esetek egy
részében a dolgozó javára, a
másik hányadban a dolgozó
ierhére szolgál ez a körül
mény. Bármilyen mértékben
állapítanák meg a kártérítési
kötelezettség határát, a határ
esetek mindig alkalmasak len
nének arra, hogy torz képet
mutassanak.
Tagadhatatlan. hogy a vo
natkozó jogszabály némi mó
dosítása előnyös lenne. (Ennek

szükségességére a lap egy
múlt évi számában már én is
utaltam.)
Elképzelhetetlen

azonban, hogy a jogszabály al
kalmazására nézve valamilyen
„kiskáté" kerüljön kiadásra. Az
esetek sokrétúsége ezt jófor
mán lehetetlenné teszi.

Inkább a jogszabályok ala
pos tanulmányozása, a szocia
lista jogérzék fejlesztése, v,:i;
lamint a szolgálati főnököknek
az összes körülmények elbírá
lá.sánál tanúsítandó tárgyila•
gossága volna célravezető.
Dr. Horváth Károly
GV Igazgatóság

rázol, aki életét a nép szabadsá

3

Első feIvételek
aro'I
0 S0' 0lda I'
H0ld t'l

E kötetben a SzoVj etunió Tudo- l
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Új kor nyitánya

A műsorfüzetben a felszabadulá
si kulturális szemle ünnepségeire
jelenetek, egyfelvonásosok. irodal
mi összeállítások találhatók mű
és irodallni
kedvelő, színjátszó
együttesek számára. Me';rendethe
tö utánvéttel a Népmúvt"lési Inté
zetnél, Budapest, 1•• Corvin tér 8,

11s 24-én rendezik meq a Népi!·
qerben. A Cérfl és nöi felnőtt és
Ifjúság! pé.lyabajnokságra Pécsett
kerül sor. A bajnokság idöpont
j!lt később határo1,zák meg.
Az Idén nemzetközi találkozó
szerepel .a vasutas..atléták
Is
proqramJában, Az USIC október
be<n Varsóban rendezi meg a
nemzetek közötti vasutas pálya
MAGVAR VASUTAS
bajnokságot, amelyre eddig 1 5
Felelős szerkesztO: Gulyás J'áno• ors?-ág jelenl ette b e részvételét.
A megbeszélésen az olimpiai
Fel elős kiadó: Szabó Antal
jelvényszerző verseny Is szóba
szerkesz16se<?: Budaoest Vt..
került. A sportowtály arra kérte
Benczur u. 41.
az edzőket. hogy " l ehetöeégek
hez mérten adj,ana1< meg minden
Ter1esztt: a Nénszava T„i1ok1 ;1dt'" segftség,et
az olimpiai jelvt\ny
! szP.rző \.·erse.nyek
Vállalat.
lcbonyo·ftásá
Budapest vn.. Rákóczl út 5t
hoz. elsőlsorban a21 atlétikai számoknál.
S2.ikra Laonyom!la
.

A sm.kszervezet sportosz;tályán
a napokban megbeszélést tartot
sportegyesületek
tak a. vasutas
at�ét,a-edzőf 6Zámára. A megbe
ezélésen Ismertették "" 1960. é:'I
progr-.amot. Eszerint a haqyoma•
nyo& mezei futóba)nol<sáqot áprt-

1

szocialista brlqádmozqalom ld5szerü kérdéseiröl tartott,ak meg•
beszélést az Angy'11Cöldi Prt. Fő
nökségen. A megbeszélésen rés1,t
vetlek a rönökeég ée a pályame,,.
teri szak>aszok szb-titkáral, a
párt- és " srekszerveretl bl:oalmlak. Az 1959. évi munkaversenv eredményeiről , a tapas1,t.a.Ja
tokról és a verseny továbbvitelé•
ró! Török János párttitkár és Kiss
István pft. Cönök tartott előadást.
,
�

A HIVATALOS LAPBOL

A Hivatalos Lap tartalmából a
farsan_ql bált szakszerv
és a
ezeti bizottságok
rendezett a ver,eseg.yhazI szakdolgozók figyelmébe ajánljuk a
szer;ezetl bizottság. A bálon az következöket·
idöoobb és a Cf.alal vasutasok
10. számból; 103 326/1960. I/2. B.
egyaránt 161 érezték magukat.
sugárártalmi pótlék elszámolása
- A_ _szoc ialista brigád cím e-1
tűlmunka esetén.
,:
nyen!oséért r_olyó versenyben_ o
A kötelező
105 127/1960, I/2. B.
hónap óta k1magasl6 eredmeny t munkaközvetítés további klterjesz
ér
,el a taktaharkányi II-es s:,;. tése
pályamesteri smkaszon B. Nagy
10:i 975/1960. I/2. B. Meghalt dolLajos és brigádja.
gozó ki nem vett szabadságának
- UJ vasúti híd éplll mintegy megváltása és jubll eumi jutalmá7 mllhó forintos költséggel Her• nak kifizetése.
104 003/1960. I/3. C. A vasutas
nádnémetlnél a Hernád rolyón. A
hid<lt elöreláihatólag az év vé- dolgozók hastlfusz elleni védőol•
tása az 1960. évben.
gén adják M a Cor1<alomnak.
- A MAV tlJell Szanatórium
.
.
JolslkerUlt

szaks21�rvezet1 bizottság.a Jólslke
rü!t műsoros faroongi estet ren
derett. Az esten ismert müvész.ek

Is rellér,telc.
- Dicsérő levélben rbzesl
tetre a KISZ Központi Bizottság
pécsi vezetőképzö Iskolája példa
mut,ató, srorgalmas mu,nkájáért
Kovács Jánost, e celldömöl•k i
csomóponti KISZ-bizottság titká
rát .
- Az Idén Onnepll 10 éves
sok fúvós;ienek.ara. A z,enek,ar 23
Cöből áll. TogJal köz.ölt a Clala
lok és idősebbek egyaránt meg
t.alálhatók.
- A mur>kaver5enyről és a

f&nnáflasát a ce;lldömölkJ vasuta

LAKÁSCSERE

- Elcserélném 2 szoba, konyhás,
kamrás, gázos vasűti lakásomat 1
szoba összkomfortos magánlakásra
Budapesten vagy környéJ<:én. Cfm:
Bp.• XIII., Mautt)er Sá.ndor u. 143.
m. 31. 11:rdeklőclnl bármikor.
- Nyíregyházi 2 szoba összkom
.tortos főbérleti lakásomat elcse
rélném hasonló budapestivel. Cim:
Kánási László, N3·fregyháza, MÁV

bérház

11'15.

- Elcserélném Bp., X,. Hungá....
úti MAV-tel�p 46'4. alatti 1
szoba, lconyha. kamrából álló la
kásomat 2 szobisra, csak Buda
pest terü17tén. megegyezéssel.

ria

Jól sik erült szakszervezeti taggyűlés

Gondos felkészülés előzte
meg Tiszaszederkény állomá
son a szakszervezeti taggyűlést. Elsősorban ennek tulajdonítható, hogy az állomás és
a pályafenntartási szolgálat 76
dolgozója közül 72 szervezett
dolgozó jelen volt az ősszejövetelen.
A taggyűlés igen aktív volt.
Különösen a verseny kiszéle
sítésével foglalkoztak sokat a
dolgozók. Az állomáson és a
pft-nél dolgozó öt brigád cé l ul

tűzte ki a szocialista
cím megszerzését.

gádok fej fej mellett halad
nak. Jelenleg a Pető-brigád
jár az élen. A kocsitartózko
dásban 125,1, a kocsimozga tás
ban 104, a kocsikihasználásban
pedig 1 1 3 százalékos ered
ményt érlek el.

A pályafenntartási szolgálat
dolgozói vállalták, hogy az áp,
ri!is 20-i határidővel kiszabott
vágányszabályozási munkákat
április 4-re, felszabadulásunk
15. évfordulójára befejezik.
A

szakszervezeti

bizottság

brigád azon munkálkodik, hogy a ver

A verseny lendületére jellemzö, hogy az állomási bri-

utasok a pályatestf'n keresz
tül-kasul rohannak, hogy Je
ne maradjanak az autóbuszról.
Ha ezt a vasutasok szóvá te
szik, csak nézeteltérés szár
mazik belőle.
Eddig nem történ t jelentő
sebb baleset, de ha sokáig így
megy, elóbb-utóbb súlyos kö
vetkezményekkel járhat.
R. L.

seny tovább szélesedjen.
Siska l\fárton
Tiszaszederkény

A BECSÜLET JUTALMA

Köszönőlevelet továbbított a
posta a Vasúti Főosztályra,
1-i!isi Ferenc budapesti lakos
köszönte meg annak az isme
retlen jegyvizsgálónak a szí
vességét. aki 1959 december
20-án az 1920-as számú vona
ton teljesített szolgálatot és el
veszett pénztárcáját . melyben
több mint ezer forint és 500
jugoszláv dinár volt. megta
------o a,-____
!álta és visszaadta.
Megállapították, hogy a be
csületes jegyvizsgáló Dombó
vár-állomás létszámába ta1-to
�ó Farkas Lajos, aki példamu
A közelmúltban megírtuk rak.tárnokok évek óta 24/24-es tató tett<½rt 300 forin t juta
néhány dolgozó véleményét a fordulóban teljesítenek s zolgá. lomban és igazgató; elismerés
ben részesült.
megszüntetett 24/24 órás szol- latot.
gálatról. Elsősorban azokon a
Rajta voltunk a listán, hogy
KÖSZÖNÖlU
helyeken szűnt meg és szűnik nálunk is megszűnik a régi
álmeg a 24, ahol az igénybevé- lapot - mondj a a két hatvanFebruár 16-án a Vácról 6,10
te! a legnagyobb, s ahol erre hoz közeled ö raktárnok.
órakor induló vonaton elhagyanyagi fedezet és létszám is
Ladányi bácsi _ az egyi k _ tam imttáskámat . Megkeresmutatkozik.
kissé belepirulva magyarázza te m a Nyugati-pu, állomásfőA rendeletet annak rendje és hogy a „papír embert" má; nökség ügyeletes tisztjét, ahol
m00 ·a szerint me elégedésre január elején kiküldte a z igaz- táskámat a benne levő okmágatóság, de sajnos, ez nem vál- nyok ka l együtt hiánytal.ánul
végrJe is hajtották. g
visszakapta m.
lal részt a munkából!
, .
Táskámat Rezi és Susa elvDe nem mindenütt!
,
,
-

A PA P Í R E M B E R

-----

óta jobb teljesítményt érnek
el. A fajlagos kocsimozdítási
tervüket például ez év januárjában 122 százalékra teljesítették. Ez azt jelenti, hogy a 4.8
perces egy kocsira eső tolatási
A h'::•ver � m bert var3uk, tár9a k alálták meg,
idő 3.9 percre csökkent.
Az egyik kirívó ' esettel Kő- mert ha Jol tud1 uk, a szakszol- ezúton its köszönetet akiknek
Ezzel ma már nincs baj. Anmondok.
bány
a teherpályaudvaron ta- gála t i!11enre tett ígéretet - 1
nál gyakrabban foglalkoztatja
Brandt János építész
a dolgozókat az a probléma, lálkoztunk , ahol a „sörvágány" mondták.
Vlic, Alsó u. 47.
hogy a tolatócsapat létszámá - �""'""""""""""""""'""°'\l\�>AJV\,.,,.V\,
M,,.,V\l\,"ll\,-'\I\N""'V\"'-"VI.M>AJV\NV\,'\I\MV\l\,"11\,-'\l\,,.,,""''v'V
ból kell adni egy embert a >

mozdonyvezető mellé figyelö
nek.
dieselmozdonyon
A

A vasutas-atléták idei programja

1
� k':x,����u rk
�°I."e����
kat.

ldeiében vegyük eleiét

A vácrátóti utazóközönség
régóta sérelmezi, hogy az uJ
A klsregény egy azóta nagy sl; állomáshoz Jtem építettek be
kerrel bemutatott film, a „Me� kötőutat és az ivóvízellátásról
alapanyagául
rénylet0 irodalmi
készült. Sok részletében különbö is megfeledkeztek a tervezők.
zik a film meséjétöl, lényegében
A legtöbb panasz amiatt
azonban ugyanazt ábrázolja : ho
gyan használta íel a Horthy-kor hangzik el, hogy az autóbuszok
mányzat egy őrült merényletét a
a rossz út miatt nem tudják
kommunisták elleni gyilkos .hajtó
vadászatra és hogyan vezette félre megközelíteni az állomást. Ha
a közvéleményt az igazság meg beáll egy személyvonat, az

Biatorbágy

A forgalom. vagy a vontatás le/adata ?

Pécs állomáson 1959 novem
dieselmozdonyokkal
berétől
végzik a tolatást. A dolgozók
az első napokban kissé idegen
kedtek a gyorsmozgású gépek
tézmények által kifizetett ösz től, de később megszerették
szegek nem tekinthetők a tár- azokat. Megszerették, mert aze ,oe ee •• •• ◄♦ ee •• 4► ee se ee eo eo oo oe e♦ ♦e ♦♦ •• *

havi tervünket átlagosan 112
százalékra teljesítettük. Allomásunkon jelenleg három brigád küzd a szocialista brigád
cím elnyeréséért.
Abban, hogy állomásunkon
megváltozott a helyzet, nagy
része van Ferenc Antal állomásfőnöknek, aki sok munkája mellett minden hétfőn tanácskozik a párt és szakszervezet vezetőivel. Megbeszélik a
•
. •
nehezségeket, és gyors i ntezkedésse! segíti a terv végrehajtását..
Takács László 1
szb. titkár

- EqyesOlt a Szolnoki Jármú•
Javlt6 6s a szolnoki tatöház énekkara , Az eg,yesOlést ünnepélyes
killsöségelc között tartották meg
a ratőhá1, kultúrotthonáb•m. A
szolnoki dalosok rövidesen benagykö:ronség
mutatkoznak a
elött.
- Komplexbrlqád 6rtekezletet
tartottak Kazincbarcika é.llomáson A:iJ értekezleten - amelyre
m1,n:tegy 16 vállalatot hívtak meg
- arról t,anáceko'1!1ak, hogyan le-

ugyanis csak egy fó, a vezető
dolgozik. C azonban nem min
den esetben láthatja a jelzést.
Ha a tolatócsapat megcson
kul, a gyorsmozgású . gépek
után nem tudják ellátni fel
adatukat. Ezekután két lehető

EGY KIS EMLÉKEZTETŐ 1945-BŐL

ség van hátra, vagy növelni a
tolatócsapatok létszámát, vagy
a vontatási szolgálat nem egy,
hanem két főt vezényeljen a
gépekre.

Hogy melyik megoldás lenne
a jobb; azt döntsék el az ille
tékesek. Annyi bizonyos, hogy
a dieselmozdony-vezető mellé
egy emberre szükség van a to
I atásoknál. mert csak igy le
het továbbra Is biztosítani a
gyors, zavartalan munkát.
- No �s melyik állomáson aka.sszatn le a.
zongoráját?
Leiti Ferenc
Pécs
- Ahol legjobban tudom majd elcserélni.
.� ·� '

.- Mindjárt meg11ün1: tovább, szereztem egu
kis szenet a mozdon11nak!

V/LAG PROLETARJAI, EGYES°üLJETEK !

A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓI< LAPJA
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SZABADSÁGUNK SZÜLETÉSNAPJÁRA

prilis 4-e, a felszabaiiulás
ünnepe, a hála megnyi
latkozásá1UJ.k is ünnepe azok
iránt, akiknek szabadságun
kat, függetienségünket kö
szönhetjük. A szovjet katona
iránt, aki kenyeret adott az
éhe.s, a pince hidegétől elgém
, beredett gye,mekek kezébe,
az egész szovjet nép iránt,
akikne'k önzetlen segítségét,
támogatását azóta is lépten
nyomon érezhetjük.
A felszabadulás utáni új
(M. Foto: Vadas Ernő felv.)
életünk szimbólwmává, sike
reink zálogává vált április
4-e
Áz idei iinnep 1111$Tfö!d.köve
elórehaladásunknak a munka
frontján aratott ayózelmeink
nek, Ahhoz azonban, hogy ér
tékelni tudjuk a megtett utat,
a 15 év alatt el.ért eredménye
Merre a szem látott, a széles, nagy határ,
ket, érdemes néhány percre
Melyen Te dolgoztál egykoTi pToletár
megállni, é, demes visszafor
Másna k. - mo,st -már Neked, nekünk ad kenyeret, gatni a naptár lapjait 1945
Nincsen nélkülöző család, éhes g1Jerek. tavaszáig. Érdemes megnézni,
mit hagytak ránk örökségül
1\fikor a földesúr kiszívta a véred
Hitler fasiszta csapatai, a
És boldog Lehettel, ha volt pár filléTed,
nyilasok, milyen károkat oko
Mikor éhes fiad, beteg feleséged
zott a háború.
Megtiporta, tépte, gyötörte az élet,
A vasút, a 1/oözlekedés á';iási
arányú károkat szenvedett. A
Mikor munka nélkül töltötted a telet
45 OOO vasúti kocsiból m:nd
És hiába várták otthon a kenyeret .••
össu néhá.ny ezer maradt futó
Róttad az utcákat, gyárról-gyárra járva ...
k<ipes
állapotban, a, 2800 moz
.,Munkásfelvétel nincs!" hirdette a tábla,
donyból pár száz volt használErre emlékezzél s bár az idő eljár,
! ható. A vasúti pályatestet
több száz kilomét:eren keresz
�zt so'J,a ne feledd, egykori proletáT!
tül fels:zaggatva, a hida� több
lgy nevelt gyeTmekből proletárrá téged
sége felrobbantva, • jelzőto, A sok nélkülözés, a sanyarú élet. nyok és frányitó berendeúsek
megsemimisftve, a világító be
Úri Magyaroszág nincs máT. Elmúlt. Vége.
rendezések és távíró készülé
A Te munkád nyomán virágzik a béke.
fű.tóhá:zak, felvételi épükek,
Tizenöt éve múlt. - Emlékezhetsz rája:
l
letek
egész sora hevert wmok
Sok hős Szovjet harcos vére volt az áTa .••
' ban.
1945
Tom.halmazai
közt,
Nekik köszönheted, hogy szebb lett az élet,
amiikor a központi irányítás
Hogy nincs már proletár, nincsenek cselédek,
még
béna
volt,
a vasutasok
Hogy a sorsod mindig többet és jobbat ad,
ön-maguk szervezkedtek és tet
Hogy a Pártunk vezet, mely jó úton halad. ték meg az első lépéseket a
Poeány József
munka megindítására.
A vasutasokat már 1945 ja
nuál" végén ott látj-uk a fő
városi gócpontdlc.on, ahol csá
kánnyal, lapáttal, talicskával
takarították a Tomokat, Feb
ruár első felében már rom
talanították
Bµdapest
Az 1959-ben elért kiváló resszusi zászlót a MAV dolgo N1Jugati-Vecsés,a, a, Kóbánya
eredménye;;: alapján a Minisz zói kapták. A zászlót a Buda
teher-Kóbánya-felsó, a Kó
tertanács és a SZOT vándo1 - pest Keleti Csomópont dolgo bánya-RákoS, a Ny1t
gati
zászlaját a következő szolgálati zóinak adományozták.
RáJkospalota-Ujpest
és
a
helyek nyerték el:
dunakeszi vonalat, majii két
DebTeceni Járműjavító ÜV.
hét
múlva
a
Budapest-Szol
A szakszervezet központi
Miskolci Építési Fó-nökség.
és a budapest-salgótar
Budapest Keleti Csomópont. vezetősége és elnöksége ezúton nok
jáni vonalat.
A Magyar Szocialista Mun- is üdvözli a kitüntetett szolgá1945 március elején Miskolc
káspárt Központi Bizottságá- lati helyek minden dolgozóját, és Budapest között másod
nak a Közlekedés- és Posta- mozgalmi és szakmai vezető naponként már vonat közleke
ügyi Minisztérium vállalatai l jét. Munkájukhoz további síke dett. Júliusba 15 370 személy
n
részére adományozott kong- reket kívá n.
vonatkilométer volt a vasút
teljesítménye. A forgalomnál
éjjel-nappal dolgoztak, mert
tudtdk hogy a vasút nélkül
nincs élet, nem tud megindulni
az a, szág vérkeringése.
Ebben az időben 200 moz
donnyal, 15 motorkocsival, 400
A kongresszusi verseny szer- zászlót és a vele járó pénzju- személy- és 5000 teherkocsival
üzemelt a vasút. A fejlődés
vezése idején a szakszervezet talmat:
elnöksége a vezérigazgató elvRákosrendező állomás.
azonba n mind több és több
társsal egyetértésben ihatározaDebreceni Építési Főnökség. mozdonyt' és kocsit köi:etelt.
Diósgyőri
Pályafenntartási Első Iépép volt a tervbevett
tot bozott kongresszusi zászló
500 mozdony és 10 OOO kocsi
adományozására az igazgató- Főnökség.
az
hogy
üzembehelyezése,
Nagvkanizsa állomás.
ságok egy-egy szolgálati helye,
élelmiszer�k me\lett a nv_e_rsSz_o";bathely .állo'7!-ás,
valaminl 8:Z üzemi vállal:3tok.
anyagok es a b�nyatermeke'k
Bekescsaba allomas.
a Gazdasagi Vasutak es a
Az üzemi vállalatok, Gazda- is eljyssanak az ipartelepek;e,
szolgálati
egy-egy
GYSEV
a gya�a�ba_. . .
te:
s�gi yasutak és, a GYSEV_
helye számára.
. •.. .
oria.s1
yasuti htd;J(l.mkba.
A versenyszakasz lezárása . ruleten :iz :.labb1 szo_l�_alati
_ nak.
. 1s Osszefas,sz
kart
tette
a
a
kitunteu
tek
resz
k
�s
!
�
lye
�
h
�
után a területi bizottságok,
sen 880 h,dat puszt,tottak e!.
1 tesben és penzJutalomban:
. .
.
.
valamint az ,gazgatosa�ok veSzékesfehé, vári Járműjavító A legnam1obb nuílású hídjaink
_
zetöinek döntése alapJan az üV
szenvedtek legtöbbet. Duna- és
alábbi szolgálati helyek nyerG. V. üzemfónökség Szob. Tisza-hídjaink mind áldozatul
estek a barbár pusztításnak.
ték el a kongresszusi versenySopron GYSEV állomás.

TiZENÖT ÉV UTÁN

A Mioisztertanács és a SZOT vándorzászlajával
kitüntetett szolgálati helyek

*

A szakszervezet által adományozott
kongresszusi zászló nyertesei

l
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Vasúti közlekedésünk meg•
bénulását az elpusztult hidak
csak növelték. A helyreállítás
ban azonban segítségünkre
siettek a szovjet csapatok. Még
a hadmüveletek hazánk terü
letén folytak, amikor a szovjet
alakulatok provizóriumos meg
oldással ugyan, de megépítet
ték a záhonyi, a tiszafüredi, a
szolnoki és szegedi vasúti
Tisza-hidnt. továbbá a buda•
pesti ÖSszekötő vasúti hidnt.
nnyit az 1945-ös állapoto!k
ról. Most pedig nézzü',
meg, hogy a felszabadulás óta
eltelt 15 esztendő alatt hogyan
éltünk a szabadságga1, meddig
jutottunk el a szocializmui;
felé vezető úton.
Túlzás nélkül elmondhatjuk,
hogy dolgozó népünk az MDP,
majd az MSZMP vezetésével
nagyot alkotott. Azért tudtunk
nagyot alkotni, mert népün!k.et
a jövőbe vetett hite, akarat
ereje mellett az első pillanat•
tól kezdve állandóan segítette,
erősítette, védte a szabadság
szül.Óhazájának, a Szovjetunió
nak a bék.éért harcoló népe. A
Szovjetunió néllcül nem lenné
nek új szociaUsta városaink,
nem lenne reményteljesen fej
lődő ipaTUnk, tudományunk,
müvészetünk, nem !,enne a szo
cialista útra lépő mezőgazda
ságunk.
Bár harcunk di.<:sóséges té
nyeit a szocializmus és a béke
erőinek rohamos növekedését
nehéz számokkal kifejezni,
néllány szemléltető számadat
azonban ide kívánkozik.
erullázások,a, új iizemek,
berendezések,
lalkások,
kóTház11k és kulturális intéz
mények létesítésére 1949 és
1958 között 120 milliárdot for
dítottunk. 1949-ben 5,7, 1958ban pedig 12.8 mifüárd fc11 intot
ruháztunk be.
A nemzeti jövedelem tíz év
alatt megkétszereződött. Az
ipar termelése - ha az 1949.
évit 100 százaléknak vesszük 1958-ban 304 százalék volt. A
termelékenység a gyáriparban
166 százalékTa emelkedett. Az
ipari termelés növekedését jel
lemzi. hogyha az 1938. évi ter
melést 100 százalélknak vesz
szük, az 1958. évi érték 432 szá
zalék 1960-ban viszont a 3 éves
terv 'végére az 1938. évi ipari
termelésnek ,mintegy ötszö, ösét
érjük el. Az egy főre eső reál
bér több mint másfélszereséTe
emelkedett.
A háromiéves te1v összes be
roházása 32 milliárd forint.
Ebből a közlekedésre 4 mil
liárd forint jutott. A 3 éves
tervben 110 OOO új lakás épül,
jóval több, mint az első ötéves
te;v időszakában,
Nézzük meg közelebbről a
vasút fejlődését. Egy egész
könyvet tenne ki, ha felsorol
nánk az új vasúti létesítmé
nyeket. Borsod megyében hogy csak egy megyét említ
sünk - 50 körül van az új
vasúti létesítmények száma.
Új felvételi épületet kapott
Székesfehérvár, Hatvan, Győr,
Kiskórös és több kisebb állo
más. Budakeszin új MAV
tüdószanató,ium, Péceien utó
kezelő kórház, a Jávor utcá
ban éjjeli szanatórium léte
sült. Mil!iókba került a MAV
Kórház új tüdő- és röntgen
osztálya, a szombathelyi, a
debreceni és a pécsi , endeló
intézet. az tíj mozgólaborató
rium, a harkányfürdöi gyóg1J-
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ház, a bodrogolaszi fiúnevelő
intézet.
A hároméves terv idejére
betervezett létesítmények kö
zül elkészült a miskolci jár
műjavító új öltözője, mosdója,
felszerelt
mode;n gépekkel
üzemi konyhája és étkezdéje.
Befejezéshez közeledik Debre
cen állomás felvételi épületé
nek építése. A lk:ülönböző szo
ciális létesítmények mell,ett
nagy jelentőségüek voltak azok
a bérkorrekciók is, amelyelk az
a1.acsonyabb keresetű vasutas
dolgozókat kedvezően érintet
ték.
Az 1959. év eredményei
alapján az idén kerül első íz
ben kifizetés-re a vasút egész
területén az üzemi jutalék. Az
idei teljesítménytől függően ez
a jelenlegi átlag 10 napi fize
tés helyett a 24 napot is el
érheti.
öbb száz dolgozónak akik egészségre ártalmas
munkakörben dolgoznak szá!lították le a heti munka
idejét 36, illetve 42 órára.
Alliandóan csökken az utazó
személyzet szolgálati ideje s mindez keresetveszteség nél
kül.
Dolgozóink
jó munkával
ig-yekeznek meghálálni a roluk
történő gondoskodást. Hogy ez
így igaz, azt számos pél,d.a bi
zon!JÍtja. A sok közül ezúttal
csak eg1Jet 'llénünk meg. 1959ben az MSZMP VII. kong
resszusa tiszteletére kibonta
kozó szocialista munkaver
senyben ol114n eredmények
születtek, amelyek nem túlzás,
ha azt mondjuk, egyedül áll
nak a vasút történetében.
Minden. eddiginél
nagyobb
szállítási feladatunkat a ko
rábbiaknál gazdaságosabban,
teljesítettük.
tervszerűbben
1959-ben 5,8 millió tonnával
szállítottunk több árut, mint
1958-ban. Az elszállított meny
nyiség több, mint amennyit
1960-Ta vártunk.
A vasút éves tervét már de
cember 9-re teljesítette. Nem
lébecsülendő az az eredmény
sem, hogy a személyvonatok
97 százaléka menetrend szerint
közlekedett a múlt esztendő
ben. A vontatási szolgálat pe
dig a vállalt 116 400 szab
-ványton11a szén helyett 233 400
tonnát takarított meg.
1959-ben 320 vágánykilomé
ter hosszban -végeztek felépít
és kicseréltek
ménycserét
1850 csoportkitérőt. A felújítá
sokra több mint 1 mi!UáTd 100
mi!Uó forintot fordítottak. A
40 km hosszú mende-újszászi
vonalon végrehajtott felépít
ménycserén kívül hézagnéZ
küli felépítmény létesült Ajka
Hatvan-Vá
-Celldömölk,
mosgyörk, valamint Mezőtúr
és Békéscsaba között.
A múlt évben 130 új, kor
szerű négytengelyes személy
kocsit, 10 da.rab 600 lóerős
diesel-hidraulikus mozdonyt,
40 darab 400 lóerős. 25 db 150
lóerős dieselmozdonyt, több új
ABB típusú négytengelyes
motol'kocs!t, közel 3000 teher
kocsit állítottunk forgalom
ba. A vasút ma már 120 die
selmozáonnyaZ
rendelkezik.
Az idén további 50 dieselmoz
donyt 150 személykocsit és
közel 3000 teherkocsit vásáro
lunk és közel 400 km-en haj
tunk végre felépítmén.ycserét.

T

1960-as év még na{lyobb
A zsegítséget
ígér a techni

kai színvonal emelését illető
en, mint bármely korábbi esz
tendő. A beruházásokból ki
emelkedik a dieselesítésTe és
a villamosításT11 szánt összeg.
Számolni kell a vasútnak
azzal is, hogy 1960-ban a há
roméves terv utolsó évében
7,8 millió tonnával több árut
kell elszállítani, mint 1959ben. Ha a múlt évben elszállí
tük
ton1UJ.mennyiség
tott
rében nézzük a növekedést,
akkor terveink szerint 1960ban 13 hónapi teljesítményt
kell nyújtani a vasútna,k ah
hoz. hogy megfeleljen fel
adatai1UJ.k. Növekszenek fel•
adataink a személyszállítás
ban is. Előreláthatólag közel
15 millával több utast kell el
szállítani, mint tavaly.
Természetesen ezeket a fel
adatokat úgy kell elvégezni,
hogy tovább növekedjen a
menetrendszerűség, a teher
vonatok terhelésének emelé
se, az egy teherkocsira eső
teThelés, a kocsikihasználás
javítása és az irányvonatkép
zés bevált, helyes módszeré
nek szélesebbkörü alkalmazá
sa. Az irányvonatképzésben
1959-ben elért 26,33 százalékos
eredményt 34-35 százalékl'a
kel! emtnttic
A második ötéves tervben
még nagyobb aTányú beruhá
zásokat kap a vasút. Befeje
zik a Bud.a.pest-Keleti-He•
gyeshalom, Győr-Szentgott
hárd, Budapest-Dombóvár
Budapest-MisGyék.ényes,
Hatkolc-Sátora!jaú.jhely.
Szavan-Somoskőújfalu,
jol-Lökösháza, és Budapest
-Kelebia közötti fővonalak
korszerílsítését. Ezzel továb
bi 1600 vágánykilométeren
létesül hézag nélküli felépít•
mény.
Hatvan-Miskolc között be
fejeződik a vonal villamosítá
sa, majd sor kerül további 100
kilométer vonal villamosí
tására. Új második vagany
épül
Nyíregyháza-Záhon11
között.
A másod;k ötéves tervben
tovább folytatódik a vonta
tás korszerűsítése. A gőzmoz
donyokat fokozottan kivon
julc a forgalomból, helyettük
dteselmozdonyow
közleked
nek vonalainkon. A tervek
szerint mintegy 380 különbö
ző lóerős dieselmozdony, 70
db öttengelyes és 40 db négy
tell{lelyes motoTkocsit állítunk
forgalomba.
A második ötéves terv be
ruházási keretének mintegy
1,5 százalékát szociális és kul
turális berendezésekl'e for
dítjuk. Vál-ható az is, hogy to
vábbi bérkorrekciók követilt
az eddigieket és tovább csökken az utazószemélyzet szol
gálati ideje,
Most, amikor felszabadulásunk 15. évfordulójára
készül az ország népe és a há
roméves terv sikPres befejezé
sével lerakjuk hazánkban a
szocializmus alapjait, az idei
feladatokhoz adjon erőt vala
mennyi va-Sutas dolgozóna.lc az
MSZMP VII. kong,·esszusa,
amely nemcsak erre az eszten
dőre, hanem jóval hosszabb
időre megszabta feladatain
kat.
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1959 második félévéne k ered
ményei alapján - mel1tnek
Pályafenntartás
különö.� jelent&éget és iendü
letet adott a kongresszusi ver
Pécsi, Szegedi, Kiskunhalasi
seny - az alábbi szolgá lati Pályafenntartási Főnökség.
helyek nyerték el az élüzem
,
cí11W?t, s az ezzel járó pénz
Epítés
iutlUl71,0,t:

Kocslszolgálat. Kőbányai Fel
sövezeték Ép. v., Hatvan vvf.,
Torbágy vvf., Nagyszentjános
vvf.
Pályafenntartási szolgálat

.

Kecskemet,
Zalaegerszeg,
Bp_ Építési Főnökség, Építési Diósgyőr, Hódmezövásá:hely,
,
Ny1regy
Tapolca
Mátészalka,
Ép
ületGéptelep Főnökség, Bp.
háza,
Hatvan,
Békéscsaba,
elemgyártó Főnökség.
Nagykanizsa, Debrecen-Északi,
Debrecen-Déli, Vác, Sztálin
város, Hatvan-Salgótarján pft.
és biztosítóberendezési
főnökség, Bp. Épületfenntartási
Főnökség.
szolgálat

Allomási szolgálat

Rákosrendező,
Tatabányafelsó,
Pusztaszabolcs,
Bp.
Kelenföld, Nyíregyháza, Sze
rencs, Nagykaniz.,;a, Kiskunhalas,
Szombathely,
Celldömölk,
Dorog,
MiskolcGömöri, Kaposvár, Kecske
Szombatihelyi Távközlő- és
mét, Kiskunfélegyháza, Sopron Biztosítóberendezési Fenntar
GYSEV, Bp. Vizafogó, Keszt tási Főnökség, Távközlő- és
bely.
Biztosítóberendezési
Építési
Főnökség.
Rakodási íönökség
Szertárak
Bp. Nyugati, Kiskunhalas.
Landler Jenő Országos Osz
Vontatási szolgálat
tószertár, Északi Országos Osz
tószertár, Dombóvári Osztó
Szolnok,
Debrecen,
Kis szertár, Debreceni Műhelyi
terenye, Kiskunhalas. Sáros- Szertár, Ferencvárosi Osztó
patak fth.
szertár.
M ühclyek

Landler Jenő Jj. ÜV., Sre
ltesfehérvári Jj, ÜV.

(gy életmentő kapus

Gazdasági Yasutak

G. V. Üzem.főnökség Szob,
G. V. Vasútépítési Fónökség.
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Pályaépítési szolgálat

Debrecen, Celldömölk, Szen
tes Építési Főnökség, MÁV
Bp.
Főnökség,
Hídépítési
Magasépítési Főnökség.
Távközlö. és biztosító.
berendezési szolgálat

Bp. Jobbparti Bizt. Ber.
Fennt. Főn., Bp. Távközlő
Fennt. Főn., Távközlő és Bizt.
Ber. Közp. Fén., Szeged Távk.
és Bizt. Ber. Fennt. Fón.
Anyagszerkezelési
szol�álat

Február 29-én történt Vácott.
A szolgálattevó, miután az
utasok felszálltak, jelzést adott
a 127-es személyvonati indulására.
A vonat már mozgott, amikor Sá.muel József nógrádi
lakos az Utasellátó söntéséből
kirohant, átugrott a kerítésen
és a •mo�gó vonat után �t.
A ft;lugrast azonban elve�ette.
RuhaJa fennakadt a lépcson, s
_
a szerelvény vonszolta m aga- l
val
..
.
Kaufmann Ka.�ly uzemi b::i) esetes kapus mmden ereJet
összeszedve rohant a vonat
után, hogy megmentse a felelőtlen utas életét. Szinte az
utols.ó pillanatban kapta el a
lépcsón lógó Sámuel József
lábá t a vonat kereke alól.
Időközben Hunyadi András
jegyvizsgáló megbúzta a vés-;féket, s a vonat, amely 150 mevonszolta
teren
keresztül
Sámuel Józsefet, csikorogva
megállt.
Dicséret az életmentőnek.
Csárádi Zoltán
Vác

Aha ligeten is kigyúl a fény

A pécs-<lombóvári vonalon
levő Abaligeten még petró
leumlámpa fényénél teljesítenek éjszakai szolgálatot a
v:isutas?k, A váróterem� is
la�pafeny PJS;á:kol. De v:i�asz
ta_lo,_ ':1ogy �a� n��okaig.

Bp. Ferencvároo, Szolnok
F1!h„ Szeged-Tisza, SzegedMakó, Hatvan ftih .,
rendező,
és pénzj ut alomban részesült szolgálati helyek
Tapolca, Miskolc Osztó, Sátor- 1
ide, be:uhá
MÁV Autófuvarozási Főnök- aljaújhely. Nagy,kanizsa, Báta- pec�• i!l<lfgatosag
szék Barcs' Miskolc Műhelyi zási terveben szerepel a villany
Allomások
ség.
I
bevezetése. Már a helyszíni
Szertár ·
bejárás is megtörtént, a távVontatási szolgálat
Hatvan, Szob, BP . Nyugati,
vezeté
k leágaztatása a trafó
Gazdasá"'i
0 vasutak
Cegléd, Bp. Józseváros, Selyp,
. _
.
.
építése végett.
ar,
Miskolc,
Pecs,
Domb<'.>v
ye,
Bp. Angyalföld, Kisteren ·
űrkút, Szerencs, M o'hács,
Figyelembe véve a személy•
Nagykanizsa, Szeged, Székes•
üzemfőnökség, Buda- forgalom emelkedését. rövide
'dasnemet 1• 1 e'hérvár,
K�bán:i;:a-teher. .H '
Bp. Ferencváros, Mezőlak
f
Gyulai
Mühelyfőnökség.
pesti,
,
rende
Diosgyor-Szabads�g
sen a legkorszerűbb neoncsö� Hatvan, Zalaegerszeg, Mező
ves világítás szórja majd féSároopa tak átrako, Eger, Gs:e- hegyes, Pápa, Balassagyarmat,
Üzemi vállalatok
nyét a vonatra várakozókra és
kényes, Komló, Murakeresztur, Kiskunfélegytháza, Ajka, Pusz
Északi, Szolnoki, Szombat könnyíti meg a vasutasok éj
Barcs, Bátaszék, Balatonszent- taszabolcs, Sztálinvá.res Fth.,
Miskolci,
Dunakeszi szakai munkáját.
györgy
Pécsbánya-rendező, Szeged kv., BP . Déli Műszaki helyi,
Vámai László
Fatelítő
OV,
Mezóh�gyes, Békéscsaba, Zala- Kocsiszolgálat. Ta � bány:•als� Járműjavító,
Pécs
Vasúttervező OV.
egerszeg, Bp. Déli, Pusztavám, vvf., Bp. Nyugati Muszaki
-----------------------Tokod, Ercsi, Ujszász, PestBicske,
lőrinc-Kavicsbánya,
Táborfalva,
PilisvörösváT,
Budafok-AlbertDunakeszi,
falva, Monor, Aszári kemé
:nyítögyár, Velence, Puszta
kozó ülés. Olyan élénk vita Egyszóval a z üzemi tanács m a
Az szb-titkár
Hajdúszoboszló,
monostor,
alakult ki, hogy alig győztük már jelentős segíl:6éget nyújt
Debrecen Vásártér, Felsőzsolca,
a vállalat vezetéséhez.
jegyezni
a javaslatokat.
- üzemi tanácsunk a múlt
Ormosbánya, Fonyód, Villány, esztendőben öt aii<alommal
Vállalatunk 1960. évi mű
Meg kell azonban monda
Csurgó, To: na-Mozs, Keszó tartott ülést - mondja Vathy szaki intézkedési tervét is üze nom - folytatfa rövid szünet
Balaton Elek, a szakszervezeti bizott mi tanács elé viszi. Ezen az után -, hogy több segítséget
túdegkút-Gyönk,
máriafürdő, Vajta, Ata, Alma ság titkára, amikor a tanács ülésen azt is megbeszélik, is kaphatnánk, ha azokon az
mellék,
Dió.sviszló,
Röszke, munkája felől érdeklődünk. - hogy a tanács tagjai hogyan üléseken is hallatnák hang
Kötegyán,
Csongrád, Izsák, Üléseinken a nyereségrészese segíthetn ,k elő legeredménye jukat a műhelyekben dolgozó
:t.yársapát, Apátfalva, Haj dés elosztásával, a kongresz sebben a terv megvalósítását. tanácstagok, amikor a válla
lat
mér!egbeszámolójával,
versennyel,
szociális
máskér, Zalaszentiván, Uzsa, szusi
vagy a műszaki fejlesztéssel
problémákkal és a vállalat
Az igazgató
Balatonederics, Csajág, Csá mérlegbeszámolójával foglalfoglalkozunk. Sajnos, ez még
kánydoroszló, Ostfyasszonyfa. koztunk.
Németh Imre, a járműjavító problémát okoz. Ilyenkor be
kivéve vala- igazgatója is elégedett az kell érni egy-két vezető taná
Az utóbbit
csával, javaslatával.
Rakodási főnökségek
mennyi ülésünk aktív volt. üzemi tanács munkájával.
A vitából nemcsak a vezetők,
- Az utóbbi időben sokat ja
Szolnok, Debrecen . Kapos hanem valamennyi tag aktí- vult üzemi tanacsunk mun
A tanácstag
vár, Pécs, Szeged, Szombat van kivette a részét. Különö- kája - mondja. - ülésein
Dombóvár, sen emlékezetes a nyereség- , ken egyre többen mondják el
llely,
Hatvan,
l'tos ha már itt tartunk,
Komló.
részesedés elosztásával foglal- véleményüket, észrevételüket. nézzük meg, hogyan látja ezt
a problémát egy műhelyben
dolgozó üzemi tanácstag.
- Mi, akik a n:.úhelyekben
dolgozunk, jobbára saját fel
adatainkat, problémáinkat is
mi:;riük, ezért nem tudunk
hozzászólni a vállalat egészét
érintő
kérdésekhez- így véle
sz
ESTELEDIK . . . Kékes űr- :zsel, majd kompót és tiroli ré- 1 ja az ampulla tart.almát. A
delikvens - az előbbi - csak kedik Herceg László, a belső
ke fátyol ereszkedik a városra. tes .
Borhiné, a gondnok ott jár- áll , vár, a v ilágért sem nézne gyártási részleg csoportveze
Télvég i szél susog a Városliget
széZi Jávor utcában, ahol meg- kel az asztalok között: beszél- hátra .
tője. Le kellene bontani a be
annyi 1:illa közé ékelódv� áll get, érdeklődik a hogylét iránt
A m ásik ezt ki lul sznáka, a számolót fóbb mutatókra. lgy
Minokat.
az Sjjeli Szanatórium szogle- és jegyzi a kívánság
pizsama hajtókáb61 elóvett tű- talán jobban megértenék, hogy
denki kedvence, Erzsi főnővér, vel megböki - óva tosan, szé- miről van szó.
tes, modern épülete.
pen, szinte szakszerűen. Amaz
Persze a munkából azért
Forgalmas az utca • . . Egy- osztja a gyógyszereket.
más után érkeznek a sza11atóRe peta! - llangzik a toló- l szisszen és máris húzná fel a mi is kivesszük részünket. A
Tium lalcói. Autóbusz áll meg ablak mögül. Van. aki kétszer nadrágot. Hohó . . . ! - ne szök- vállalat 1960. évi műszaki inis kér. Kap.
1ünk meg, hékás - mondja a tézkedési tervét jómagam kü111 vasrácsos kapu. előtt: megjötEBP:D UTAN MEGTELNEK nővér, kezében a jókora in- !ön ismertettem a pártcsoportek a Landlel'esek - lulllattelek
TARSALGÓK.
Öblös
fo
A
jekciós
tűvel. A huncutkodó tunkban. A takarékosságra is
szik.
�
á,r
,-ingatják a pihenőket. It t sakk- csak akkor érti meg mi tör- nagy gondot fordítunk műhe
A tágas elöcsarnoT ba m a
tén t, amikor fe lszabadulta n, !yünkben. A hullad ékba csak
korábba n érkezet tek üld ögé L- figu rák koppannak , amott kártya s urran. Többen az o rvosi hangosan kitör a nevetés.
olyan anyag kerülhet, amit
nek. Lágy muzsika zeng . . . A mndelő
,., ·
előtt
várakozna/e.
mmIGY MÚLIK AZ ESTE, mó- egyáltalán nem lehet felhaszgarokban ácsorgó pálmák mint denki ala os viz
s gá lat a lá ke- káva!,
1·íí vel, beszélgetéssel. nálni.
p

.,

Vezérigazgatói elismerésben

l

f

A székesfehérvári járműjavító üzemi tanácsáról

,,,.

Egy este az Ejjeli Szanatóriumban

li bériás inasok hajlong na k a
pihenni té rő munkások előtt.
IRANY AZ ÖLTÖZŐ . Elókerülnek az intézeti pizsamák,
pa"
nucsok és eltűnnek a sze krények rejtekén a füstszagú bunbakancs iwk, csizmák.
dák
Né l;ány perc múlvo q. fürdőből
a csobogó víz hangjával keveredve, nóta száll.
·
Csak a gong öblös ha_ngJa
vet véget a jókedvű lubickolásnak. Ebédre szólít . . . A
személyzet kedves. ba rátsagos.
Antal néni, a porció osztó sz�• kicsit barátságosabb is
ká
le�:e de így is jól van. Iny• oz. '!lat tölti be a tácSi'kland
'-.°t· •A "2"-es asztalokgos e b édw
- 1 (d' 'tások) tejfölös gomba� es •�rolog a tálban. A má.��ik �ogás párizsi sült rizs-

rül. Kelemen főorvos elvtárs
és segítőtársai: Bánki és Ho•
poczky dokto,·ok türelmesen
hallgatják a panaszokat. Soka t
enni, sokat pihenni _ hangzik
az inteleni.
A vékonyabbak injekciókúrá.n mennek keresztül . Ez m indig kedélyesen történik. - Nővérke, tövig neki! _ biztatja
egy huncutkodo' fiatal nwzdonyvezető Margit nővért,
'j amikor az a társát kezeli. Min:
denki derül, csak a szenve�o
�l�ny _nem. Hszszsz . . . de mar
o is tul van . . . S mosolyog.
Azután a biztató _következik.
Most nem nagy legeny. Lassan
,,hámozza" ki magát a pizsa.
A társa - az elo"bb i - 1
1 mából.
tesz-vesz. öltözködik, gyanú1 .s-an topog. A nővér a tűbe sziv- J

de
Van. aki rádiót hallgat, televíziót, vagy filmet néz.
Nyolc ó,·a felé megint g011n:
.,
Jó ét vágyat, e lvtársak a vacsorához -- szól a hangszórón a
portás bácsi. Kakaó és fonott
kalács az esti nyomaték. Ez is
elfogy . . . Még egyszer megteln ek a társalgók és fü�ttel az
előcsarno lc,• mel11 egyetlen hely
a dohányzok számara.
•
22 óra felé - ha nincs különös tele1'._íZi?s m�or -:-- már a
takarod?• surgeti a cs•"n?� fnna nőve r. Gondosan be3ar3a a
szobákat, villanl/t olt. azt_án elcse ndesedik a Javor ut ca i nagy
Ji.áz, pihen a szakszervezet vé· alatt a mun,..
•
.,o.szarnyai
u.
.....s, a
vasutas.
Ger1ely József

Herceg
Lászlóhoz hason' lóan a többi tanácstag is sokat
t
esz
az
önköltség
csökken. •
teséert, a takarékosságért. A
műhelyek
takarékossági fele• 1· t pe'!dá u1 az üzemi� taná
1ose
cson belül létrejött műszaki
bizot!'5ág fogja . össze; Ez„a bizotts f negyedevenkent uzem!
szem „t is tart.
A SzékJ:?sfehéi-vári Jánnűjavító 108,62 százalékra teljesí
tette 1959. évi tervét és több
mint 2 millió forintot takarí
tott meg a népgazdaságnak.
Az elért
eredményekben. mind
.
az a beszélgetésekbó1 is kiderült, része van a vállalat
mind eredményesebben dolgozó üzemi tanácsának.

Élénk ül ·az újítómozgalom Celldömölkön

Keresni az újat, ez jellemzi alatt legalább három újítást
az utóbbi időben a celldömölki adnak be.
Klsmihók Róberi
fűtőhá z dolgozóit. S a törekvés
Celldömölk
számszerű eredményei egvre
biztatóbbak. 1959-ben 29 újításból 15-<it fogadtak el. A
megtakarítás összege 152 887
forint A kifizetett újítási díj
Az Utasel/6t6 ÜV
9 7 1 9 forint.
új mintaUzemei
ame
javaslatokat,
Azokat a

lyek kisebb munkákra vonat
Az 1959. második fél évben
koznak, még az elfogadás előtt
megvalósítjuk. A propaganda- elért eredmények alapján az
üzeeszközöket, a faliújságot, a Utasellátó 0V következő
hangos bemondót is fel hasz- mei, árudái nyerték el a min
náljuk a legjobbak népszerű- taüzem címet:
Vendéglátó részleg: 18-as
sftésére.
.
17-es szombatM inden J el arra mutat, 'hogy Keleti étterem,
helyi
étterem, 34-es Déli étaz idén az ú)ítómozgal� . to- terem, 46-os békéscsabai ét
vább szélesed ik. Azok a ön gá- terem, 12-es el osztó (!haj6kirendok, amelyek célul tűzték ki a del tség) .
szocialista brigád cím megszerArudá k : l-es áruda (Utaszését, úgyszólván kivétel nél- ellátó központban) és a 41-es
kii! vállalták' hogy fél év l húsüzem.
-----•
••
•.,.-..,
,
.,.,_____

Az árvák nevében köszöniü k

A szakszervezeti bizottság
A napokban talpig feketébe
öltözött asszonyka - özv. Pol- kezdeményezésére a dolgozók
harnmer Istvánné, Barcs állo- már akkor gyűjtést rendeztek,
más dolgozója - kereste fel amikor megtlalt a gyermekek
szerkesztőségünket és arra kért édesapja. A pénzből nmát
bennünket, hogy írjunk a bar- vásároltak.
Időközben
a
csi fűtőház dolgozóiról, mert nagyobbik fiút felvették ipari
megérdemlik, hogy
ember- tanulónak.
Ugyarúgy cselekedtek most is.
séges cselekedetükrő! országszerte tudomást szerezzenek.
Gyűjtést rendeztek és megint
- Testvérem férje, aki a ruhával lepték meg az árvákat .
barcsi fűtőház mozdonyfűtője Jólesik az a figyelmesség is,
volt, 1958-ban elhúnyt - kezd- hogy gyakran ellátogatnak
te csendesen a történetet. lakásunkra és · érdeklődnek,
Három kiskorú gyermeket és hogy mivel segíttletnének a
egy beteg asszonyt hagyott gyermekek nevelésében.
Ezért a segítségért a gyere
hátra. 1960 . január 30-án hoszszas betegség utá n testvérem is ke k és a magam nevében csak
elköltözött az élők sorából. A köszönetemet tudom kifejezni
gyerekek teljesen árvá n ma- a baresi fűtőház szakszerve
radtak. Gondozásukat magam- zeti bizottságának és vala
ra vállaltam, s a törvényes mennyi dolgozójának.
gyámjuk is én vagyok. Tekintve, hogy magam is szűkösen
élek, igen jól jött az a segítMit 1,ehetne ehhez még hozzá•
ség, amit a fütőház szakszer- , fűzni ? Talá.n annyit, hogy
vezeti bizottságától, a dolgo- társadalmunkban e gj/le gyakoz.óktól kaptam.
ribbak ,az Uyen cselekedetek.

*

A Gazdasági Vasutak beleolvad
az Államvasutak szervezetébe

A hivatalos lap 13. számában közli a közlekedés- és 1
postaügyi miniszter rendeletét
a Gazdasági Vasutaknak az
Államvasutak
szervezetébe
történő beolvasztásáról.
Mint a rendelet kimondja,
a
munka
végrehajtásánál
irányadó szempont, hogy to- vábbra ls
megmaradjanak
azok az eredmények, amelye
ket a G. V. mint önálló szer
vezet elért.

--

A Vasúti Főosztályon a G. V.
irányítására k ülön egység nem
létesül. Vonalainak közvetlen
irányítását és üzemvitelét a
vasútigazgatóságok
végzik.
Végrehajtó szolgálata válto
zatlan feladatkörrel és lét
számmal kerül á t a MAV-hoz.
A Gazdasági Vasutak szerve
zetében jól bevált üzemfönöki
rendszer továl:}bra is megma
rad.

A rendelet végrehajtásának
llat-árideje 1960, március 31.

Brigádvezetők tapasztalatcseréje

A Budapesti Maga.,gey!tési munkásokat, m ajd szakmunká
Főnökség vezetői, pártszer sok at képeznek. A Keleti
korszerűsítésén
vezete és szakszervezeti bizott pályaudva.;-

sága megbeszélésre lhívta össze
a szocialista brigád címért har
coló 14 brigád vezetőjét és az
építkezések SZB-titkárait. A
megbeszélést attól a gondolat
tól vezérelve rendezték meg,
ho gy a meghívottak kicserél
jék a munkában szerzett ta
pasztalataikat.
Érdekes volt a Délt pálya
udva r öltöző és mosdó építését

végző brigádvezető beszámoló
ja, A Landler Já;; miija.vító te
rületén dolgozó építőbrigád ve
zetője arról beszélt, !hogy a
segédmunkásokból
betanított

dolgoz6 két brigád büszkén
jelentette,
hogy állandóan
105-107 százalékra teljesítik a
tervet.

A megbeszélés részvevői an
nak a véleményüknek adtak
kifejezést, hogy a termelés
növelése szempontjából hasz
nosak az ilyen megbeszélések,
mert kicserélhetik egymás kö
zött a jó tapasztalatokat, a
vezetőktől pedig hasznos ta."lá
csot kapnak további munká
j ukhoz.

A résztvevök egy csop<,rt,ia

Budapest

Tóth Mihályné

1945. április 4-én új korszak kezdődött hazánk történelmében

an«-�

Emlékezés 1945-re

1945.
Gyöngy&st
február
21-én szabadították fel a szovjet csapatok. A menekülő
németek és a nyilasok nemcsak
a városban, hanem az állomáson is nagy k árokat okoztak.
A dolgozók önfeláldozó munkával, nagy nelhézségek árán
hozták rendbe az állomás területét és indították meg a
forgalmat.
Ha most vissza gondolunk
1945-re, a felszabadulásra, lemérhetjük, milyen utat tett ünk
meg 15 esztendő alatt. A dolgozók munkához való viszonya
nálunk ii. összehasonlíthatatlanu1 jobb, mint korábban volt.
Részt veszünk a szocialista
munkaversenyben, s többen a I
gzoclalista brigád cím elérését
tűzték célul maguk elé.

A napokban 33 fővel a
KISZ-szervezet is megalakult.
A szaks:zervezeti bizottság a
dolgozók beleegyezésével tele
víziós készüléket vásárolt. Az
adásokat rendszeresen látogat
ják a vasutas családok. 0.rven
detesen javult a dolgozók ba
ráti viszonya, a vasutas csalá
dok közelebb kerültek egymás.
hoz. Talán ez is hozzájárult
aihlhoz, lhogy januárban az élüzemszint felett teljesítettük a
tervet.
Felszabadulásllllk 15. év
fordulójának mé ltó megünnep
l ésére újabb munkasikerekkel
k észül
állomásunk
lelkes
kollektivája
Bezzeg Lajos
Gyöngyös

1945

ződött be törté nelmünk leg
tragikusabb korszaka. Fiain
kat igazságtalan
háborúba
hurcolták az ország urai. Vá
bombatámadások
rosainkat
pusztították, üzemek, gyárak,
Ami
hidak dőltek romba.
ebből a rombolásból ép ma
radt, azt a menekülő néme
tek és a nyilasok magukkal
hurcolták. Nem maradt utá
nuk más, csak a keserűség,
bánat és pusztulás.

Szegedre 1944. októbe,- 11én érkeztek meg a felszaba
dító szovjet csapatok. A fel

A kiskerékjavításnál
már
megvalósítottak
egy ilyen
zárt ciklusú javítást. A mű
hely egyik kapujá n begördü
lő kerékpárokat ultrahanggal
megvizsgálják, majd eszter
ga-, karusszel- és ten gelyesz
terga-géppel elvégzik a szük
séges munkaműveleteket és a
műhely másik kapuján javít
va távoznak a kerékpárok.
jav ítására
Ezek gyorsított
azért is szükség volt, mert
több
havonta 150 darabbal
kis kerékpárt kell javítani.
A váll.abt igazgatójának in
tézkedése alapján összevon
ják a két hasonló
profilú
műhe l yt: a kovácsok és a rú
gó-kovácsok műhelyét.
Az összevont műhelyben
rövidesen két modern gáz
kemencét helye'Zillek üzembe.
A vállalatfejlesztési alapból
létesítenek egy hamuláda- és
sátorjavító műhelyt. A mo
torok alaposabb kipróbálását
segíti a diesel próbaterem lé
tes ítése.
A korszerűsítéstől legalább
olyan eredményeket várnak,
mint amelyet a tavaly létesí
tett központi szerszámjavító
A gondos
műhel y hozott.
ugyanis
szerszámjavítással
több mint egymillió forintot
takarítottak meg az
ltszaki
Járműjavítóban.
Lőrincz Já.nos

A tehervagonoktól az expressz vonatokig

A helyreállítási munkála
tokból derekasan kivették ré
szüket a szegedi vasutasok.
Szeged-rendező pályaudvaron
737 óra alatt 247 köbméter
földet mozgattak meg. A fű
tőház és a szertár dolgozói
682
a kocsijavító műhely
dolgozói perug 302 társadal
mi munkaórát végeztek. Csat
lakoztak a rohambri gádok
hoz a többi szolgálati ágak
dolgozói i s.

Tizenöt év után

Tizenöt év telt el 1945. á.p
rilis 4--e óta. Ez alatt új lize
mek, városok, iskolák, kór
házak és külön böző vasúti
létesítmén yek épliltek az or
szágban. Ma már a szegedi
vágányhálózatá
igazgatóság
meghaladja az
nak hossza
tert.
é
1990 kilom
Üj vasútvonal épült Laki•
telek és Kunszentmárton kc
zött. Dunapataj, Kalocsa é1

szabadult

Tisza-parti város
ban lázas ütemben indult
meg az újjáépítés. A felrob
bantott hidakat a város, a
körn yező falvak népének ál
dozatos
.!J1Unkájával
és a
szovjet �patok segítségével
fahidakkal pótoHák.

Az- üzem fejlesztésével
a termelékenység növelését segí.tik
A
legnagyobb arányban
épülő vasúti
létesítmények
egyike az ll:szaki Járműjaví
tó. Több millió forintos költ
séggel épül az a ha'1:almas
szerelőcsarnok, ahol a ruesel
mozdonyok javítását vé gzik
majd. Az üzem fejleszté sének
idei terveitől
beszélgettünk
Győrffy Ferenc elvtárssal, a
járműjavító mérnök ével.
- Az i dén tovább épül a
diesel-motorjavító műhely mondta Györffy elvtárs. 1961.
december 31-ére kell elkészí
teni ezt a létesítményt. Pil
lanatnyilag van némi ké sés a
beruházás ü temében, de ezen
úgy igyekszünk se_gíteni, hogy
a tervezettn él előbb átadjuk
az építkezésnek a jelenlegi
motorkocsi műhelyünket. Ezt
a műhelyt most más terület
re kell helyezni. Az épílike
zés miatt ideiglenesen kisebb
térre szorulunk, ezért min
den négyzetmétert jól ki kell
basználmlnk a mühelyekben.
Az építkezéshez valóban
nagy hely kell. Az irodaépü
let előtti parkban most előre
gyártott betonelemeket tárol
nak. Elmondta Győrffy elv
társ, hogy a tavaly kapott és
az idén beszerzendő új gé•
pekkel igyekeznek
zárl
ciklusú javító módszereket kialakítani.
Ezzel magasabb termelékeny
séget tudnak elérni.

Szegeden így kezdöclöll

1945. április 4. Ekkor fej,z

Az első vonat

A vasúti közlekedés 1944.
december 19-tól indult meg,
elsőnek a
szeged-csanádi
vonalon.
December
28-án
H6dmezővásárhelyig, később
pedig Kiskunfélegyházáig köz
lekedtek a vonatok. A szege
m v86utasok kezdetben egy
mozdonnyal és hat szemé ly
kocsiból álló
szerelvénnyel
tettek eleget a feladatuknak.
Időközben a vasutasok és a
város lakosságának összefo
gásával a szegedi pályaud
varokon is megtörtént a hely
reállítás. A f áradtságos mun
ka eredményeként 1945 feb
ruár első felében elindulha
tott az első élelmiszert szállító vonat Budapest1'e.

Új öltözőt
és ebédlőt kaptunk

,

!

Kiskunfélegyháza,
kapott
Kiskunhalas és a szajol-bé
késcsabai vonal. Új lakóépü•
letek, laktanyák, melegedők,
öltözők, fürdők és ebédlők
épültek 15 év alatt.
Most, amikor viss zatekin
óta
tünk a felszabadulás
megtett útra, büszkeség tölt
el benn ünket, hogy mi vas
utasok is részesei vagyunk a
sikernek, az elért eredmé
nyeknek.
Sziládi Sándor
Szeged

Beszélgetés a MAV új Kossuth-díjasával

Felkerestük a MAV 1960.
Kossuth-dij�sát, Kutassy
Lajos mérnököt, a vasbetongyártás és felhai;ználás hírneves szakemberét, hogy lapunk
olvasói és szerkesztősége nevében köszöntsük őt e magas
kitüntetés alkalmából és elbeszél gessünk vele életéről,
munkásságáról.
A MAV 1908-ban fektette
le Magyarországon az első
vasbetonaljakat - mondotta
Kuta ssy Lajos -, olasz p éldák alapján. Hét darab trar,ézalakú vasbetonaljat építettek be egy állomási vá[ányba kísé rletképpen . 52 é v
t elt el az első hazai kísérletek
óta és most büszkén elmondhatjuk: sikeresen befejeződött
a küzdelem, amely nagyrészt
a nyilvánosság előtt folyt, a
vasbetonaljak használat ának
el ismeréséért és bevezetéséért.

jellegú kérdéseit. Az természetesen nem szorul bizony!tásra, hogy a vasbeton keresztalj tartós abb, olcsóbb a
talpf ánál. Ezenkívül azonban
számtalan olya n tulajdonsága
van, melynek pontos ismerete
nélkül nem lehet a vasút munkájában felhasználni.
A
Közlekedéstudományi
Egyesület ülésein, valamint az
egyesület miskolci és debrecani helyi csoportjának megbeszélésein az elmúlt 15 év
alatt számtalan tanácskozás
tárgya volt a vasbetonaljak
alkalmazása. E tanácskozásokon, megbeszéléseken gyakran magam is, mint a kérdés részletes ismerője, védtem meg álláspontomat. Persze voltak olyanok, akik mosolyogtak
erőfeszítéseinken,
az idő azonban nekünk kedvezett. Ma már alig van olyan
Milyen tudományos mun- ember, aki előtt ne lenne vilcásság folyt a vasbetonaljak lágos, hogy a vasbeton aljak
műszaki sajátosságainak tisz- alkalmazása mennyire előtá.zása érdekében?
nyös a vasút számára.
A Magyar Tudományos AkaHa már a gazdaságosság,-ól
démia el ógyártási ankét ján van szó, milyen eredmények.
v·arkony:i• F erenc,
neves szakértők bevonásával ről számolhatunk be e tere
n
a Központi Szertár főnöke. tisztáztuk e probléma műszaki olvasóinknak?

Csalá.día8 -ünnep színhelye
voLt a napokban a Budapesti
Központi Szertár. Atadták 4
dolgozóknak az új, korszerű
öltözőt és ebédlőt. A szertá
,-ia.k az eddigi szükségebédló,
i1'odák és a mktámk helyett
f énycsővi!ágítású, korszerűen,
otthonosan berendez-ett ebéd
lőben étkezhetnek. Az evő
eszközöket sem kell már zseb
ben hordozni. Hófehér por
celántányérok, rozsdamentes
evőeszközök, vizes kancsók.
poharak is ke-rü!nek az asz
talokra.
Megszűntek 4 mktára,k sa.rkában Levő szükségöltözők, a
korszerűtlen zuha.nVoi<ók és a
.
. ..
00.dor bO•1 va16 mosakod,as. Ket
két
é
női
t
k
ő
s
férfi
öl öz , orszerű mosdók, z uhanyozók hideg-meleg vízzel - szolgálják a dolgozók kényelmét.
Az ünnepség h:ivatalos -része
után jól sikerült klu besten
ü nnepelték meg a dolgozók a
közel
800 000 forint é rtékű
.. .
.
.
. .
szociali.s Zetesítmeny ava toiat.

Ba;a között vanatp6tló járat
létesült. Korszerű berendezést

évi

Magam 1946 óta dolgozom
a vasbetonaljak alkalmazá
sán. A felszabadulás utá n elő
ször é vente 100 OOO, majd ké
�őbb 300 OOO darab vasbeton
aljat gyártottak a vasút ré
szére. Ma kb. 800 OOO darab
az évi termelés. A ma le
gyártá sra kerülő vasbetonal
jak konstrukciója jó és teljes
mértékben felhasználhatók a
vas úton. Kezdetben előbb a
l ágyvasbetétes keresztaljakat
készítették, majd 1948-49-ben
siker ült megkonstruálnom az
elsó előfeszített betonaljat.
A gazdaságosság érdekli?
Lássuk: a lágyvasbetétes ke
resztalj vasigénye 12,13 kg.
Az előfeszített alj acélszükséglete 5,6 kg. Az anyagmegtakarítás tehát 60 százalék
minden egyes darabnál. Ezen
kívül az előfeszített alj súlya
kisebb, a korábbi 270 kg helyett mindössze 220 kg. Az
előfeszített vasbetonalj rugalmasabb és jobban ellenáll a
dinamiku s igénybevételeknek.
Tartós ság szempontjából is az
előfeszített betonaljak javára
billen a mé rleg. A lágyvasbetétes alj 30 évig, az előfeszített perug 50-60 évig is
eltart.

A
fels zabadulást követő la's helyett vonattal ut.azhatnapokban
Tapolca állomás l tunk Szé/íesfehérvárig.
dolgozói sem sokat töprengMa a balatoni vonalakon ké· tek azon, hol kezdjék. Elő- nyelmes
expresszvonatokon
ször a romokat kellett elta- utazhatnak a dolgozók üdülkarítani és csak utána kezd- ni , szórakozni. Amikor errehettünk hozzá az újjáépítés- felé visz az utam, még ma
hez. ..
i s gyakr� n eszembe jut, hogy
�g_tob� gondot a n!��bb hon nan _indultunk el 1945__ tahelyrealh tasa vasz án es mekkorát léptunk
vasuti hidak
vonalainkon. Ilyen 15 esztendő alatt.
okozta
hídi·a , a
folyó
la
z
volt a ..a
Bogná.r Károly 1
.
naBalatonfured melletti
Tapolca
gyobb vasúti hidak, a bauzto1i,akarattyai alagút helyre- �-------------------------------------------------------1 Hol alkalmazták Magyaro1'állítás a é s az alagúttól Csajág
szágon eddig nagyobb meny•
1'1
szaki Kocsiszo!gálatl Főnök- nyiségben előfeszített beton4
közel
állomásig húzódó
é g a múlt év másoruk felés
aljafat?
km-es vasúti pálya rendbe�JI.,
lr l
U,
�
ben v égzett eredményes munAz elmúlt években az új
hozása.
é
z lü
l k _építé�é�él, vagy a ;évo
Munka volt bőven. A haj1945. január 13. A szovjet kezdtük meg a 1'0mok eltaka- út, - sóhajt fel. '- A legtöbb ��t rt:;��:r:o: ; ��e�f: gier;: �elujításanal
nagyobbara
nali órákban egyetlen vonat csapatok ezen a napon tiszti- -rítását, majd hozzáfogtunk a helyen csak lépésben halad- tömb megkapta a Minisztermár vasbetonaljat használt
indult Tapolcáról a balaton- tották meg a Keleti-pályaud- mozdonyok
megjavításához. hattunk a kihalt, rossz álla- tanács és a SZOT vörös ván- fel
a
p
á
ly
építési
és fennta
akarattyai alagútig. A vonat var területét és környékét a Ahogy teltek a napok, úgy potban l evő pályán. Útközben dorzászlaját, valamint ők foga
t
mindössze 5-6 teherkocsiból német fasisztáktól. A követ- gyarapodott a létszám. Alig még fával is tüzeltünk, mert ják őrizni az MSZMP Köz- �ási szolgálat. Import talp a
lv
gye
n
állt. Abban kuporogtunk oda- kező nap még a Körút kör- több mint három hét alatt a szén kevés és rossz minő- pon ti Bizottsága kongresszu si
!� ���o�
:e/Jt ;
vi ssza. A Balaton északi part- nyékén dúlt a harc. A város hét mozdonyt hozt�nk olyan ségű volt.
zászlaját, amelyet a közleke- régi talpf n pótlás
•
já n ez szedte össze a vasuta- szívében és Budán mé g a� állapotba, 1 wgy ve1 uk mozogdési tárca területén a vas- betona ák épült á ra. Új vasljjal
át a buda•
sokat. Az alagúttól Csajágig óvóhelyeken szorongtak az ni lehetett.
Ugyanilyen körülmények kö- utasok nyertek.
pest-rákos-újszászi vonal, a
gyalog mentünk. A talpfák- emberek, de a Keletiben már
- A mozdonyok javítása zött kezdtek munkához a íorA fűtőháziak az élüzemté- székesfehérvár - szombatbe
kal, sínekkel és hevederekkel megkezdődött a romok el t a- l«izben az egyik romos épü- galomnál é s a műszaki kocsi- nyezök többségénél
san lyi, a mezőtúr-bék és csabai
letben ,-ögtönzött mosdót és szolgálatn ál is. Először csak túlteljesítették a szmaga
megrakott pá lyakocsikat i s karltás a.
inteket. vonalak felújított szakaszain
kézi erővel I tol tuk fel a 10
A fűtőhá z egyik felét bom- öltözőt rendeztünk be - szólt a pestiek, k ésőbb már a vi- Különösen kimagasló ered- is mindenütt vasbetonaljaka
t
ezrelékes emelkedőnbatalálat érte. A százlábú híd közbe Kiss Lajos szb.-titkár d éken lakók is sorra jelent- ményt értek el az önköltség építettek be. Igaz, hogy ezek:
AJ,Jk közénk jöttek, vala- felrobbantva. A vágányháló- -, erre is szükség volt, mert keztek munkára. A pályaud- csökkentésében és az anyag- súlya nagyobb m int a talp
mennyien szorgalmasan do!- zat felszaggatva. A megma- nem hagyhattuk a szabad ég var területén 172 aknatalálat takarékosságban.
fák é. Ez azonban nem hátrá
_
egy radt néhá ny mozdony legfőbb alatt a holminkat és a pisz- helyén kelle tt s íncserét vé- öbb mint 19 millió 1959 ben nyos, ellenkezőleg. az aljak
goztak. Fegyelemsértő
t
forintot
sem akadt köztünk !gy tel- alkatrészei leszerelve . Ez a kos munka után mosakodni gezni a dolgo!óknak.
nagyobb
súlyánál fogva jobb
takarítottak meg. A főtűház
amelyekrő l kép tárult Kövesi Károly moz- is kellett.
tek
napjaink,
egyébk ént a felszabadulás óta a sinek felfekvése és ami
hogy
Tizenöt esztendő telt el a
szintén nem elhan yagolandó
joggal elmondhatjuk,
r
donyvezető és néhány társa
- A hét mozdonyt február
nehéz napok vol tak, mert elé január 14--én.
12-én egyenként kivittük Rá- felszabadulás óta. Hogy a má két ízben elnyerte a Mi- szempont: jelentősen csökkennisztertanács
és
a
SZ
T
vörös
O
sem
ud
zám,
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Keleti
s
mekkorát
nek
a fenntartási költségek Is.
zer
s
ő
a
varon
-.
ahonnan
aznap
este
én
megfelel
sem
- Nyolcan lehetWnk az el- kosra,
vittem az első vonatot Hat- fordult a világ másfél évti- vándorzászlaját és háromszor
Kutassy Lajost tudományos
rendes étkezés n em volt bizhogy
ik
eljöttünk
7
a
p
,
,
vanba. Fiam, aki akkor még zed alatt, hosszú lenne fel- az élüzem címet.
k
munkája elismeréséil.Z kormáto sítva a nehéz fizikai mun- só i,a
megnézzük, mit hagytak ránk
nyunk a Kossuth-díi Ill. fotanonc volt a ferencvárosi sorolni. Néhány friss adat
ka. hoz.
.
A
Keleti-tömb
dolgozói
jó
gy
k
a
némete
k"
·
k
·k
örökségül
i
1J
kozatával tüntette ki. Büszfűtőházban, velem jött, ő volt azonban ide ·1van oz1 .
1946_b n készült el a BaA Keleti-tömb három szol- munkájukkal méltán érdemel- kék vagyunk valamennyien
laton északi partján a vas- kezdi vLs szaemlékezését a már a fútőm - így Köve si Kágálati főnök sége közül az ál- ték ki az élüzem cím mellé erre a kitüntetés1'e.
ve- roly.
útvonal. Milyen öröm volt nyugdíjba vonult mozdony
- De hosszú volt az az első lomás, a fűtőház és a Mú- a nagy kitüntetést.
körül
B. L
számunkra, amikor a gyal og- Zető. _ Mi a fűtőház

,

,.,,De hos·r,u' uolt nrz eirro'' ut. • • ..
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Milyen segítséget várnak a záhonyiak?

. E m lékezés Széchen yi Istvánra
(1 791 - 1860)

ismeretes,
Mindenki előtt
hogy jól megrakott vonatok
indításával kevesebb szerelKossu th szerint a ,, le gnagyobb magyar!" Világutazó nem- vényt kell közlekedtetni, kezetgazdász, mérnöki J,észségge! rendelleező szervező, tervező, vesebb mozdonyra és vo_natíró, katona egy s�mé lyben. Beutazta Olasz-, Görög-. Török- szemé lyzetre van szükség.
országot, l(i;s-Azsiát, majd Wesselényi társaságában FranciaZáhony állomáson is tiszországot és Angliát.
tában vannak azzal, mit jeVoZt alkalma összeha sonlítani a külföldi fejlődést az el· lent a kocsíkihasználás fokoképesz tő hazai állapotokkal. Pénzhiány, járatla n u tak. mun- zása, az átlagos terhelés em
ekás, paraszt sirám és hangos ur, dáridó jellemezte akkor lése. Míg 1958 végén például
Magyarországot.
a 17, l tonna tervet 100 százaSzéche nyi aZ-0,k közé tartozott, akik tenn i is m erte k az I lékra, az 1959 decemberi 18,8
ildatlan állapotok felszámolásáért. 1825-b e n az országgyűlés tonna tervet már 20,1 tonnára,
már egy új Széchenyiv el találkozik . Mag,yarul szól és ír. Bír- tehát 106,9 száza ékra teljesíl
toleainak egy év i j/fo ed elmét felajánlja a Tudományos Aka- tették.
démia létesítéséh ez. Ló-i:ersenyek et rendez, Megalapítja az
1959-ben a kocslkiba sznáÁllattenyésztő Társaságot és a Ne mzeti Kaszinót. Me gírja, a
lá'iban eléri eredmény,,Hitel" című munkáját. majd a ,,Világ" és a ,,Stádium"-ban
nyel 4695 kocsli takarítotmutat utat a poli ti/eai és gazdasági él etnek. 1830-ban a gőztak meg,
hajózás, a Duna szabályozás i4}yét i ntézi és a Vaskapu szikA jó eredmények mellett
láit TObbanta tja.
hiányosságok is akadnak. El1832-ben újból Angliában járt s ot t megtekintett e a vi- ső
tt a kocsik kiválogalág le gelső gőzüzemű vasútját: a live·rpool-manch esteri vo- ták közö
sát kell megemlíteni. Ezen
11,11,lat. A C-'lOdálat hangjá

is lehetne segítem. Ha az üres
kocsikból álló szerelvények
rendezve érkeznének Záhonyba, ha a magas oldalfalú, a
nagy rakterületű és kis raksúlyú kocsik egymás u tán lennének besorolva a szerelvénybe, gyorsabban történne a rakodás.
megjav ítaná
J elen tős en
a kocsi kihasználást, ha
megszűnne az egyes iparvágá nyok ra érvény ben Jevö teo gelyn)'omás korl átozás.

Előfordul, hogy 300-400 kilokihasználatlanul
is
métert
szaladnak a kocsik, mert a
,
rendeltetési ál 1omason
al i" g
párszáz méter hosszú i parvágányon korlátozták a tengelynyom ást.
Akadnak más természet ú
hibák is. A belé pő t üz ifa,
szerfa és deszkaküldeményeket n�m tudják mérlegeln i ,
mert erre nincs megfelelő berendezés. Mérlegelés nélkül
CZ2RE-V ASARHELYI:
vi szont nem lehet az árut toA közlekedés magy ar nyelv ű vább í tani ,
előfordul,
mert
szakirodalma 1956-1958
h ogy a beval lott súly több a
i bl ráf ák sz r-ku7llői e
e:
:,
s
vagy
forúlynál,
ge
l
tén
s
A b iog i
n k
e
elsőd leges oolja .._ tan!Lás, a sre.k- dít. va Ezeknek a prob lémák· ,. -AAA- n!1 k a mE;gold?S
mal muveltség éa a laJéKo�=
, áh
· oz a ;1a��• ti
t
�1��,&1:;�k! tf;,r;°';; ���.;: foosztálytol varn a,K segi ts-,,et
a
m
t<?
e
e
Bz.ere
l
d o
rmék ln k r end
- a záhonyiak. Vlncu Ferenc
zése , Jegyzékbe rogJ.a lása. ÉPP":ll
Záhony
emlaLt csak ,a,i elismerés h·ang,1>3
azok.at. a klk err-e vállal•
E2lt'rt üdvözöljük örömmel dr.. Czére Béla. a mús:oakl ludo

n ezt írja róla: ,,Meg·re ndítő látvány,
ha szorosan mellettünk halad ew vonat, ördögi erőv el Tll{lad
mindent magáva.L".
Id ehaza a vas útépítés gondolatának ewik. úttörője l et t.
1830-ban a. Clark testvére kkel megkezd i a Lánchíd épi(é�ét.
Az első gőzmalom a selyemhernyóte nyésztés meghonosítása
és an nyi más fú:zód i lc a n evéhez. 1845-ben a Közlekedési Ta nács e l nöke l ett. Kezd e ményezi a bal.a. tani gőzhajózást. a Ti·
s,za-szabályozást és a Várhegy alat ti alagút építés ét . 184 8-ba.n
megí rja „Javasl.a.t a magyar közle,ke désügy rend ezésé.ról" cí'·- •
mu tanu l ma11
' ya't . A Ba tt1iya' ny-,w,many
k oz
"' m••nka
e
··s közl e�
kedési minisztere voit.
Az idegen erőkke l vérbefojtott szabadságharc után e lme •
18 idegáll.a.pota egyTe romlott. Döblingbe vonult - az ottani
idegszanatóriumba . (Bécs egyi k északi külvárosa) 1858-ban
még egy$zer fellángolt és megírta (i ma.Tó .gúnytól szikrázó,
Bach ,korszakot támadó mun-kájá t az „ Ein Blick"-et , Körűlötte a rendőri felügyel et mind szigorúbb lett, majd egy házkutatás izgalmai utá n 1860. április 8�n önkezével vete t t vé- ,
1
a m
get él.etéMk.
tudományok doktorá.n,ak - legHa. lál nak 3záza,�ik évford�lójá n idézzük Széch e nyi m
�
_
!
•
_
á �kl•��::�:�;\6
_
!ekét, ak.. ha nem ,s -i:olt tel1esen _mentes ."?ra,
es osztalya
cirnü munkáját. A ki;nyv S2el'voo
gátjaitól , mégis egyike azoknak. akik hozza;arui tak a ha za, ro
lyl!'t <isa a S7'."rz6k l;orá.boon
• nemz e t fe lem elkedéséhez.
et

- Pécs á.llomAs dolgozói r6p
gyúiésen határozták el, hogy már
cius 21-tól április IIHg felszaba•
dul.isi maszakot tartanak. A míi•
�zak alatt különösen a kocsitar
tózkodas csökkentésére és a te
hervonatok menetrend szerint! in
dítására fordítanak nagy gondot,
- Március végén �unkavédelmJ
b
kiillitást rendeztek a Hajdú-Bihar
ví� �:· általhos iskola esti taSZMT-hez tartozó megye
mecryej
"f!":: •:f :zsi:f
ufsó��1J; biz;ttságok. A ld;iHitáson részt
P y
s megyei bh:ott
a
vett
között osztották ki a bizonyít. ság is. vasuta
ványt Szeged állomáson.

_ Jól sikerült, JruUúrm6sorral
egybekötöU baráti estet rendezett
a Pet6fi Kultúrotthonban Szeged
állomás párt-alapsze,:-ve:zete.
_ Ankéttal egybekötött tapaszmá'rci.us
talatcserét szerveztek
1,-én a szocialista brigád vezetők
részére a szombaiheiyi jármúJa-

ft���

.
,
Könyv1smertetes

#

'

1���;�

I
I

_ Kiállltást rendeztek szombathelyeu az öntevékeny vasutas
képzómüvészek és totoamatórök
munkáiból. A kiállítást március
21-én nyitották meg.
- A szocialista, realista •zútmúvészetröl tartott elöadást Major Tamás, a Nemzeti Színház
igazgatója a szakszervezet Ben•
czur utcai székházában.
Gazdasági
kisvasút épül
Oroszlány és Pusztavám között.
kijelölése má r megkezv
al
!ódö��_ ,; dolg ozónak van opera.bér•
lete a székesfehérvári JármúJa�i tóban. Ebben nagy rész van
Pi ntér Béla el6raJzolónak. aki
igen jól végzi a közönség.szerveZést az tizem dolgozói között.
_ Jó hatással van Pécsbányarendező és Komrö állomás tervteljesítésére a f!atal?k piros_ ver•
senye. Az elso ho nap utan a
pécsb!inyai:endez61 ifik állnak az
élen 1 14,7, ,,.05 átlageredménnyel.
Ezt a fi gyelemre méltó eredményt a finom rendezési módszer
bevezetésével értél< el.
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Az olimpiai sportielvényért
olimpiai jelvényszerzö-ver
seny- keretében Honti György az
Az

:P..tL SZ

főtitkára

Papp László

elő.adást,

majd

olimpiai - bajnokunk

élménybeszámolót tartott a Vasúti
Főosztály kultúrtermében.
Honti György az ollmpiai játé
kok történetéről, az újkori olim
piáról, majd a magyar labdarúgó
Válogatott
o11mpiai
szereplésé

ről beszélt. Papp László !tá
rom olimpiai bajnoksága történe
mondta el a hallgatóknak.

tét

SAKK

1 1.

Fgö ef, 5. H�: Fe7. ,. Ft6:
Ff6 ; 7. Hf3 b6. a. Heo o-o, 9. Fd3
A sakkjéitszm� kezdeti szak a- Fb7, lO. Vh5 Ve7. (Sötét n_�m t�
rődve a pentrumharc saJatossa
■zaban
a megnyitasban
mi.ndkét fél a középmezök, a gaivat, passzivan jatszot.t. így vi
centrum eJroglalására, törekszik:. 1.igos nyomasztó centrumfölényre
A gyaloglépések és a tL1>ztek fE;:jezen keresztül közvetlen ki
lesztése ezt az e�6dleges ce�t és
rú lyszárnyi fenyegetésekre t et t
<;
e
gá
szer
t . Sötét �tolsó lépése hib�.
��=
'c
�
i�t��
���
t:i!úl�
e
::�� �k�·
rumban, az valójában az ellenfél most meglepo vezéráldozat ko
h2.déillá!;ának közelében összponto- vetkezik . . •
sitotta erőit és a siker reményé
ben indíthat támadást a szárnya
Hadállás sötét 10. lépése után:
kon. A centralizált huszárok kü
lönösen veszedelmesek, ez kitű��� is� következ6 mintafátszmá- 3
Holland védelem
7
1. Ed. Lasker-Thomas 191!?.
1 . d4 fS, 2. e4 íe4-; 3. Hc3 Hf6,
A cenlrumharc

#❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖tO-❖•--

SPORTIIÍREK

l(ét osztrák ;abcarúqó-csapatot
láttak �déqül a múlt nyáron
a Celldömölki \'ESE 1'8.bdarúgó!
- ,ao, SV l\lattersburgot é6 a
Frauenklrche!l se együttesét. A
b e d e F 1/
vendégl6tás yfszonzására n két
csapat nevében a közelmúlt�
11. Vh7:-r ! ! Kh7; 12. H16:++
mecrhfvás érl<ezett a burgenland1
Ira.bclarúg-6-szövetségtöl. I\liv.el a Kh6, 13. Heg-t-;- Kg5. U. Ht+ KM,
te:söbb 6portszerv,d< megadták az 15. gs+ Kr3, 16. Fe2+ Kg2. 17.
engedélyt a ce:-tdömölki '\"'aöutu& Bh2+ Kgl, 18. Kd2 matt!
tabdurúgók
hnrt!arm.:an eleget
Dely Péter
teszmek a meghh:�n1k.

"
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A Hivatalos Lap tartalmából a
sza,kszervezeti bizottságok és a dol
gozók figyelmébe a)/i)lliuk a következöket:
12. számból : 233/1960. Titkársag.
A vasúttól önkényesen kilépeJ=t
dolgozók visszavételének szabay
J �:t!:0,1960. I!!. e. Felvétel a
vasúU technUtu.mok nappali ta•
go tá a
l7:. ...zllmból: 107 264'1960, I/S. A.
W l960 (Közi. !!:rt. 9.) KPM SE.
Utasítás a Gazdasélgi Vasu_taknak
az Allamvasuta.k szervezetebe va
ló beolvasztására.

LAKÁSCSERE

- Elcserélném

szobakonyha, fé,l•
kom!ortos MAV szolgálati Jakáso
m2.t és szobalconyllás. FIK-házl?,aD
lévö lakást, 3 szoba komfortosert.
Bp., x .. MAY-telep 54. Ujvári, J!:r
deklődni bármikor,
- Elcserélném VI. ker. Fik.;,kez:e
lésű 6:z:oba-kom.fortos lakásomat
szoba-hall, vagy kétszoba komfor
tos !ntéze•t lakásért. Dr. Serel.
Telefon: l�l)-337.
- Elcset'elném

Budapest,

XIV.

kerületben lévő MAV 2 sZObáS,
összkom.fortos, üv egverandás, ker
tes. gazdasági udvaros lakásom.9-t,
kettő egy-egy szobásra, megegye
zéssel Érdekléldnl tel. 206-ll94.
a-w,' 'vagy !8.W--19.30 óráig.
- KlskWlbaJ.asi szoba-1.:ony-ha
kamrából álló lakásomat elcserél
ném budapesti hasonlóra. lehet a
város kültertiletén Is. Erdeklt5dnl:
Tóth Endre, Bp., XI., 'Thallóczi
Lajos u. 30. 1/2. sz, alatt a délutá
ni órákban.

�aze�f.J"!:!
iP;:'� !�r'� i��� :l�
19.33- 1 955 l:özötti idő sz.a.�.

Irodalmát llart-a!ma.z:oák.
Jelentösé,gthe� mtsrten termé
sz.e.tesen nagy teret tog!al el a
:.itetiJen a - va&űtl kö:u1iekedés
E7.:i:<.:rodalma.
A tómák sokrétü
A sportosztaly március 24-én az
s(Jqe m 1 ntt a vasúti szakcikkeket
olimpiai jel\�ényszerző verseny ek több reJe-.<elben
tárg,yal;a a
beindításával kapcsolatban meg k ö;;; v'eiö
zö kél köt<?tte,l együtt
beszélésre hívta össze a budapesti
1 tájé\-{oznat
sportkörök vezetőit. a szakszen·e te-Ues résziletességgefl !e!�za badulúat követö közlekezeti bizottsAgok sportfelelöseit.
dési s-z.al<irod,aiomról, hív-en tükrözve az el múlt köze_l másfél évti7,ed örvendetes r eJlödését,
•
.
J\lé!t�n tarthat széleskörfi érAz . E szaki :J armu
. •Javito
. . J;.-:ultur
: deklGtlé.sre számot és bízunk abtermeben Bóbis
GyuJA. ohmpia1
11 hog.y ,e•ösegi't majd a haz,ai
bajnok tartott él�énybeszá.molot I b"
.
1 ?z;et�edé-gi ·ku! tú� további tejmintegy 280 dolgozo előtt.
iöd é9é\·
1
dr. Horváth Károly 1
,

A Hivatalos Lapból

A szerkesztőség üzeni

r
sz
P
J= Íl���t "ii�a Jf;.;\�
. ..
> :�_-,,
szeg-ed, VJnczi Ferenc Záhon�.
László Pécs, Bognár Ka
/( Nemzetközi nónap se. _tvfordu!6Já.n '! 475. az. teb�rvonatot Ol'Y nol Várnai
roly Tapolca. Sziládl Sándor Sze
,·onatkisérti b1·i'!'d tovább1Jot1a l\l1skolcrf:!I Bp. F�renc,·árosba. :'- ,•ona ged,
Bezzeg
Lajos Gyöno"Yös. Vár
t-ot a célállomáson üonepelyesen fog.adták. A miskolci asszon:,:ok egy
konyi Ferenc Budapest, dr. Ho:r
zászlót a domán y oztak a terencv�oslak.nak, akik ezt egy vá z.a átadá- ,·áth Károly Budapest, Csárádi
sával viszonoz.tik
Zoltán Vác. Kismihók Róbert Cell
(Szabo. Imre fe1v.)
,
dömölk, Tóth Mlhályn,! Budapest,
Leveleiket lapunkban felhasz.náJ„
juk.
Nagy József Pápa, Tu.róezy Ist
vánné Pécs, Pintér János Buda
pest, Várnai László Pécs. Boldi
zsár Gyula Békéscsaba , Bognár
Károly Tapolca, Csérháti József
Szeged, Leveleiket, verseiket hely
hJány,;iban közölni nem tudjuk.
Balla László Sztállnváros, Bár,
es�t_.
K�zo r � iklós � �ú.;
A Vasúti Tudomány06 Ku- , alkalmat me_g , kell ragadni,
�-��YB1�;pe�l'.d��JcsK;';,�e�c
l
l
elet
z
az
e
tend
ő
arntíy
a
t
f
e
K
nyú
pá1·tl
e
heto
t
a
i
vezet
és
i utah�z n;:i I mecser. Panaszukkal ka pcsolatban
jt
s ge
t ó In é et
ob �
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1
va ló taka, ékos- sokat fogla1koz�t� a g3:zoasa- I ntézkedünk.
alapszervezete március 22�n e nergiával
Kismihók Róbert Cel l dömöl k.
tanácskozásr a !hívta össze a ság1'4. A tudomá nyos kutat ások gos vonattovább1tas 1 m?<1szernagyobb fütőlházak szolgálati a!a]!)á'!' !' !egked���őbb vonat- rel. Rendszer�n beszelget_ett Í u �"m�t� fa�a���; · �iTI�
ó
á
L
gyaluau
o�iyvez1;tokkel!
,
vezetőit, valamint párt- és tovabbitást ke ll e loterbe helyez- � mozd
nok. szen tgáli st ván Gyöngyös,
szakszervezeti bizottsági t i tká- ni A gyakorlat i tapasztal.a.tok : uti uk ra 1s elkísérte oket. Szt!- szabó Gyub Sztálinvát'OS. Levelel
rait. A tanácskozáson a gazd a- uÓyanis az t b izonyítják, hogy r�nte � mo�onyvezető� _e�y ke.t.�l ��k;.. �•�Iit,:r:t!�bí:,:,��
sá "OS vonattovábbítási módszer ezzel a módszerrel j elentő� r es_ze fe l az . UJ alkalmaz":;atol . tüzelöjegv kiadását engedélyezték.
eddigi tapasztalatait beszélték mennyiségű sze 11et takaríthat- ! Ezert azt Javas_olta, lho„y a Keszte Tibor, Várpalota. A szom•
j f ü téiházaknál , végezzenek � �;°tr�i\���z
nak _me g, a fütőházalc.
meg,
n
.?��fJos����".f
, .
.
, szakemberek es a moz!(alt1; 1 dából
és b. b. sapkából az elsók
Gadanecz Béla, a VTKI
Eloadasa veg�n arra k_erte
szervek alaposabb felvilagos1- köwtt rog részesülni. Németh Pál,
pártalapszervezetének titkára szolgálati vezetoket, a part- es tást mer t csak ez az egyedüli S':erencs. A _Jutalom kü'lzetése
.
01
üd vözölte a meg,hívottakat, sz_ak�zervezeti bi2:�llság o!� t_it: I, ú tja' annak. hogy az emberek };:J_;
tt�
majd átadta a szót Pápai Gyula karait, hogy_ mondJak e� e<::dtgt I megértsék a gazdaságos vonat- C!!•rháti
József, szeged. Levélben
kutatómérnöknek. a mozgalom tapasztalata i kat, a Jot es a továbbítási módszer népga zd a- valaszolunk,
elindítójána k.
rosszat egyaránt.
· sági jelentőségét.
MAGV<\R V A "!lTAS
A vitában többen felszólal- Közismert, hogy az ország
összegezve: a tanácskozás
m integy tak és nagyon 'helyesen azokat megrendezése !helyes kezdem é- Fel e1 6s szerkesztő: Gulyás Jánoo
szénfogyasztásána k
Felelős kiadó: szabo Antal
14-15 százaléka a MAV moz- a problémákat, akadályokat nyezés volt, Főként azért, mert
d011yaira esik - mondott?'; -;- ismertették, amelyek eddig megmutatta , hogy mit kell
Szerkesztösee Budaoest VJ „
A népgazdaság sz e mpont3abol gátoltá k a gazdaságos vonat- tenni az elkövetkezendő időben
Benczu, l1 41 .
ezért 11em mindegy, ltogy moz- továbbítási módszer elterjedé- azért, hogy a gazdaságos vo
Ter1eszti· "' Néoszava Cc1okiadó
t
men nyi ene rgúí t sét. Igen anulságos volt pél- nattovábbítási módszer széle�
donyatnk
V�lfalaL
fogyMztana k. Éppe n ezé1't a dául Koczo r Miklós üzemmér- 1 körben elterjedjen a vasútl!udapest vu.. RS kóczt út s�
vontatási szolgálatná l m inden nök hozzászólása.
nál.
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Nagyobb propagandát a gazdaságos
vonattováhbítási módszemek
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T I Z E N Ö T É V Ö T l( É P B E N

Arccal a vasút felé !

Munkaversennyel előre !

- Csak nem 'képzeli.
hogy eze kből a roncsokból
tw.laha is vasút lesz!? Inkább
Jöjjö n fek etéz-ni,

- Nyugodt an elmehe t ne k az
e rdóbe ibolyá t sz edni.
Ez t a
vonatot a, Pista gye-, ek visz-i
és ő nem adja alább kétszáz
te ngelynél.

Jó munka - jó üdülés !

tfo sem hittem volna,
hogy va laha is Pgy főtanácsos
nak adok mattot,

M;ndenki tanul !

- Apuka, l�gy szives, a dd
már ide az algebra köny-i:e t,
én is meg a karom tanuln i a
lec két,

Új szerelfm !

Gőzmozd-0ny:
Eddig
azt
hogy 1!11 vagyok . 11
mindene és most nuir a diesel
l el kacérkodik.

mondta,

Puszt ai Pá l rajzai

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYES'ULJETEK !

l N yikoláj Rilenkov :

Ballada az arcképról

Nem műteremben. nem: benn a vadonba n,
melye t fény fürdet s vágtató vihar tép, a sürü erdö mélyé n, partizánok
búvóhelyén született meg ez arckép.
Tisztáson nyúlánk ezüst nyírfa ringott,
fölötte éppen mennydörgés morajlott
s a nyírfa kérgébe egy partizán
zsebkésével véste be ezt az arcot.

Viharfelhók,kel terhes ég alatt
fény gyúlt ki és láttuk: Lenin van ttt:
mosolygott csöndesen, szeme hunyorgott,
bii.3zkén figyelte bátor fiait.

A S Z E R V E ZE T T VA S U TA S D O L G O Z Ó K L A P J A
IV. tVFOLYA M, 8. SZAM.

rtt

1960. APRILIS 19,

Ára 40 fillér

lenin születésének 90. évlordulójlira

Lenint ismeri
minden kicsi rög!
l\lég nem feledte
Október rohamalll
A Jelszót,
mind,
mit. a zászlónkra varrtak,
6 adta nekünk,
a célt elé.nk ö tüzte.

· pi-ilis 22-én lesz 90 éve
hogy a
Volga menti
Szimbirszk (ma Uljanovszlc)
városában megszületett Vla
gyimir lljics Lenin, az orosz
kommunista párt és a szovjet
állam megalkotója, az egész
világ dolgozóina k nagy vezére
és tanítója,
Az egyszerü. emberek a föld
kerekség minden 'l"észén a
világ minden nyelvén hdtár
úzla n szeretettel és remény
kedéssel ejtik ,ki Lenin ne
vét. Lenin - a dolgozók fel
JJZabaditásáért, a kapitalista
rabszolgaság
megszüntetésé
ért folyó harc zászlóvivóje.
A szovjet nép a ,Lenini zászló
«latt aratot t győzelmet 1917ben a földesurak és a tőké
sek fölött, ma pedig - a szo
cialista társadalom építésének
sikeres befejezése után
tl{Jyancsa • a lenini zászló alatt
halad a kommunizmus felé.
De a lenini zászló alatt indí
tották meg a szocializmus
győzelmes építését a népi de
molcratlkus országok dolgozói
is. A lenini zászló fénye meg
világítja a fejlódö kommu
nista mozgalom útját az egész
világon.
Amikor Le nin a forrada lmi
harc küzdőterére lépett, a ka
pital izmus még egységes és
mindent átfogó világgazdasá
gi rendszer volt. A szocializ
mus azóta teljes győzelmet
aratot t a Szovjetunióban. Rá
lépett a swci.alizmus útjára
Közép- és Délkelet-Európa.
11alamint Ázsia számos ar(Majakovszkij:

szága. A földkerekség külön
bözó részén eddig gyarmati
sorsba n sínylődő milliók lép
nek a szabad élet útjára.
Lenin · forradalmi munkáJJ
�ága és tanítása óriási hntás
sal volt az egész hnladó em-

osztál y pártját, amely meg
tudta szervezni a nép töme
geit a kapítaUzmus megdön
tésére, az új szocialista tár
sadalm i rend építésére.
Lenin a szocialista forrada
lom ú1 elméletét adta a mun-

A

deményezökészségét, a. saját
nemzeti burzsoáziájuk elleni
harcra. Lenin minden vonat
kozáJlban tovább fejlesztette
a marxizmus ta.nítását a pro
letáriátus
diktatúrájárol, a
párt vezető és irányító szere
péről a proletárdiktatúra idő
szakában.
incs a nemzetközi forradalmi
mozgal.omn.ak
egyetlen
valamennyire
is
fontos problémája, amelyre
vonatkozólag ne hagyott vol
na ránk páratlan értékü. út
mutatást.
ő vetette el azt a magot,
amely a nemzetközi béke
mozgalom hatalmas
fájává
terebélyesedett. Kezdettől fog
t:a világosan látta. lwgy meg
t:an a lehetősége a szociali.<lta
és a kapitalista rendszerben
élő népek békés egymás mei
lett élésének. A Szovjetunió
nak és a népi demokratikus
országok külpolitikájának ez
volt és továbbra is ez marad
a vezérelve.
A lenini békepolitika útján
hnladva. tesz hatalmas e rőfe
szítéseket a szorjet kormány,
élén Hruscsov elvtárssal ma
is .az egyetemes béke fenn
ta rtása érdekében. És ez a po
liti-ka napról napra ezrek és
miHió k
gondclatvilágá i-11
egy2zik. a föl-dkereksé g min
den pontján.
,4 mikor Lenin emlékét
idézzii.k, mi magyar dol
gozók háláJlan emlékezünk a
Szovjetunióra, melynek leni
nista pártja 1917-ben világra
szóló diada.lát•al megmutatta
a népeknek a ka.pitalista iga
alóli felszabadulás útját. A
lenini úto n járó szovj et nkp
fiai hozták el a mi szá munk·
ra is az évszázados elnyo
más ut�n a szabadságot, s
nyújtana k segítséget hazánk
szocialista felépítéséhez.

.1 N

Lenin utasításokat ad a vörösgárdisták.nak
(Vru;zilj ev rajza)

beriség történelmének alaku kásosztálynak, bebizonyította,
lására. Lenin legyőzhetetlen hogy lehetséges a szoci.alizmus
eszmei fegyvert adott a doi győzelme elöszlir egy ország
gozók kezébe, megalkotta és ban. Ezzel felkeUette az egyes
hnrcokban edzette a munkás- országok proletárjainak kez-

----------------··-----------------

Kiváló újítók kitüntetése

Az újításokról és találmá Szijgyártó József, I/6. szak
nyokról szóló 29/1 959.
sz. osztály, Hámor MátyáJJ, Bp.
kormányrendelet alapján má l!:pítési Főnökség,
Gyarmati
sodízben hazánk felszabadu- Jenö, Tóth Dezsó, Miskolci
lásának 15 évfordulóján osz l!:pítési Főnökség, Petri De
tották ki a vasút területén leg zsö, JóZ6efvárosi Pft. Főnök
eredményesebb munkát vég ség.
zett újítók között a Kiváló
A kitüntetéseket Batta FeÚjító-jelvény arany, ezüst és renc, szakszervezet bér- és
a
bronz fokozatát.
termelési osztályának vezetőAranyjelt:ényt kapott : Kall 6 je adta át. Rödönyi Károly
lm :e I 7 szakosztály, Vá :k� vezér i gazgatóh>� lyettes
rövid
_
_
ny, Lászlo, Nagykamz;a futo- \ beszédében
az élenjáró ű jí ház.
tók segítségét kérte a vasEzüstjelvé11yt kapott: Szi- úti technika további fejleszjártó IstváTI, I.16. szakosztály. téséhez.
A kitüntetettek 1000, 800,
Bronzjelvényt kapott: Kósa
Ede, sepsi Gergely, Bede I il' etve 500 forint pénzjuta
István, Nemeskéri Kiss Géza, lomban részesültek.

Új forgóvázas személykocsik
gyártásá•t tervezik

Nemcsak a vasút szakembe
A já.nnűszerkesztés műszaki
rei vették észre. hanem az uta dolgozói az exportra készült
zóközönség is tapasztalta, hogy kocsiknál szerzett tapasztalatok
a közelmúltban forgalomba ho alapján új csapágyvezetést és
zott új személykocsik forgóvá rugózást terveztek . mégpedig
za, különösen nagyobb sebes úgy_ hogy ezek a tökéletesített
ségnél nyugtalanul Jár, kelle alkatrészek a már forgalom
metlenül wrög_
ban levő kocsik forgó vázaira
A Györt Wilhelm Pieck Va- is felszerelhetők.
gon és Gépgyár dolgozói a fe1Az első két új forgóváz már
szabadulási
mw1kaverseny
al att olyan m űszaki fejlesztést elkészült. Tulajdonságait pró
hajtottak végre. anúvel meg baúton ellenőrzik mérőkocsi
val.
I szüntetik a panaszokat.

Jó eredmények a balassagyarmati
fűtőházban

A balassagyarmati fűtőház gádjával határidő előttCvégez
dolgozói a múlt év második te el a 376-45 1-es számú
felében teljesítették az él- mozdon y
részl�gvizsgáját.
üzemszintet, ezért vezérigaz- Benkó István mozdonylaka
lentkezett = kocsikihasználás gatói elismerésben részesül- tos brigádj a pedig a Palóc
nál és az állomási tartózkodá tek.
Föld Tsz-nek nyújtott érté
sok megrövidítésénél. A jó
kes segítséget.
Teljesítették
felszabadulásának
Hazán k
egy_� ttm_üködés eredmény_ek� nt
Gyongyos állomáson peldaul 15. évfordulóját is jó ered vállalásukat a többi dolgozók
a ra.kodóterületről 15 ko�si sa
is.
köszöntötték. A
rat és szemetet takaritottak ményekkel
Említést érdemel az is. hogy
össze a fuvaroztatók és az ál- mozdonyvezetJk és a fűtők a
a fiatalok néhány idősebb dol·
lomás dolgozói.
Em!ítést é.�deme_lnek az o,�  10 n apos felszabadulási mű- gozóval karöltve fémgyűjtést
_
.
diak is. Az a.llomason muko szakban a menetrendszerinti szerveztek és megkezdték a
dö komplexbrigád munkájá közlekedé elősegítésében és
s
fútöf1áz környékének rendbe
nak eredményeként töb !>_ válla:
lat megszervezte az e3szakat a széntakarékosságban . jeles- hozását.
1
rakod!Ísok.at
kedtek. Labáth József mozRónási lsh'án
BAK'? JA -:-.:os
szb-titkár
donylakatos
szocialista briM1.Skolc

A fába vésett arcképhez vezettek.
az ösvények szakadékokon át:
őneki esküdött hűséget, aki
a rettegett hósök sorába állt.

Az ellenség toporzékolt dühében,
hiába: nem találta nyomukat!
Cserjék között, vad erdő sűrűjében
Lenin mutatta nékik az utat.

Mosolygott és szeme jövőbe villant
s feléje intett már a gyózelem . • .
Múzeum falán ragyog most az arckép
márvány é s bronz között, a díszhelyen.
•

Képes Géza fordítása

Felavatták a SZOT üdülőhajóját

Ap1•ilis 1-én felavatták a
SZOT Budapest nevű üdülöhnjóját. Az ünnepségen megjelent
dr. Münnich Ferenc, a Pol!tikai Bizottság tagja, a Minísztertanács elnöke, dr. DoleschalI
Frigyes egészségügyi, Kisházi
Ödön munkaügyi és Nagy Józsefné könnyt!ipari miniszter,
valamint a SZOT titkárai és a
SZOT elnökségének több tagja. A vend.égeket Somogyi
Miklós, a Politikai Bizottság
tagja. a SZOT elnöke üdvözölte. majd sétahajózás közben
megtekintették a hajót .
A 210 szeméiyes úszó-üdüló
az idén 18 utat tesz Bratislavába, hármat az Aldunára és

Bécsbe.
ugyancsak hármat
Négy utat bonyolít le egyhetes
beutalással a. Duna hazai sz.a.
kaszán. A késő ászi hónapok•
ban egészen a jégzajlásig a
fővárosban horgonyoz, & heten
kénti váltással vidékiek szál
iásául szolgál, akik ez alatt az
idö alatt megismerhetik a fó•
város nevezetességeit.
A h.ajón - amelynek építés_e
18 millió forintba került - ket
étterem, társalgó, fedélzeti na
I pozó, könyvtár, televízió,
gora, különböző játékok. kitu•
nöen felszerelt konyha szolgálja a vendégek kényelmét.
I A hajó április 4-én elindult
első útjára.

w�

Diósgyőriek a szocialista brigád címért

Hazánk egyik legnagyobb
nehézipari üzeme, a Lenin Ko
hásmti Művek, a Dimávag
Gépgyár,
a
Nehézszerszám
Gépgyár, a Ládi Fü.részüzem,
a Baross Akna, a Lyukóbányai
Szénbányák és számos más
kiszolgálá
vállalat és üzem
sát végzi k a diósgyőri vasuta
sok. Hogy n ehéz feladatukat
sikeresen oldják meg, arra
legfőbb bizonyíték:
számos
üzemtöl kaptak már elismeró
levelet és a szocialista munka
versenyben is derekasan helyt
állnak.
Az MSZMP VII. kongres.szu
sára indított munkaversenyben
például 63 brigád - 336 fő
vel - célul tűzte ki a szocia
lista brigád cím megszerzését.
Ezek közül 13 brigád már el
nyerte a megtisztelő címet.
A diósgyőri vasutasok 27

tartalékkal és 24 vonatkísérő
szakasszal végzik a bonyolult
és nehéz munkát. A mozgalmi
szervek és a szolgálati főnökök
között létrejött jo kapcsolat
nak tulajdonítható. hogy a
múlt év második felében is
teljesítették az élüzem szinte
ket.
Az eredmények mellett, per15ze, akad még
javítanivaló.
Elsősorban a fajlagos kocsi
mozgatást, a kocsitartózkodást
és a kocslkihasználást illetően.
A szocialista brigádmozga
lom a kongresszus óta sem
,anyhult. A felszabadulás 15.
évfordulója tiszteletére kibon
takozott munkaverseny során
újabb brigádok határozták el,
<hogy részt vesznek a mozga
•lomban.
BÁNHEGYI TIBOR
Diósgyőr
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Nyugdíjasok búcsúztatása

Meleghangú, családias ün
nepségen búcsúztattak Sze
ged állomáson 16 nyugdíj ba
m�nő dolgozót. A munkában
hosszú éveken át becsületesen
helytálló dolgozók Uszteletére
egybekötött
kultúrmúsorral
ünnepséget rendezett a szak
szervezeti bizottság az állomás
klubhelyiségében.
Először Kasza Lajos szb
titkár mondott rövid beszé
det. Ezután Szabó Ferenc, az
igazgatóság forgalmi és ke-

l'eskedelmi osztályunak ve
zetője. majd Papp Lászl ó ál
lomásfőnö k és László Károly
né nöfelelős szólt az új nyug
díjasokhoz.
A beszédek elhangzása után
a 16 dolgozó szép ajándékot
kapott emlékül az állomás
szakszervezeti bizottságától és
a dolgozóktól.
Az ünnepséget kultúrműsor
és vidám est követte.
Tótka Károly
Szeged.
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Komplexbrigádok a miskolci igazgatóság területén
A miskolci igazgatóság te- 1
rületén március 15-ig minden
állomáson felüll'izsgáltcik és
az újabb feladatoknak megfelelöen átszervezték a komplexbrigádoka.t. Az értekezleteken a vasút és a fuvaroztató
vállalatok részéról újabb vállalásoTc születtek :i kocsi k
gyor.• 1cirakása . az • állomási
ta.,·t6zkodás csökke ntese. valamint a kocsilc jobb kihasználá.
sa és a gazd(iságos szállítás érdelcében.
igazgatóság területén ,
Az
�lqozó komplexb,·igádo� mu_n- 1
eddig- kedvezoen 3emár
kaja

Nyeres�részesedés kifizetése a Dun"'kesz.J Jármüjavitóbau
(�1Tl Lajos György felv.)
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Bensőséges ünnepség a Keleti-pályaudvaron
-

Vizsgáztak az üzem i diákok

Ünnep l őbe öltözött dolgozók
április 5-én a
dotta beszéde elején Münnich zászlaját. A M inisztertanács és gyülekeztek
elvtárs. - A keleti tömb dol- [ a SZOT vándorzászl aját Sop- Landler Járműjavító kultúrpáTtkort9resszus roni József főtitkár-helyettes otthonában. A dolgozók által ágozól a VII.
tiszteletére vállaltakat túltel- adta át a keleti tömb dolgo- nos iskolájának húsz VII. oszjesítették. A forgalomnál pél- zóin ak:. Ezt követően K ossa tályos tanulója állt ezen a nadául 1 05 százalék helyett 110,3 István elvtárs nyújtotta át :x>n a vizsgabizottság elé.
- A szakszerveze t kezde az él üzem címért járó oklevelet a három szolgálati főnökség ményezésére létesítettük ezt az
vezetőjének, majd a l egjobb iskolá t a műhelyben - monddolgozóknak kitüntet.ést adott ja Mándoki Sándorné osztályfőnöknő. - 56-an kezdtek, de
át . . .
A keleti tömb ünnepsége ez- év1cözben sokan kimaradtak,
zel nem ért véget. Péntek este mert nehéz nek vélték a tanua fűtőház és a műszaki kocsi- lást. A húsz dolgozó. aki most
szolgálati főnökség, szombaton vizsgázott példás szorgalompedig a pályaudvar forga lm i mai tanult. Hetenként három
dolgozói tartották meg íclsza- délután t áldoztak arra, hogy az
badulásunk 15. évfor dulójának iskolába jöjjenek. Ké rdezze
megünneplésével egybekötött csak meg tőlük, mit mondanak.
Érdemes volt-e tanulni?
háziünnepségüket.
gy is tettünk. Több diákú0
A jutalmakat is ezúttal ad,tá k át az arra érdemes dolgo- tól " megkérdeztük mi ;• véleményük
az iskoláról . Nehéz
ooknak. A forgal omnál 25 ki ,váló dolgozó jelvény és 34 ki- volt-e az anyag?
váló dol gozó oklevél talál t gaz- - Bizony nem volt könnyű a
dára a vele járó pénzjutalom- tanulás. hiszen már 40 éves va ma!. Ezen.kívül 155-en kaptak gyok - h allottuk Malczanek
pénzjutalrnat. A vontatásnál 18 Antal gyalustól. - A számtant
kiváló dolgozó jelvény és 13 nagyon szeretem, az ment a
kiváló dolgo2:_ó okl_eyél n:ellett J leg lcönnyebben. Amikor . �iatal
42 OOO, a muszak:1 kocs1szol- voltam nem volt lehetosegem
gálati főnökségnél 32, kiváló arra. hogy 6 , elem iné! többet
dol gozó oklevél és 43 OOO forint Járjak. Na gy volt a család,
keresett,
kerü lt kiosztásra.
keveset
édesapám
A háziü.nnepségeket jól si k e- ezért fodrászinasnak mentem,
Ttilt baráti hangulatú táncest pedig szerettem volna továbbkövette.
tanulni.

A kongresszusi zászlót Münnich elvtárs adta át -

Nagy esemény színhelye volt
április l-én a keleti műszaki
kocsiszolgálati főnökség öreg
szerelöcsarnoka. Ott adták
át a keleti tömb dolgozóinak
a z MSZMP Központi Bízott-

(MTI Lajos György felv.)
6ágának kongresszusi zászla- százalékra teijesítették a ter
ját és a Minisztertanács és a 1,-et. A vontatá.sncíl és a músza
SZOT vörös vándorzás zlaját.
ki kocsiszol gálati főnökségnél
A zászlókkal és viragokkal pedig több millió forintot ta
!eldíszített emelvényről dr. karítottak meg a népgazdaság
Münnich Ferenc elvtárs, az na�
MSZMP Pol itikai BizottságáA Minisztertanács elnöke a
nak: tagja, a forradalmi mun- többi között a személyvonatok
kás-paraszt kormány elnöke menetrend szerinti közlekedé
köszöntöt te a vasutasokat.
sével is foglalkozott.
Ezzel
Ott volt az ünnepségen Kos- kapcsol atban a következőket
6a István elvtárs közlekedés- mondotta:
és postaügyi miniszter, Németh
- Egy idöben sokat bosszan
J6zsef
miniszterhelyettes. a kodtunk a vonatok késése
MA V vezérigazgatója, Soproni miatt. A va.sutasok ;ú munká
József a szakszervezet főtitkár- ját dicséri, hogy ma már el
helyettese és számos más ve- vétve fordul elő, hogy késik
zető. illetve közél eti szemé- egyjk vagy másik vonat. Ebben
a Keleti-pál-yaudvar dOlgozóilyiség.
- őrömmez teszek eleget nal: is nagy része van. Tavaly
an11ak a kötelességemnek, hogy például ll személyvonatok 98,3
átadjam önöknek az MSZMP százalékát közlekedt�tték me
kongresszusi zászlaját és 10 netrend sze rint . . .
Münnich elvtárs nagy taps
munkájukért szóban is kifejezzem a párt és a kormány kö- sal fogadott beszéde után át,
1zönetét, elismerését - mon- adta a Központi Bizottság
Münnich e1vUrs átadJa az MSZMP 11:0zpontl BJ.zottrigának zász!AJát

Szakszervezeti bizottságaink feladata
a háztartási tüzelőelosztással kapcsolathan

Folytatja ósszel az általános
I iskolát? - kérdeztük.
- Természetesen. Sőt, ha
jól megy majd a tanulás, ak
kor nekivágok a technikumnak
is.
Erdélyi József rugókováes Is
t úl volt már a nehe:ren , ami
kor beszélgettünk vele. őröm
mel mesélte. hogy jól sikerül 
tek a vi zsgái ,
- Azért jöttem erre az iskolára. hogy pótoljam a mu
Zasztottakat - mondta Erdélyi
elvtárs. - A kislányom, Teri
ke most járja a· v u. általánost.
Számtanból gyön ge volt. de én
nem tudtam neki segíteni, mert
csak 6 osztályt végeztem. azt
is elég régen. Most aztán
együtt tanulhattam a kislányomma.l és ennek meg is lett
az eredménye. Terike félévkor
javította a
már k,özepesre
számtan osztályzatát.
A vi zsgák után, amikor már
megnyugodtak a kedélyek,
bensőséges hangul atú ünnepsé
get rendezett a VII. osztály.
Várközi Ferenc a S7..akszerve
zeti bizottság t itkára méltatta
az elért eredményeket. Köszö
netet mondott a tanárok lellei
ismeretes munkájáért és a
szakszervezet nevében megju
ta!mazta a legjobb diákokat.
A két kitűnő tanuló: az 55
éves Céh Gyula bácsi, Malcza-

A Viola-brigád úi útra lépett

424-es mozdony áll a ferenc- vonta kétszer összegyűjtik a
városi fü!,őházban az egyik hul ladékvasat és társadalmi
szerelőakna felett. A gép kö- munkában rászt vállalnak a
rül kormos, ol ajos ruhájú Ja- fűtóházi irodák előt ti terület
katosok szorgoskodnak. Ket- par;s:osításában.
ten éppen a tolattyúberendeA munkaverseny Is fontos
Z.ís leszerc'.ését vé,gzik. A bri- része a vállalásnak. A Viola
brigád ebben sem akar lema
gád vezetójét keressük .
-A brigádvezető? Bent van radni.
a műhelyben - hangzik a vá- Ez a gép ma rer,gel jött
lasz.
be időszakos jadt�ra - muViola József brigádvezetőt tat a 424-014-�s so,ozatú
nagy munkában ta l áljuk. A mozdonyra a brigádverető. 424-250 sorozatú mozdonyon A fiúk nyom!xm hozzáfogtai;
kell et t sürgós futójavítást vé- a szétszedéséiin. reis::abadu
geznie. A gép üresrnenet i vál- lásunk 15. évfordulója tiszte
tója besült és átfújt.
letére
ugyani.s
vó llaltuk,
Megvártuk, míg a füstö l gő hogy az idószakos javítást áp
masinán
kijavítja a hibát. rilis 2-i-e elvégezzük. Elég
Nem sokáig keJl ett rá várni. sok munkánk lesz vele. Az
A beteg mozdonyok doktora ágya kat újra kell önteni a dunéhán! perc ala!t el készü}t a gattyú- és
tol.a.ttyúgyűruket
munkával.
kezevel ki kel l cserélni a szerkocsi
OlaJos
tar�ójára :olta a �pkáját
�s egyik kereke j�tá.s közben
a _kovet ezokbell: v_azol ta a_. b_n - I bemelegszik, azt esztergálni
�
_ ? megalak:ul
ga
asanak korul - kell, hogy csa k a nagyját em
menyeit.
.
.
•
j lítsem. Azért majd csak nieg
.
- Elmult mar ket honap- birkózunk a munkával. Emel
ja. hoflY össze�ugtuk a fej�_n- lett mé a többi gépen - 10
g
ket es _meg� nytu�-1>etettuk, db 424-es sorozatú gép javí
hogyan es mit tegy u n k, hogy tását k•zll elvégezniük - elő
megszerezzük a szocialista bri- forduló futójavítás t is el lce ll
címet - mondja csende- végeznünk
gád
. .
.
sen. Sokat gondOlkoztunk, míg
•
. b ng�� tP 1:,es_i• tette vaU!1_ (A
vé gre sikerült pontokba · fog- la_s
a t. A g�pet az unnepek elott
lain•' céll,itúzéseinket.
LenJ
isszaadtak a fo rgalom1tak• A
főbb célunk a mozdcmyok fu tó- v
)
és időszaJcos ,·avításá t határ- szerk.
- Violáék nem
szoktak
időre jól el végezni és segíteni ott, ahol !ehet, ahol éppen könnyelm ű ígéreteket tenni.
Amit
egyszer
me
ígérnek,
azt
g
szükség van rá.
A brigád célkitűzése persze te ljesítik is - mondja Huszár
nem olyan rövid, mint ahogy József szb-titkár. - Erre a
ezt Viol a József megfogalmaz- brigádra mindig lehet számíta. A papírra vetett nyol c pont tani. Viola keze alat t valóközött i ly,2nek is ol vash a tók : a sággal ég a munka. Külön
brigád minden tagja beírat - becsülendő benne, hogy nem
kozik a kultúrotthon könyv- rejti véka alá szak.tudását.
tárába. Az olvasot t könY'•ek:- Tapasztalatai t mindig szíven
bői időközönként vitát rcn- sen átadja. beoszt-0ttjai ak. .
deznek. Negyedéve nkén t egyNem véletl en. hogy a bri. . var
•.
!!atáson , gád t agja1.
szer ko··zo· ·s s u'nha· z!.'i to_
ga 1 mre, Gyá n,1
vagy egyéb rendezvényen csa- János, Harc László, sőt RóJádjukkal
együtt
ves1:nek zsavölgyi Sándor a segéd vi zs re'szt. Fegyelmezetten,
ba l - ga előtt álló tanuló is szoresetrnentesen dolgoznak. Ha- galmas, érti a szakmáját.
--------·�-------,

A MA V háztartási tüzelő hanem az utalványok értékét
anyag-el látást az 1960-61-es a tel jes levonás megtörténte
tüzelési évre az 1960. január után visszatérítik.
3-án megjel ent 1. sz. Hivatalos
Ez· a rendelkezés azt jelenti,
Lapban közölt rendelet .szabá hogy a tényl eges dolgozók
lyozza. A rendelet értelmé amennyiren részletes tüzelőben
jük:et augusztus 31-ig nem
vételezték ki , a befizetet t öszaz 1959/60-as tüzelési év
szeget kb. november hónapre szóló utalványokra a
ban, a nyugdíjasok pedig fe btüzelőt 1960. április 30-ig
ruárban kaphatjá k vissza .
lehet kiváltani.
A fentiekkel kapcsolatban a
A határidő lejárta után kiszolza kszervezeti
bizottságokra
gáltatás csak az igazgatóság s
az a feladat hárul , hogy a
Anyagosztályának: engedélye
rendeletet val amennyi dola lapján és csak az 1 960/61.
gozóval ismertessék.
tüzel ési év terhére történhet.
A felvilágosító munkába
Az 1960/61. háztartási tüzevonják be a nyugdíjas helési év április l -el kezdödik.
l yi esoponokat is.
Részletes tüzelőutalvány 250,
500 és 750 Ft értékben kerül Az állomás területén és a
ki osztásra az igénylők között. nyugdíjas helyi csoportoknál
A vasutas dolgozók háztar- függess zék ki a részletes tü.
- vonatkozó rendeletet,
tásl tu" zelőell a·tása az e1rnúlt zeJőr,:.
·
evben
Jényegesen javult. Még hogy arról minden illetékes
í mind.ig sok hiányosság adó- tudomást szerezzen. A en
dott
azonban azért,
mert tiekre hívják fel a bizalmiak
bizottságaink · t·igye1 me, t is.
szakszervezet i
A múl t évben Jo eredI
nem el l enőrízték a szolgálati
főnökségeket, illet ve a szertá- ményt értek el az szb-k iráA
pécsi
igazgatóság legnany
tá
ával
tüzelőműködő
s
i
rakat, hogy időben megfelelő
rendel - kiosztást' ellenőrző al bizottsá- gyobb . forgalmú gócpontján ,
mennyiségű tüzelőt
tek-e. Másrészt ha megfelelő gok. A tapasztalat az, hogy Dombóvár-állomáson a kitémennyiségben ál lt rendelke- els,ősorban ott voltak a hibák, rők felújításával megkezdódzésre. nem mozgós ítottak az ahol ilyen bizottságot nem nek a korszerűsítési munkábeváltására. Az hoztak létre. A szakszerve2X?t latok. A jelenlegi fel vételi épüutalványok
OSZl hónapokban
zavarokat elnökségének határozata alap- !et mintegy 80 éves múltra teokozott, hogy nyáron csak ján minden olyan helyen, ah ol kint vissza. Éppen ezért id ei �ényj ogosultak je. hogy kibővítsék és új könkevesen szerezték be a tüze- a , tüzelőre
szarna a . 300 . fo� m:ghal �dJa, tösbe öltöztesse·k. A íelv"'te1
lőjük:et.
·1
'" .
. �
a munkasellatás1 b1zottsagon épu„ 1 et feI UJI
tá
Mivel a felhívásnak az el- belül me
· s1 terveit az
ell szervezni· ilyen
g
k
UVATERV kesz,
' ·tette. De. OOJ·
múlt években n,�m lett meg a bizottságot.
I nos, ez _a terv nem v'.11 ósul hat
várt eredménye, ezért
Azok on a helyeken, ahol
meg, "l'..1vel meghaladJa a fela MAV az 1960.161. tüzelési
munkásellátási bizottsá"
". nincs.
.
·
kitében engedélyezett
évben a reszletr·izetesre
fel elős né- újítás l ,d
a munkásellátási
.
.
.
adott tüzelési jegyek behá ny- •akt·IVISta be;-onas
. áyaI beruhá zas1
. k"oI tségeket.
váltási ha.táride,let auguszellenonzzc a tüzeloelosztaSt
Most elkészült a terv sze állapította
at-ben
tus
E lsősorban azt, hogy a lehető- ré
nyebb változata. Remélhetőmeg.
mérten mindenki
ségekhez
·
· egyrormán reszesu
·
·· 1Jon
··· a kü· leg. a tárgyal ások nem húzód· n·d ö utan
rész1ett·1zeteA h atá
minőségű szénféle- nak el . ezzel megszűnik a sok
ses akció keretében tüzelő- lönbözó
huzavona és a z e·v v-"!!e
anyagot nem szolgáltatnak ki, , ségekből.
�.. ' ig meg-

.,........,.......

Segített a szakszervezet

• Makacs természetű, hossza,
betegsé g miatt feleségem túl
lépte a 90 napos kezelési
igényjogosultságot, ezért az
Országos Reuma és Fürdő
ügyi Intézet 800 forint túl
ápolási költség me gtérítésére
kötelezett.
Mivel anya giakban megle
hetősen rosszul álltunk é,
senkitől sem kaptam segítsé
debre
get, a szakszervezet
bizottságához
ceni területi
fordultam. A területi bizott
ság nem
utasított el. Az
ügyet felterjesztette a szak·
társa.dalom biztosi•
szervezet
úí.si osztályához, ahol méltá
nyolták nehéz helyzetünket
és a túlápo!ási költséget át
vállalták.
A segítséget ezúton is kö
szönöm.
Ha,lász József
Debrecen

A Hivatalos Lapbo
'l
A HIV>atalos Lap tartalmából a
s:,,aks:rervezet t blzottSágok és e
�����ő�\�{� lmébe ajánljuk e
14. számból : !07621/1 960. 1/2 .
e. Társadalmi tanulmányt ösz,.
���díjak léte,;ítése e,i 1960. év1 5. számból: 108093/1960. I/2.
e. Egyetemi leveloző f....ti) tago
1
�� - felvételek ez 1960/6 . év•
1 08479/1 960. 1/3. A. Dunapa
taj - I<:alocsa- Baja köZÖttl von at•
ra ok ílzemeltetéBének át���a t

Hru_scsov_ elvtárs a Gevrey-Cbambertln•l vasu·ta·11omáson 1-z•u
= 4
az
egyik villanymozdon�,ról, am� �,.:ranciaors
zág szállít a szovjet,.
6
(MTI Külföldi Képszolgálat)
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Joggyakorlat

_

Elvi döntések

Jubileumi iutalom

0

Azoh-na k_ a dol�ozólmaJ_c, akik i Zalkozási betegség_ vagv üzemi
ugyanannal a vallalatnál 25, baleset k,övetk.eztében történt
40' ·1·netóle0
" 50 even
·
·
a·t a·utak- megszakítas;
�01i;'.f°at<:>5
f ) az előzetes letartóztatásba
. f�nkaviszonyban,
Ju 1 eumi JU a mat kel l fizet- he l11ezés és a szabadságvesztés
„
ni A
_ J·utalo'!' osszege a dO1- b un
·· t etes,
• ha a va·1lalat, vag11
·
gow
egyhavi alapbére. ( MT. a bírói ítélet a dolgozó mun124.)
kaviszon11át nem szüntette
Ha a dolgozÓ ön kényesen ki - meg.
Abban az esetben a:zooban
lépett, fegyelmi úton el bof
csátották, vagy munkavi szonya ha a do4;ozó a jubile umi időt
I
bármilyen
más okból
úgy betöltöt te, a jubi leumi jutalkezdődik a felvételi épület át- szűn t meg, hogy a következő mat részére folyósítani kell,
épí tése.
munkaviszonya az Mt. v. 93. arra a dolgozónak alanyi joV ÁRNAI LASZLÓ §-a szerint nem folyamatos a ga van. A jubileumi jutalmat
jubileumi jutalomban csa k ; k- a dolgozónak ki kel l fizetni
kor részesül. ha a s zü.1<séges abban a njlptári évben amelyTo•11D
LL u"zemr•..,Jsrt 1l.orszeru·s·, tnnnk
"'"'
időt munkaviszonyban ismét ben a jubileumot elért�. A ju ?1leumi idő betöltése előtt a
eltöltötte.
a laruller Járműjavítóban
.
Mt. V. 93. §. ( 2) bekezdése : Jutalom még a munkaviszony
.
Az '' den
Je 1entos
be ruhá- a munkaviszony folyamatossá- megszünése esetén sem adható
ki . (Mt. 196. §.)
zással korszerűsít i k a Land - gát nem szakí
•
tja meg :
ler _Járműjaví tó tö bb il zemig<;1 zga tó tehát nem mér.
a) a vállala t tulajdonában 1e �
g heti, hogy a dolgozó
reszet.
beállott va'ltozá s, vagl/ a va· ua- egyébken
· ·
' t érdemes-e
A többi között felu· J·ításra latnak más vállalattal
történt Jeumi· Jutalomra. EbbőJa 3.ubikerül a ki főző üzem, a kar- egyes ítése;
kovet.
kez,k, hogy ha a dolgozó a jubantartó műh ely, a tűzesőb) a•th_e1 uezes,
, • va1an;_i i.nt az bileum.i idő
betöltése
tisztitó
után
üzem.
M egl,ezdték Mt. hatál11balépese elott
.
.
.
a
!két
meghal
• bileumi Jutalmat
egy UJ transzformátorház épí- vállalat özös me(}egy
I
.. .. , '.. "!. JU
k
ezéséve l az oroK�
k
!<
e
zéhe� ki ken fit�sét i_s . A régi elavult gépek történt átvétel,
·
.
tn1 A JUbileuln.l Jutalo
m tek1cserelese már a múlt esz·
e) baloldali politika"t „"'!l gl!_- r
i
a t ilyen esetben az örökösö
k
tendőben megkezdődött. Ta- ta-'a
'' 's• nemzet,·• ·••agy
�
faJi u ldo- szempontjából munkabér J·e1.
•
..
1
va Y mi nt egy 20O uj gépe l 1 zés miatt történt elbocsátás ·
•
legu• . kovete1es
• a vál lalattal
kapott a váHalat. az idén tod ) !katonai szolgálat' hd.aim ben . (_�obb Ügyészs�
vább folytatják a "géppark fog�ág ;
1 1�
.
szamu
áll
oglalása ea
"·
ásf
,
•
modermz
. · álása' t.
nak fog- 1 .Mt. 124. §.)
j e) . munkaviszon11a

At'epl't'k D Qffl b'QV3f' 3'11 Qffl3$
' fe ve'te 1· epu
' .., etet'
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!\lég valamit el kell monda
ni a brigádról. A tíz 424-es
gép közül elvállalták a 424036-os 6orozatú mozdony patronálását. Ez azt jel enti, hogy
a mozdonyon minden javítást
ők végeznek. A k özelmúltban
például egy újszerű szívókónusz készítésével olyan újitást alkalm aztak, a mely segítségével a két mozdonybrigád
havonta mintegy 70 tonna
szenet
tud
megt akarítani.
Újításukat azóta újabb négy
424-es mozdonyon alkalmazzák a ferencvárosi fűtőház- ]
ban.

nelc Antal gyalus - mindket
ten a mozdonl{osztályi gépmű
hely dolgozói - vizes-. illetve
boroskészletet kapott. A három
jórendű tanu lónak aktatáskát.
illetve egy-egy töltőtollat aján
dékoztak.
A szakszervezeti bizottság
titkára arra kérte a vizsgázot
takat. hogy a jövőben segítsék
a dolgozók általános iskolájá
nak szervezését. Mondják el
társaiknak. hogy milyen s7.ép
tiolog a tanulás, amelyre min
den lehetőséget megad népi
Lörincz János
államunk.

1960. APRILIS 19.

A vasúti munka seleitie - a baleset

A munkavcrse-1,yben vállalt
rélkttúzések telj,•sltése ma már
szin te mi nden vasutas dolgo
zé szívügye. Elsősorban az él
üzem cím el nyeréséért folyó
versenyt kell említeni, mint
oly;in versenyformát, amelyet
egyre nagyobb érdeklődés ki
sér az egész vasúton . Ma már
a vasutas dolgozók n emcsak
saját szolgálati helyük ered
ményét kísérik figyelemmel,
hanem más mu nkahelyek tel
jebftményét is. Ez igen jó do
log, mert ez-z n keresztül is ér
vényesül
a
munkaversen y
nyilvánoss:iga.

tekin teni. Ebben a szemlé
letben van valami igazság.
De az olyan mu nkaterüle
tek személ yzetének is igaza
va n , akik azt vitatják, hogy
van nak esetek, amikor vala
hol, vagy bizonyos körülmé
nyek között
azért maradtak
!� mennyiségi teljesítés, vagy
tulteljesítés
teki ntetében,
mert nagyon is szem előtt
tartották a minőségi ténye
zők javítását. Igy az előbbi
szempon t alkalmazása esetén
hátrányosabb helyzetbe ke
rülnek azokkal a mu n katerü
letekkel szemben , amelyek
nek n em minden dolgozója
A baleset, mint kizáró tényezó végzi
úgy a mu nkáját, ahogy
A munkaversennyel va!ó azt a szocialista munkaver
�gyre behatóbb foglalkozással senyek szelleme előírja, sőt
kapcsolatban egyre gyakrab megköveteli.
ba n felmerült és vitatott prob
A környezet hatása
léma a munkaverseny értékét
csökkentő, nem ritkán a kitün
Hogy a balesetek bekövet
tetésből kizáró tényező a for
kezése milyen mértékben ve
galm: baleset.
zethető vissza rendszerbeli
Ezt a versenyfP!tételek ki hibákra, ennek az elbírálása
írásán ál általában mindenki is na,gyon körülményes és
helyesnek tartja. Hogy is emel sok vitát maga
után vonó
hetne vétót valaki az ellen, dolog. Egy azonban biztos;
hogy népgazdasági és emberi
ahol � , ezet�s � munka
értéket veszélyeztető cseleke- menny segi� tel,esítese
mel
i
deteket ne kelljen ezen az l�tt go;idot f? rdí t a min�
ú,on is megtorolni. Ezt mi n- s
e
a
es
munka
f;lte
'°.
denki természetesn ek tart j a. t eg-r_
le t b t os a
elsosor
Sokan azonban csak addi « be i a f iz ít,
n
em és felkészült
egye
!
_
�
saját munkaterületét
amíg
a
nem
jelentkezik, seg tekm tetébet:1 -, annak
érintően
m�!1-lcate rii; le t1�ek . a dolgoz?i
mi nt csökkentő, vagy kizáró
s t teru letulctol sok szaz
tényező. Ha ilyen van akkor �,a
megi ndul a magyarázkódás, a kilomét er távolságra is ;ól és
dolgoznak.
l·dbúvók keresése nem ritkán balesetment esen
Az ilyen munkaterületeken
a heves tiltakoz�.
m�g azok sem végzik a mll:'1A se le;t a munkaversenllká! ukat
fegyelme.�etl:n1: l,
ben mindenhol rontó tényez ő. ak1kz:ek
honos
teruletukon
A vasútforgalomban a baleset
lazas�gok uralkodnak, , mert
pedig olyan selejtetet jelen t, a kornyezet parancsolo_
ha:
amely bi�on yos _ és elég tása alól nem
voi:ihatja� ki
szúk _ határon túl már a
magukat és ez mmdenkinek
bűntény fogalmát is kime- az emlékezetébe is vésődik.
ríti.
A vita rendszerint abból
A kollektíva erejével
indul ki, hogy a baleset be
következésében részes egy,
Ellen esetbe n, ahol nem
vagy egy néhány személy hi követelik meg a fegyelmezett
következtében nagy szolgálatot, a dolgozók, laza
bája
számú kollektíva, nemritkán ságot engednek meg maguk
több száz, vagy ezernél i s nak még a vezetők jelenlété
n agyobb
létszámú szolgálati ben is. Nemritká n azzal a
hely, vagy éppen egy igaz felkiáltással, hogy itt
nem
gatóság kerül hátrányos hely lehet a szabályokat betarta
zetbe.
ni. Ennek a „nem lehet"-nek
E teki n tetben nagyon elté a kialakulását megtűrik, nem
rőek a vélemén yek. Van nak, ritkán abból a hamis elgon
akik azt vallják, hogy ilyen dolásból kiindulva, hogy az
esetben, ha a baleset csak utasításszerú munka végzés
egyének és nem rendszerbeli sel akadályoznák a munka
hibák következménye, akkor, mennyiségi teljesítését.
Természetes, hogy még a
mint rontó tényezőtől el kell

mu nkafegyelem szempontjá
ból legjobban kézben tartott
területen is akad egy-két fe
gyelmezetlen dolgozó, akinek
rossz mu nkája lerontja az
eredményeket. S itt vissza té
rünk a felvetett vitás kér
déshez.
Nekünk az a véleményünk,
hol(y ilyen esetben a munka

te·rii.le t vezetőinek és minden
becsii.Iet es dolgozójának köte
lessége a hanyagokat nevelni.

Ha ezt nem teszik, akkor ezt
rendszerbeli hibá nak kell te
kinteni, mert egy mu nkahely
közösségének a mi
viszo
nyaink között lehetősége van
arra, hogy ha valaki nem
akar egy közösségnek teljes
értékű tagja lenni, az olyan
területen
kapjon beosztást,
ahol nem veszélyezteti a kö
zös erőfeszítéssel elért ered
ményeket.
Javaso!juk, hogy a kérdés
megoldásának mindenki ezt
a módját válassza, mert ez
helyesebb és célravezetőbb
magyarázkodás,nál,
minden
küldöttségjárás nál.
Fehérvárl József
a VBO vezetője

l

„Ránk is gondoltak . . . 0

Mint ismeretes, a vasút terü
letén április 1 -gyeJ újabb bér
korrekció t hajtottak végre.
Ezúttal főkén t az alacsonyabb
keresetű dolgozók részesültek
béremelésben.
A Keleti-pályaudvaron pél
dául 15 238 forin tos ha.vi bér
kihatással, 190 dolgozó, köz
tük 18 vasúti balesetes kapus
kapott 40-200 forintnyi bér
ráépítést.
Vajon. hogya n fogadták az
új bérkorrekció hírét az üzemi
balesetes dolgozók? Erre a
kérdésre kerestünk választ a
Keleti-pá lyaudvaron.
- Amikor kézhez kaptam
az új besorolási lapot és ol

vastam, hog,i 200 forin ttal
eme lték a fize.fésemet. hirte
len szólni sem tudtam az
örömtől - mon dja Masek Já
nosné kapus. - Eddigi kere se 
temből nem nagyon tudtam
s egíteni vidéken élő idós szii.
leimet. Most nekik is töb b ;ut
maid.
Bilibfk ImTe Budaörsről jár

jesít. Nézzük, hogyan véleke többiek is. :E:rthető, hiszen ez
a bérkorrekció nem csupán azt
dik ő az úi bétikorrekcióró!.
. - Négy kiskorú gyerekem jelenti, hogy a csökken t mun
va.n - kezdi a beszélgetést. - kaképességű dolgozók egyré
Közülük loettö még nem .;á r is szének javult a fizetése. Ez er
kolába. Bizonu il11en nar111 csa kölcsi megbecsülést is jelent
ládnál a fiLlé-rek ís számítanak.
Csak örülni tudok annak, hogy azok iránt, akik a vasút szol
a vasút vezetői ránlc, balese gálatában megrokkan tak és
tet szenvedettekre is gondol munkaképességük csökkent.
nak.
Az új bérkorrelcció nem
csökkent
mi nden
Sándor József a csarnok ki érin tett
járatánál teljesít szolgálatot. munkaképességű és alacsony
ű is, mint a többiek, határta keresetű dolgozót. Éppen ezért'
lan örömmel vette kézbe az új a Keleti-pályaudvar szakszer
vezeti bizottsága helyesen cse
besorolásról szóló értesítőt.
- Váratlanul ért a fizetés lekedett, hogy időben tájékoz
tatta a bizalmiakat. hogyan.
e me lés - mondja a kapuste
endők ellátása közben. - Arra oszlassák el az es etleges félre
pedig gondolni s em me-rtem, értéseket, miként beszélgesse
ho011 egyszerre 190 forint havi nek el azokkal a dolgozókkal,
akik sérelmezilk. hogy ők nem
bé-reme l.ést kapok,
vélekednek a kaptak fizetésemelést.
Hasonlóan
""_"
,... _...
..,. ,..
"
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be a Keletibe. A II. világhábo
rú éveiben. min t fékező egy
súlyos vasúti szerencsétl ensé;( köve tkeztében mindkét lá
I bát elvesztette. A felszabadulás óta kapus szolgálatot tel-

Szocialista brigádvezetők értekezlete

I

A budapesti vasutas csomó
ponti pártbizottság és a szak
szervezet el nöksége március
30-án ' mintegy 300 résztvevő
vel szocialista brigádvezetői
értekezletet tartott a vasúti
főosztály kultúrtermében . Az
értekezleten Császár László
elvtárs, a pártbizottság titkára
mondott beszámolót.
Beszédét azzal · a megállapí
tással kezdte, hogy a szocialis
ta brigádmozgalom megszüle
tése n agy jelentőségű minőségi
változást jelent a mu n kában.
A szocialista brigádok a szo
cializmus alapjainak gyorsabb
lerakását, a szocializmus építé
sének meggyorsítását segítik
elő.
A szocial ista munkabrigád
mozgalomnak a MA V-nál nagy
sikerei van nak.
Nagyrészt
ezeknek a brigádoknak kö
szönhető. hogy a budapesti
igazgatóság területén 65 szol
gálati hely teljesítette az él
üzem feltéteieket.
Az idei esztendót a buda
pesti igazgatá5ág Jemaradással kezdte. Januárban a hato-

dik helyen volt, februárba n az
ötödik helyre került. Az igaz
gatóság kommun istái csakha
mar intézkedteic jc>bb mene:
rendet készítettek és . megv.;.:
toztatták. az irányvonti i:end
szert. Alkalmazzák a leghala
d ottabb elegyrendezési módsze
reket és ami ebben a kezde
ményezésben új: bevezették a
kollektív verseny formáit.

Ma a munkaversenyt az jel
lemzi, hogy szolid, elérh<?tő,
reális célokat tűz maga elé,
nem törekszik a hangos rek
lámozásra, de annál inkább
támaszkodik a hétköznapi tet
tek sorára. Ebben is példát
mutatnak a szoci:ilista munka
brigádok. A járműjavítók nél
kül 39-! szocialista munkabri
gád dolgozik már a vasúion é3
az ebbe n résztvevők száma
mintegy 3000.

A hozzászólások során a kül
döttek arról beszi)ltek, h'Jgy
milyen eredményeket érlek el
eddig a brigádmozgalom szer
vezésében és milyen nt:hézsé
gekkel küzdenek.

Bangó SándoT vezérigazgató
helyetles
azt ha ngsúly'Jzta,
hogy ha a szocialista brigád
mozgalom valóban tömegmoZ
galommá váiik, nagy segítséget
jelent majd a vasutas társada
lom nevelésében . Minden dol
gozó tudja majd, hogy meny
nyit ér az ő munkája,
tL Tendeltetési állomás a mint- lezettségének megfelelni. ha
nyire segíti
nagy feladataink
e!W 10 kilomét e rre levó ter- ebbe
valóraváltását és emellett ó
melőszövetkezete t két kocsi
a munkába bevonja a komaga is szocialista emberré
répasze le t
érkezésé-ről értesícsimested és a tolatasvezeformálódik
tette. A tsz meg ts jelent a
töket,
közölt időre, de ugyanak,kor
kocsik
a
zéli
meg
velük
ha
bes
az érl,ező vonat a jelz et t Téhozta magá val, továbbítását, a rakodáshoz törpaszeletet nem
.
kiállítását
alap. , test
•
, . s ennek en
· ad,
-,1o- ténő
mert az e ! 0J<'•en
o a,
oJ'el tésl' án ad utas1tast az e1más a kocsiJk.at nem sorozta be re.
a vonatba.
Az utóbbi hetekben lázas
Látható tehát. hogy a kocsik
.
EU;k. _a pe'lda'k _mmd azt b1' - rakodásához történő kiállítását munka folyik a sz egedi Pe
zonyitJak, hogy igen
tőfi
kul túrotthonban. A kul
I mind a forga.Jmi, mind a kereskedelmi szolgálatná l figyelem- túrgárda tagjai szorgalmasan
fontos szerepe van az érmel kell kísérni és együttes készülnek május elsejére. A
tesítésnek a.z önköltség
háromfelvonásos
erővel arra kell törekedn i, színjátszók
alakulásában.
hogy az értesítések kel�ő . i� ő vígjátékot tanul nak. A zene
Ezekután joggal felvetődhet a
1;1egtörtE;nJe- kar és énekkar tagjai heten
ben, pon tosan
kérdés: Mit kell t enn4, hog11 ez n
_ek, �ert csak _ ezáltal_ bizto- ként kétszer tarta nak próbát.
a munka tovább javuljon ?
s1tható
a
kocsifo:rdulo
meg"
Nem hiányzik a szorgalom
,
'k az elo..
• hogyan 1s
B ar
• t"ortéru
o·
•·nk-·ltség
, es az O
csok- a tánccsoport tagjaiból sem.
_ ri:1·tasa
J elentés, ann ak tartalmazni gyo.
kentese.
Hétfőn és pénteken este 20
kell : -rakott kocsiknál a koDr. Gazdag JÓ7.sef
pár fiatal ropja a táncot a
esik mennyiségét, az áru ne�zombathelyszínpadon.
mét. súl11át, rendeltetési á.Uo

meny

SaJ.amon Lászlóné bizonylatokról készült kártyák összehasonliiás"
végzi a Gépesített A-da.tfeldolgozóban.
(Kovács Géza felv.)
+w+w♦w w+w+w+w

KISZ brigádok a term�lésben

Dombóvá r állomáson 1954- Emellett részt vesznek a
ben szerveztün k először fiata- 1 munkásakadémián és a KISZ
lokból álló vonatkísérő bri- tagok részére indított időszerű
gádot. A brigádnak nemcsak politikai kérdések szemináaz igazgatóság területén, ha riumán.
Az állomási brigádok közül
nem azon túlmenően iS jó hí
Pető Istváné visel i a megtisz
re volt.
Az első brigádot újabbak telő K ISZ-brigád nevet. A
Pető-brigád jelen leg a máso
követték.
dik helyen áli. A fajlagos ko
Különösen az ellenforra
csimozgatásban 1 14,4 %-ot ér
dalom ut.m lendüU fel a
tek el , csupán a �hervonatok
KISZ-brigád mozgalom.
terhelésénél van némi lema
A fiatalok azóta is jó ered radásuk.
ményeket érnek el a termelés
Tekintve, hogy a KlSZ-bri
ben. Az elmúl t hónapokban gádo megállják helyüket a
k
Böröczffi József v onatkísérő termelésben. továbbra is az
brigádja járt az élen. Atlagos a cél unk, hogy a fiatalokból
teljesítményük
125 0,'0 volt. minél több brigádot h,w.zunk
Ez a k ollektíva arról is neve- létre.
2)3tes, hogy a swcialista bri
gád cím elnyeréséért verse
nyez.
A brigád vezetője jó
munkájáért
kiváló dolgozó
KITÜNTETÉSEK
jelvényt kapott. A tagok kö
zül többen megkapták az ok
A Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsa hazán k fel
levelet.
A többi között vállalták, szabadu lásának 15. évfordu
hogy azok,
lója
alkalmából az alábbi
kitüntetéseket
adományozta
a.kiknek hiányzik a szak
vasutas dolgozóknak :
vizsgá,juk, hat hónap alatt
megszerzik azt
Munkaérdemrend

Máius 1-re készüln ek

mását, az átve vő nevét és
pontos címé t, ii.Tes kocsilknál a
kocs ik so-rozatát és raksúl11át,
va lamint Tendeltetési á!!omá
sát.

A �lójelentést
feltétlenül
olyan időben kel l leadni, hogy
az érdekelt állomás ennek
alapján , a fuvaroztatók értesí
téret az előírt időben elvégezhesse. Különösen fontos ez a
tett kocsi-rakományú külde- , vonatindító állomások közelé
mén11 később érkezett meg, ben fekvő állomásoknál.
mint a.mikorra az értesít és jeA rendeltetési állomás a vett
ltzte. Az áll_�s ezt !'eUő _idő- előjelentés adatai alapján meg
b en ne m közoUe az atvevovel, állapítja hogy az előjelentett
íg11 az okozott UcöUséget meQ kocsik &kezése és beáll ítása a
kellet t téríteni.
rakodáshoz mikorra várható és
Egy másik állomáson azért erről az időpontról az elője
kcllett a felmerült költséget lentett kocsi adataival együtt
megfize tni, mert a -raktárnok az átvevőt, illetve a megrende
nem a fuvarokmány szerinti lót értesíti .
átvevőt értesítette.
Nagyobb állomásokon terElőfordult ol11an eset is. mészetesen csak akkor tud a
� a vett e wjelentés alapján forgalmi szolgálattevő a köte-

___ ____
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A gyors és pontos értesítéssel is
csökkenthetjük az önköltséget

Altalánosan ismert tétel,
hogy a vasúti kocsik rakodás
hoz történő kiállításáról a
fuvaroztatókat értesíteni kell.
Ezt minden vasutas tudja, de
arra már kevesen gondolnak,
hogy a helytelen, vagy a ké
sett értesítés károsan befolyá
solja a koc.�Úordulót és indo
kolatlan költséget okoz a vas
útnak.
Az időben történt értesítés
a kocsiforduló szempontjából
azért fontos, mert
mindaddig nem kezdődik
határidő,
el a rakodási
amíg a vasút a kötelező értesítéSi nem végzi el.
Továb-..�
· m ert a ké,..,.. azért is,
sön adott értesítés esetén órák
múlva kezdődik csak el, tehát
meghosszabbodik a rakodási
határidő, ami viszont a kocsifordulót károsan befolyásolja.
A felületes értesítés nem-.
csak a kocsifordulót növeli
meg indokolatlanul, hanem
felesleges kiadást is okoz a
vasútnak.
A szombathelyi
igazgatóság területén a következő esetek miatt kellett a
felmerült költségeket a vasútnak megtéríter n.
Egyik állomás ra ii leértesí-
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lfACYA.R VASUTA�

A lelkes kultúrgárda már
cius 28-án főpróbát tartott,
április 2-án, a felszabadulás
15. évfordulója
tiszteletére
rendezett ünnepségen pedig
jól sikerült műsoros estet
adott.

...........

NAPONTA EGY
TÚLSÚLYOS VONAT

A felszabadulás 15. évfordu
lója tiszteletére Dombóvár ál
lomáson ün nepi músfakot tar
tottak. A dolgozók vállalták,
hogy napon ta egy helyben ösz
szeállítótt túlsúlyos vonatot in
dítanak, továbbá javítják a
menetrendszerúséget és a szol
gálatot balesetmentesen látják
el.
Az állomás kollektívája tel
jesítette vállalását. Különösen
kiemelkedő eredményt értek el
április 2-án . A személyvonatok
98,7, a tehervonatok 86,5 szá
zalékát közlekedtették menet
rend szerint. Ezen a napon 86
tengellyel, 1037 ton nával Kis
kunfélegyházára továbbítottak
A harkovl közlekedési gépgyár legújabb tlpusll Mvonall motoros moz túlsúlyos vonatot.
donya. A 3000 lóer6s mozdony a leghosszabb szerelvényt is képes
Bódogh Mihály
óránként 100 kilóméteres sebességgel vontatni
(Ml'I KW!öldi Kép.szolgálat)
SZB-titkár Dombóvár

kitüntetésben

részesült Né•
miniszterhelyet
tes, vezérigazgató.
Szocialista .l\lunkáért &-demérem
kitüntetésben részesül t Bán
hegyi József relügyelő, BVKH,
Heim MiJclósné főmunkave
zetó, Bp. Nyugati Műszak,
Kurucz Károly főfelügyelő,
Rákosrendező, Práczki
Mihály munkás, TB
tpítési
Főnökség,
Stóber
György
fómunkamester, Nagykanizsa
Pit., Szász Domonlco,sné mun
kafelvigyázó,
Bp.
Nyugati,
Varga György igazgatóhelyet
tes, KPM I/8, Varsányi Já
nos m. vez. 'főellenőr Mis
kolc Fth.,
Marton György
felügyelő, Szaksz.
Központ,
O-rgován
László
fóintézö,
Szaksz. Hajdú-Bihar megyei
Biz. , Fehér Sándor felügyelő'
Nagykanizsa Fth. szb.

meth József

Munkaérdemérem
kitüntetésban részesült Buda
vári István vez. blokkmes
ter, MAV TBBFF, Fábidn Dé
nes m. föintéző, Pécsi Ig.,
Galló Béla föellen6r, Dom
bóvár, Kónya István vez. fő
ellenőr, Jászapáti Novák De•
zsőné
vez. váltókezelő Bp
Ferencváros, dr. 06
LA.ja�
igazgató,
MAV
Kórház
Pataki J6;zsef vez.
fóel:
lenőr, Orosháza, Rév Pá' fő
tanácsos, VTKI, Sárközi Fe
re nc szakmester, Zichyújfalu,
Varga Károlyné főmunkave
zető, Pécs.
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Megjelent a Mµszaki
Értelmező Szótár 7 ., 8. kötete

Új sertésszá llító kocsi

Dr.
VásáJ'helyi Boldizsár kiku szöböl ni a z egységes mai egyetem i tanár összeállítá sá- gy a r m űszaki
terminológia
' ba n megj el ent a Műszaki Ér- összefoglalásáva l és részben
Kérem enyedje meg, hogy emlékeztessem. A közelmúlt
éelmező Szótár 7„ 8. köt ete.
megalkotásával. A szerző a
ban volt. Késő délelőttre járt az idő . . . tn a Dózsa György
' . A 7. kötet Közlekedésügy T. cím szava k rövid és olya n ér
ú
t
nál
szállta m fel a 20-as buszra. ön m á r ott álit az ajtónál.
c,mmel a kénvszerpál yá s és a telmezésére törekedett. hogy a
Azaz nem ;s állt hanem csü ngött, szundikált a fényes kapasz
közúti közle kedés. a 8. a Köz- meghatározás lehetőleg közért
kodó rúdon és egy-egy rándulásná l nagyoka t pislogott.
l�kedésügy II. címmel a hajó- hetö l egyen.
Talán n�m fa ez a baj! - Emberek vagyunk, mással is
zas, repü lés. posta és a csöve,
A kön y v a címszó után zá
e lőfol'dulhat. tn főleg azt teszem szót:á. hogy nem 1:olt tekin•
:aetékes sz:\l l í lás címsza·,a i- 1 rójelben köz l i a ,•ele egyenér
na k magy arazatat tartalmazza . tékü és az ún. másodkifejezétettel a busz utasaira. Úgy láttam ugyanis. hogy i:elem együtt
Mínt a szerző a köte1ek elii- sekeh s fel hívj a a figyel met a z
sokan nem sz�retilc a törkölyt, Különösen azt a nagyon bü·
szavába n megje_gyzi : a t ech- elterjedt. helytelen szóha s zná- j
dös. ross:u l sikerült kisüstit nem, melyből azon a bizonyos na
'lll ka gyors ,ra mu fejlődésével latokra i s . A szótá1· has znál
pon ön olyan jól benya kalt.
n_em egy munka látott napvi- hatóságát n agyban fokozza az
De egye fene a szagot meg a dülöngélést. meg a pislo
gást . . . - bár sehogy sem megy az egyenruhához! De arra,
·l a got, amely s zakm a i és nyel- a körlilmény, hogy minden ér
'' ( szempontból sú lyosan kifo- te lmezett címszó k ifejezését
hogy kigombolt zubbonya és köpe nye sáros. gyűrött volt é$
gaso l ha tó kifejezései\· el
és három nyelv en - németü l un
a sapka . m i n t NapoÍeon kawpja, keresztben állt a fején . nincs
szo l gai fordítá sá val kéte· ér- golu l és oroszul - adj a . '
me ntség!
tékü módon .,gya rapította" müA szótárt a s zakemberek . peTöbben derü!tek a kocsiban
Pers:e az a nö nem, akisza ki szókincsünket.
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Köszöntj ük május elsejét,

az újjászületö termé- A
M ijtts
szet legszebb hónapja.

felszabadulás után a né- a tel"'vfeladatokat . a célkitűzé- ugyanazért folyik a küzdelem,
pi demokratikus Magyar- 1 se�et maradé�talanul végre- 1 mi71;t _száz évvel ezel.ött: az em

Nem véletlen. hogy a proleta- országon a megváltozott osz•
riátus ennek a hónapnak elsö tályviszonyoknak megfelelően
napját tette a munkásosztály a munkásállam unnepévé, né�
harcos ünnepévé. Május else- pi ünneppé i>ált május elseje.
je mintegy szimbólizálja, hogy A jelszó is megváltozott. Míg
a munkásosztály teremti meg azelőtt a munkásság jogaiért
az emberiség
csodálatosan folytatott harc voit a legfőbb
szép örök tavaszát. S mint célkitűzés, addig a felszabaduahogy a telet fe!tartóztatha- lás után, tehát napjainkban is,
tatlanul követi a tavasz, éppen a szocializmus építésének és a
úgy feltartóztathatatlan a pro- tartós béke védelmének tenniletariátus, a munkásosztály valói képezik a haTci jelszó
(Jyőzelme is.
tartalmát.
Hetven év óta minden évHa valaha időszerű volt a
ben megünneplik a világ do!- munkásosztál11 nemzetközi ösz
gozói május elsejét. Május 1. szefogásáért, a világbékéért
s2ületés e percétől kezdve a küzdeni, akkor napjain
kban
munka, a munkások ünnepe.
az. A magyar nép, amely tÖTA proletár ne mzetköziség ténelme során oly sok szenve
felemelö érzése a magyar
bá
m nkásosztályt is rövid id.!i désen , megpró Uatá.son ment
alatt meghódítot ta . 1 8 90-ben, keresztül, híven követi a szo
az első május elsején Buda- cialista tábor vezetőjének, a
pesten mintegy 60 OOO munkás Szovjetuniónak következetes
ünnepelt, a vidéki nagyváro- békepo!itíkáját.
sokban pedig tüntetésekre keA béke eszméje az utóbbi
Tillt sor. A kizsákmányoló é vekben úuy eggyéforrott má
rend urai félelmükbe n a fővá - jus e lsejével, hogy ez a nap
,·os helyőrségén kívül még két nemcsak a proletariátus seTeg
ezred katonaságot is l"'iadóké- s.zemléje, hanem a békéért
szültségben tartottak.
folytatott harc napja is.
A Budapest utcáin felvonuA békéért. az általános és
lö munkások soraiban ott me - teljes leszerelésért folytatott
11eteltek a vasúti üzemek mun- harcot ma kedvezőbb kö,111kásai is, Ott roltak a vasuta- m.én !l<! k között �,ívjuk, mint
sok a ktlsóbbi éuekben is, a mi- korábban. M!�Tt? Azért, mert
kor harccal és sztrájkkal kel- az •u tóbbi időben megolvadt a
lett védelmezni május elsejét, hidegháború jégpáncélja. s en
a nagy mu11kásünnep et.
ne /e következtében új szakasz
:abadon, vidáman és gyö kezdődött a nemzetközi poli
;:zlmesen 1919-ben ünne- tikában.
pelte elóször a magyar nép
ermészetesen, a sikerek
T nem önmaguktól születmájus elsejét. Százezrek lelkes, harcos felvonulása tette tek, hanem a
Szovjetunió
felejthetetlenné Budapesten és nagyarányú uazdaságí, tu.do
mányos és a haditechnikában
vidéken ezt a napot .
I
Még az öre 11 Duna is ünne- s.zerzett Jölénye . révé71;. • -:4
Szov
_b_eke�ollt1ka�a
3 e�unw •
pelt 1919. május else j én . Fe lZobogozótt partok, házak in- e Tedme '.'11 ekenp 10n letre ma
tege ttek a virággal feld ísz ített ;us 1 �-an _a negy. nagyhatalo"!"
hajóknak, csónakoknak. Az ko rmanyfo1�k ert.�k�!lete . zs.
ünnepnap reggelén az I ntema- A magyar n!p,_s �oztu� '!- i:�s
cionálé hangjaira ébredt a fö- utasok is, osz1!1ten kivan3a�,
város Nem sokkal a zenés éb- hogy ez a talalkozó eredme
res ::-t ő után forrada lm i indu- nyeket hozzon.
lók hangjai töltötték be a gyüAz idén a 16. szabad május
Zekezőhelyekként kijelölt ut- köszönt Tánk. Tizenhatodszor
cákat és tereket. A proletár- szárnyalhat dalunk a záS;Zló
gyerekek birtokukba vették díszb e öltözött utcákon és te
ezen a napon a Margitszigetet. reken. Május elsején újból
Ha végigtekinbünk a május büszke örömmel hirdethetjük,
elsejék történetén. azt 1.átjuk, hogy hűek vagyunk ra nemzet
hogy a felsza badulá.� előtt, a köz i proletaTiátus ü -- ,.,ez . és
kizsákmányol5 magyar urak együtt harcolunk a szocialista
minden t megtettek azért. hogy tábor . az egész vilá11 munkás 
ezt az ünnepnapot majálissá ságával a békéért.
A szocializmus építésének
formálják. Kísérletük azonban
hasztalan volt. A munkásosz- jelenlegi szakaszában a ma
nép azért fokozza e röfe
gyar
tertály a legvadabb fasiszta
ror idején is hű maradt május saítéseit, hogy a hároméves
e lseje célkitűzéseihez. emléke- terv sikeres befejezésével szi
ze tt rá. és e röt merített belőle lárd kiindulási alapot biztosít
a további harcokhoz. amelyet son az ötéves tervhez. Azok a
a Tanácskö:társaság bu.kása célkitűzések, amelyeket az
után évről ét-re mea kellett MSZMP VII . kongresszusa tű
vívnia a Horthy-rendszer urai zött elénk. reálisak, -megalapo
zottak. Ahhoz azonban, hogy
ellen.
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ha3thassuk, minden munkate1'ülete n tovább kell szélesíteni
a szocialista ,:nunkaversenyt,
és a spontán kezdeményezés
alapján kibontakozott új versenyfomtát, a szocialista brigádmozgalmat.
ájus elsején a viláq dolgaM zói a Szovjetunióra és a
szocialista tábor országaira tekintenek, sikereink és eredményeinTc bátorítják őket, segítik harcukat. Napjainkban is

ber,seg, az egyes emberek
jobb jövöjéért, békés, boldog
életéért, azzal a különbséggel,
hogy a szocializmusnak már
szilárd bástyái vannak.
;......_,..______________________...,,.
Május elsején száz- és százmilliókkal egyiitt haladunk a
p�o!etá r nemzetkö�iséa vörös
zaszlaJa �latt, es fogad3u�,
Az 1 959-ben végzett Pred- szusi zászlaját. A fűtőház vehogy tovabb fokozzu k egyse
günket, tömörítjük sorainkat 1 ményes munkáért a miskolci 7.érigazgatói elismerésben ré
a béke megvédéséért, a szocia- 1 csomópont elnyerte a Borsod szesült.
megyei Pártbizottság kongresz!izmus győzelméért.
Az első negyedévi eredmé

A liitü11tetés hötele§

nyek is biztatóak. Fűtőházunk
5 százalékkal
túlteljesítette
szállítási tervét és 3330 tonna
szenet takarított meg. A múlt
év azonos időszakához viszo
nyítva
a balesetek és az igazola t
lan napok száma is jelen
tősen csökkent.
A biztató eredmények mel
megkezdése után is, a dolgozók napján minden üzemben, hiva- lett egyes területeken azonban
lemaradás
tapasztal•
figyelemmel
kísérhessék
a talban, munkahelyen legyen némi
alakult
csúcstalálkozó munkáját, meg- röpgyülés és a szakszervezeti ható. Kedvezőtlenül
ismerjék eredményeit. Ezért bizalmiak méltassák a csúcs- példaul a mozdonyok javítási
nem kell külön gyűléseket tajálkozó jelentőségét.
költsége_ Lemaradás tapasztal
szervezni, de a folyó rendezvéAz előkészületek során má- ható a teherkocsik j a · ·í tásánál,
nyeken (taggyűlések, bizalmi jus 1, május 9 (a második vi- valamint a mozdonyok
gazdaértekezletek stb.) biztosítani lágháború befejezésének 1 5 . évságos febh asználásánál is.
kell , hogy a csúcstalálkozóval fordulója) alkalmával az agi€ppen ezért a fűtőház kolkapcsolatos kérd ésekről szó le- táció és felvilágos í tás középgyen. Eze n túl más pro;:,agan- pontjába kel] állítani a leszere- lektív�j� az\._ a célt tűzte maga
da eszközök - hangos beszélő, !és gondolatát. Ennek érdeké- elé, hogy az elkövetkezendő
üzemi lap, faliújság, kollektív ben az üzemi nemzetközi és hónapokban nagy figyelmet
TV-nézés megszervezése stb, békevédelmi bizottságok eleve- ford ít a hibák kijavítására. h i.
segítségével kell napirenden nítsék fel szóban, képben a há- szen a kitüntetés kötelez.
tartani, illetve tájékoztatni a borús emlékeket, emlékeztesseHogy a célkittizéseket sikeszervezett dolgozókat.
nek a fasizmusra és az ellene rül megvalósí tani arra
Jed•
_ A szakszervezet_ek sz rvez- való har_c_ra, is;11�rte�sék a
I főbb biztosíték a' jó versen;.
:
_
.
ze� me�, hogy maJus
1
6_ á_n, a
S_zov3etu
mo leszereles 1 i av asla- szel lem é s az egyre iobban
j
_
csucstalalkozo megkezdesenek tat stb.
a
?rigád1 szélesedő szocialist
..,_,.,
mo7ga!om.
1 Jelenleg 42 brigádban 259
dol gozó ha�rco· ' � tn egtiszte lo c1 mert.
I Dorcsák László öttagú
moz•
A székesfehérvári fűtőház Aprilis 20-ig ugyanis 12 moz· 'dJa a t··bb'
o 1
dolgozói is úgy határoztak, donyt küldtün k be a járrn űja - d°.n:>'1 ak· at_ os b nga
hogy a felsza badulás 1 5. évfor- vitóba, ahol , sajnos,
anyag - 1 kozott vallalta, hogy egy 4 1 1
dulója t isz telet ére fellendült hiány miatt nem tudják a ja- / sorozatú mozdony időszakos
munkaversenyt tovább fo!y. vitási munkákat idej é')en el - j �vítását határidő előtt el\ vegz1.
tatják.
végezni.
.
..
.
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Czimma János
Heresznyei Ferenc
\
e
a
tiszteletére
s
.
ldául
p
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SZB-titkár' Székes.fehervar
· •
fű tőházfönök
külön műszakot szervezü nk. A 1
--------------felszabadulási versenyben négy
hónap alatt 4438 tonna szenet,
a túlsúlyos tehervonatok
to
vábbításával pedig 297
mozVasut � nk _ továbbfejlődésé- A. vasbelonalj ak közét b-2ton
dony indítását tettük felesle
gessé. A személyvonatok me nek egyik Jelensége az. ami a \ lapokkal fedték le. Igy a vánetrend szerinti közlekedésénél 83 esztendős Nyugat i pályaud· gányköz könnyen tisztá n tart
99, 2 százalékos, a tehervona varon a legutóbbi időben tör- ható.
Követendő példa, hogy a Te
toknál ped :g 97,6 százalékos tént és történik: a ,.kugliz.ók"
alól (a k 5. a cs I, és a k/VII rézvárosi Pályafenntartási Fö
eredményt értünk el.
nökség 11 . szakasza a fenntar
A várható nagy nyári sze- vágányok mellett) eltüntek a
tás terhére - felajánlásként
mélyforgalomra is nagy gond . pislákoló sárga fények , és he- vállalta
és teljesíti az I. sz. todal készülünk. rtt azonban Jyükre neonvilágítás került.
rcny, a ,,fütőházi u , a „csenMegk
ezdőd
a
tlek
lép
fe
bajlódunk.
í
máris problémával
gős '' és a „te1efonos" őrhelye k
ménycserék is. Elkés iült. a külső
bels'ö festését, felúji
csarnok I. sz. vágány cseréje. tásá(

Határozat a szakszervezetek részvételére
az Országos Béketanács által indított akcióban
nA csúcstalálkozó sikeréért"

Az Országos Béketanács felhívással fordult a társadalmi 1
és tömegszervezetekhez, hogy
c:satlakozzanak a „csiícstalálkozó sikeréért" elnevezésű országos akcióhoz, melynek fő
poli tikai ta rtalmát a következők határozzák meg:
_ kielégíteni a közvélemény
nagymértékben megnö vekedett
nemzetközi érdeklődését,
- a követ elé se k köz éppo ntjába állítani a leszerelés
problémakörét,
- támogatni a Szovjetu nió
javaslatait a német kérdés
megoldására, a nyugat-berlini
helyzet rendezésére,
- leleplezni és megbénítani
a hidegháborús törekvéseket,
- támogatni a vitás nemzetköii kéTdések tárgyalások útján történő rendezését,
- kapcsolatok létesítésével
elősegíteni a népek barátságát,
gazdasági és kulturális közeledését.

Ezek a poliaikai célkitű zések
egybeesnek a Szakszervezeti
Világszövetségnek a legutóbbi
bukaresti ülésszakán jóváhagyott felhívásával, melynek
alapján május 1 a munka ün nepe, a proletár nemzetköziség
napja alkalmából a világ szervezett dolgozói e célkitűzéseket
követeléseik középpontjába állítják.
A SZOT titkársága a magyar
szervezett dolgozók proletárinternacionalista tudata, békeharcos a karata a lapján csatlakozik az Országos Béketanács
által inditott akcióhoz és a következő határozatot hozza:
Az üzemi szb-k illetve a
nemzetközi és békevédel mi bizottságok gondoskodjanak arró!, hogy a csúcstalálkozó előtti időben és a csúcstalálkozó

u·· nnepi műszak a fehe'rvári fűto"házban

---------------
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Felhők komorodnak még gomolyogva egünkön,
Gyilkosok arca. barit árnyékba. a fényt elorozva.
Villámlik kezükben a kés, szomorú szél jár közöttünk,
Mintha az ártatlan áldorotok nyája zokogna,
Mely csak a félelmet szegezte szembe vel�k.
Kemény még most a világ . Ember kell. sziklakemé1111.
Aki. míg ralcja a téglát. öklét:el odasújt.
s acélt maTkol. ha kevés az qcél-hit s a tiszta remeny.
De épít. m unk4lkodik. mert embern�k ez a_ dolga.
Termövé teszi a földet, otthonunkka. hol v_1rul "-'; elet,
S büszkeség lángja hevíti. s messze ragad1� a . va11u.
Ha tekintete - mind gyakoribban - táv.olt cs1lla1101<;ra teved.
Ali a világ peremén. o kkor sincs egyedul: komm1mista.
Elvtársak szeme tűz rá biztatóan. bizva. rag,1ogva.
A nagy Október viharában �zület_ett s_ �ölt nam1ra családja
s millió testi:érlcéz foma kezet szovetsegi kapocsba.
Nincsen erő. hatalom. nincs. mi leküzdeni képes.
Lábát a földTe feszíti. de akarata égbe tö;ő.
Gyenge a gyilkos a késsel, s nincs menede1.:e sehol
ő az ítélet, ő a jövő.
Kósa Lajos

Renoválás a Nyugati-pályaudvaron

es

Vas utas nemzetköz i képzőm űvészeti
k i á l l ítás Buda pesten

szorgalmáról is nyurodtság:lról Ismert Vigh lslván filllszt, • Déli-pá

lyaudvar rendelke:00 1zolgálattevöje1 aki brigádjá.val állandóan 108-110
•1t8ra telJes.iti a tervel

A szakszervezet kultúTnevelési osztálya a Vasutasok Mű
vészeti és Intellektuális Egyesületeine k Nemzetközi Szövetsé11e
védnöksége alatt 1960. július 30-tól augusztus 14-ig a Mű
csarnokban rendezi me11 az
V. VASUTAS NEMZETKÖZI KÉPZŐMÜVÉSZETI
KIALL1TAST.
A kiállításon Tészt vehet minden tényleges dolaoz6 és
nyugdíjas. viuamint családtagja. továbbá a vasutas képző
művészeti körök tagjai.
A kiállításon festészeti, grafikai, szobrászati és ipar
múvészel;i alkotásokkal lehet részt venni. Minden művészeti
ágból egy-egy részvevő korlátlan számú művet· küldhet be a
bíráló bizottsághoz.
Minden olyan mű beküldhető. amelyet eddig n11m;1:etközf
kiállításon nem mutattak be.
A kiállításra ajánlott műveket legkésőbb 1960. ;úlius 15-i o
a Vasutas Képzőművészeti Iskola címére (Bp.. V l l l.. Népszín
ház utca 29) lehet beküldeni vauy ott személyesen átadni.
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1960. MAJUS t.

MAC.VAR VA�liTA!-

Budapesttöl (}yörig a 2. sz. gyorsvonaton

A szakma ifjú mesterei

Fűtőházunk fiataljai féléven
keresztül készültek a szakma
ifjú mestere cím megszerzésé
re. A szorgalmas "tanulás meg
érlelte gyümölcsét. Az április
20-án
megrendezett vizsgán
Horváth József és Fónai Ist
ván
esztergályos,
valamint
Tóth Ferenc lakatos a szakma
ifjú mestere jelvény aranyfo
kozatát nyerte. Rajtuk kívül
többen szereztek ezüst, illetve
bronz jelvényt.
A fiatalok részére hetenként
egy alkalommal szakmai okta
tást tartottak, Fekete Imre
mérnök irányításával. Sok se
gítséget adott a felkészüléshez
a párt és a KISZ-szervezet és
a szakszervezeti Qizottság is.
Dancs József
Tapolca

ANYÁK NAPJÁRA

ANYÁM

kocsi fülkéjében vidám ulti I jegyezte meg egy utas. csata folyt. A társaság Szár Nyáron pedig bátran lehúz
Az én anyám nem uridáma,
után abbahagyta a játékot és hatjuk az ablakokat, nem kell
Szegény ember egyszerű lán14i,
leszálláshoz készült. Megkér- félni a füsttől és a koromtól.
Egész életében sokat dolgozott,
jegyzetfüzetbe
deztem tőlük: mi a véleméKerült
a
nyük az új párnás kocsikról olyan feljegyzés is, amit nem
Emlékszem még éjjel is foltozott.
és a tisztaságról. Ilyeneket lehet elhallgatni. A szei·elvény
Öröme is kevés volt életében,
mondtak.
.
első kocsijában az egyik fülke
Másban sem, csak gyermekében.
- Hétfőn kissé zsúfolt a ajtajában kis cédula, rajta a
szakasz.
szerelvény, de a többi napo- felírás:
Szolgálati
Mondogatta, arcom simogatva,
Bent a fülkében kormos. ola
Te talán már nem leszel szolga.
jos ruhában vontatási dolgo
zók ültek.
Maga sem hitte ezt akkor szegény,
Komáromban is felszállt
Ugyan mi más lehetne, e kis legény?
három olajos ruhájú mozdony
Szegényből szegény lehet, ez a rend.
vezető a vonatra. Ok azonban
Bárhogy is fáj a szív, idebent.
megálltak a peronon.
De· változott a világ, másként lett.
Sajn0s személy- és gyors
vonatainkon elég gyakori venValóság 'lett, amit titkon reménylett.
1 dégek az olajos, kormos ruhá
Fiad már nem urak hitvány szolgája,
ban utazó vasutasok. Az a
Dereka nem hajlik mások parancsára.
jobbik eset. amikor külön
szolgálati fülkét biztosítanak
Anyám fiadban csak egy alázat maradt,
1 számukra. De mi van olyankor, amikor a szerelvényen
Senki más, csak előtted hajt derekat,
Önkiszolgáló hírlapárüsítás
1 nincs szolgálati fülke? Oda
Hogy megcsókolja reszkető kezed,
Azok az utasok, akik gyak
mennek ahol éppen üres hely
'ts megsimogassa glóriis fejed.
van. Ilyenkor olajos ruhájuk- ran megfordulnak SzombatheFiad boldogan mondhatja már néked,
kal összekenik az üléseket és lyen, hol a váróteremben, hol
az utasok ruházatát. Mint a nyitott peronon találják a
Anyám, mégis csak szép az élet.
az egyik kalauz elmondta, hírlapárus kis „árudáját".
Legyen derüs és hosszú élted alkonya,
emiatt már nagyon sokszor
Az is megfigyelhető, hogy a
Megérdemled, te legdrágább f;desanya.
joggal méltatlankodtak az uta- vonatok indulása előtti időben
a hírlapárus egy papírdobozt
Balázs József
sok.
Indítják a 2--es gyorsot
Ezekután önkéntelenül is fel- helyez el az asztalka közepé
Szeged, Igazgatóság
Kelenföld után, amikor az kon kényelmes az utazás - vetődik a kérdés, vajon a kul- re, és sorra járja a vonatokat,
turáltabb utazás megteremtése olvasnivalót kínálva az uta
utasok kényelembe helyezték így az egyik.
Oröm
ilyen modern, érdekében nem lehetne azon soknak.
magukat és ki-ki kedve sze
segíteni. hogy a vasutas dolEközben
rint belemerült a napilapok tiszta kocsikban utazni
a vádteremben
gozók kis hányada is szolgá- vagy a peronon elhelyezett
olvasásába, vagy a legújabb szólt egy másik.
Hasonlóképpen
vélekedtek
a
A kongressz,usi munkaver kötóbe. Április 6-án okét hosz
lat után tiszta ruhában üljön hírlapok is fogyogatnak, és el
,.népi játék", az ulti művelé
lenértékrük hiánytalanul bele- seny alatt a Nemzeti és Sza szú vagonsor sorakozott a rak•
sébe, a három jegyvizsgáló többiek is. Az utasok a kocsik vonatra? •
tisztasága mellett főként azt
bad-kikötő vasutas dolgozói parton. Az egyik szerelvény
A kérdésre egyértelmű a kerül a dobozba.
munkához látott.
Az önkiszolgáló hírlapárusí nak a Maharttal együtt jóval ből hatalmas portáldaruk gé
A riporter, aki ezúttal az értékelik nagyra a 2-es gyor válasz. Lehetne, hiszen ma
zal a céllal szállt fel a vonat son, hogy valóban gyorsan már szinte minden szolgálati tási módszer bevált. A hírlap nagyobb forgalmat kellett le peket és egyéb áruféleségeket
helyen van hideg és meleg- árusnak még nem volt hiánya. bonyolítaniuk, mint a korábbi raktak a Szeged tengerjáró
ra, hogy megfigyelje a jegy közlekedik.
- Ezen a vonalon a sze vízzel ellátott mosdó és zuha
években. Csupán október l-től gyomrába, hogy elindulhasson
vizsgálók tevékenységét, az
Kismihók Róbert
november 30-ig, a kongresz a szállítmánnyal mielőbb Tá
utas szemével megvizsgálja a mélyvonatok is gyorsabban nyozó, van öltöző is .
V. F.
Celldömölk
szus kezdetét megelőző két hó vol-Keletre.
szerelvény tisztaságát, ugyan közlekednek mint másfelé A másik üres szerelvénybe
nap alatt, 2794 kocsit raktak
csak ,munkához látott. Sorra
meg főleg exportszállítmá a Hazám tengerjáró hajó rako
járta a kocsikat és szorgalmasan jegyezgetett.
nyo.klkal Ha ehhez hozzáad- mányát rakták ki a kikötő
munlkások. Egy harmadik sze-.
kl
Hogy Budapesttől Győrig
��m: ���!tvá�tt� relvénybe szovjet uszályokból
milyen észrevételek kerültek
kevesebb, nem nehéz megálla- piritet és ércet raktak a da
a jegyzetfüzetbe, hosszú lenne
pítani, hogy a ki1kötőben akadt ruk segítségével. Igy megy ez
mind felsorolni. A látottak, a
- Régen volt ilyen jól s-ike- sen megjavult a fegyelem, a 1egf"bb
o , b'1zony1·te'k : �z elso• munka bőve
a tavas z beállta óta minden
n.
tapasztaltak alapján azonban rült termelési tanácskozás a dolgozók érdeklődése megnőtt negyedevben a szemelyvonaA téli, úgynevezett holtsze nap.
néhány dologról feltétlenül fűtőházunknál. - Ezzel fogad az eredmények, a feladatok toJ:< 9�. , a te�erv_onat_ok 82
IparunJk és külkereskedel
alatt sem tétlenkedtek a
beszélni kell.
Tüttő Kálmán Veszprém-külső iránt. Érthető, hiszen ha a szazalekat �ovabb1tottak me- zon
v
ezetők. A tavaszi előkészüle münk fejlődésével mind na
Kezdjük talán a jegyvizs fűtőház szb-titkára.
vasút az idén a múlt évihez netrend s_zeri�t.
le
te
jegyé ben munkaversenyt gyobb feladatok várnak a Sza
.
gálókkal. Mindhárman nissen
A masod1k negyedev sem szerveztek április 4. és május bad-kikötőben a vasutasokra
- Hányan is voltak jelen hasonlóan . tel�esíti a tervét,
_
borotváltan, tiszta egyenruhá Szentgyörgyi
elvtárs, maga ha a szolgá!ab helyek takare lesz könnyű számukra. Te!- l 1. tiszteletére. Februárban a és a Mahart dolgozóira, akik a
I kos�n gazdalkodnak, akk�r _24 jesítményi tervük 20 százalék
ban léptek szolgálatba. A jól pontosabban tudja?
- kiszabott 6317 tonna szá-Ui tási jó együttmű-ködéssel, a munka
ápoltság megfelelő udvarias
ndete- napi ke�esetnek megfelelo JU- kal növekszik. A nyári menet- terv helyett 9426 tonnát szál- jó megszervezésével, a szocia
és a legörve
112.en
_
.
.
sággal is párosult. Munka köz
talékot IS kaphatnak.
1
beveze
end
pedig
tésével
2
4 litottak el.
bb' ez.utta
, I _a vita is e'l'enk
:
lista munkaverseny kiszélesí
ben fülkéről-fülkére járva ud se
A termelési tanácskozáson ora
alatt 68 helyett 72 szeV?lt. Tobb mint 30-_an mondAzóta smnet nélkül érkezik tésével igyekeznek eleget ten
Aranyos János íűtőházfőnök
variasan köszöntötték az uta
élyvonatot kell továbblta- az export- és importáru a
paszta
vagy
!
tak
lataikat
l
n:'
ni
kötelezettségükneik.
kl
e_
�
sokat, s miközben kezelték a
adott számot az első negyed ruuk.
problem�,ldi.� ;".álaszolta
jegyeket az ismerősökkel né
évi eredményekről, majd a
Szentgyorgy, s�11;dor u�emgazhány szót is váltottak.
feladatokról beszélt.
S ami hátráltat
A szerelvény tisztasága is dász, a termeles1 tanacskozás
Annak ellenére, hogy az év
jegyzőkönyv
vezetője.
kifogástalap volt. A kocsik
első két hónapjában, különö
termelési
A
tanácskozás
Vajon minek tulajdonítható, sen januárban a Bakonyon
ablakai, az ülések, a padlózat
valósággal ragyogott a tisz_!a hogy ez a termelési tanácsko végig vonuló hóviharok, hideg vitájában néhány olyan prob
ságtól. Különösen a két új zás felülmúlta a korábbiakat? szelek sok borsot törtek az léma is felvetődött, amely
típusú négytengelyes párnás A beszélgetés során hamaro orruk alá, eredményes mun akadályozza a munkát. Töb
ben szóvátették, hogy a fiók
kocsi és az Utasellátó modern san erre is fény derült.
kát végeztek a fűtőháziak. műhely anyaghiánnyal küzd.
étkezőkocsija keltett jó benyo
Ime néhány adat a tanácsko Főként
csavarféleségekben
mást A szerelvény tisztasága
A húzó eró
zás beszámolójából.
gyakori a hiány. A javítá
mindenekelőtt a Keleti MűAz első negyedévben az át soknál használatban lévő szer
Veszprém-külső fútőháznál
szaki Kocsiszolgálati Főnökség
tervet számok egy része elavult. A
is, mint szerte az országban, lagos vonatlerhelési
dolgozóit dícséri.
109,5,
a százelegytonnakilomé mozdonyok emelését például
Az utasok is elismeréssel osztatlan örömet okozott az ter tervet 117,4 a gazdaságos
még ma is a régi módon, bon
beszéltek az új kocsikról, a I évvégi üzemi jutalék kifizeté
tervet tórudas emelővel végzik.
mozdonyfelhasználási
tisztaságról és a kényE;lm�s s_e. A szaks�erve"';'ti bizottság
121,9 a fajlago$ kocsimozga
Elpanaszolták azt is, hogy
utazásról. Az egyik parnas titkára iszermt azota lényegetást 114,7 százalékra teljesítet nem biztosítják számukra fo
ték és 1864 1onna szenet taka lyamatosan
a sebességmérő
rítottak meg.
óraszalagot és kevés gyapotot
Közismert tény az is. hogy kapnak a gépek tisztántartá
a Bakonyban és Veszprém sához.
JOGGYAKORLAT
ELVI DÖNTÉSEK
környékén sol< emelkedő tar
Az említett problémák or
kítja a vasúti pályát, nehezíti
voslásához
az
?
jgazgatóság
III.
Mi tekinthető újításnak
a mozdonyvezetők munkáját.
A veszprém-külsői masiniszták osztályától és a 7. szakosztály
A magyar forradalmi mun Ezenkívül levélben vagy sze ennek ellenére mindent elkö tól várnak segítséget Veszp
A Mt. 131. § (2) bekezdésé okirat"; ebből következik, hogy
kás-paraszt kormány 29/1959. mélyesen bármilyen újítással vetnek azért. hogy menetrend rém-külső fűtőház vezetői és nek rendelkezése szerint a dol ha akár a munkakönyv tulaj
sz. rendelete 1. §. alapján újí kapcsolatos kérdésben felvilá szerint továbbítsák a személy dolgozói. akik a jövőben sem gozó személyére és munkavi donos, akár a munkakönyv ke
tás minden olyan műszaki, gosítást adunk az érdeklődők- és tehervonatqkat. Hogy igye akarnak lemaradni a tervek szonyára vonatkozó adatokat zeléssel megbízott dolgozó a
szervezes1, ügyviteli jellegű nek.
kezetük nem hiábavaló, arra teljesítésében.
tartalmazó munkakönyv „köz- munkakönyvbe bejegyzett ada
javaslat, mely a minőség javí
oooooccc�cooo:.c�ccc.-c::::ooccoooc� tokat megváltoztatja, hogy ez
�
tása, vagy legalábbis megtar ::::, occcoccc
által akár maga, vagy más a
tása mellett a népgazdaság ré
Ahogy megt•áltozott hazánk
Fájdalmas lehetett, de Sze munkaviszony „folyamatos"-ra
szére gazdasági, vagy egyéb ba,n az élet a felszabadul.ás
minősítése
révén többlet pót
keres Ferencet, mint annyi
hasznos eredménnyel jár.
óta, úgy változott a május el
más társát, nem tudták megfé szabadságot, jubileumi jutal
Az újítástól csak viszonyla sejei ünngp hangulata, tartal
lemlíteni. Csak felkeltették mat stb. kapjon, (jogtalan va
Emlékezés egy 50 év elótti május elsejére
gos újdonság követelhető meg. ma is. A mi május elsejénk
benne az urak iránti gyűlöle gyoni hasznot szerezzen) elkö
Újítás lehet tehát olyan javas az alkotó munka örömünnepe.
- Itt bizony. Negyedé�•es
- Az őrség szigorúan vigyá tet, e rősítettéllc az osztályöntu veti a közokirat hamisításának
lat is, amely szakirodalomban Milyen volt régen a májusi lakatostanonc voltam. Ugyan zott ránk. Dolgoznun kellett, datát. Nem is feledte
k
az üté bűntettét.
(könyv, folyóirat stb.) megje ünnep, hogyan vált ez a nap abban a műhelyben tanultam, s mi szomorúan hallgattuk
a seket. Amikor katona lett, a
A munkakönyvbe csak a va
lent közleményen alapszik. A harcos munkásünneppé. Erről ahol most én oktatom a fiata munkásindulók hangját, a tün Népszava olvasására szervezte
viszonylagos újdonság nem áll beszél Szekeres Ferenc, a lc>kat. Emlékezetes a dátum, tetők
harsogó kiáltá.sait . .. társait, és részt vett a nagy lóságnak mindenben megfelelő
fenn akkor. ha a javasolt el Landler Járműjavító tanmű mert május elsején van a szü Mindenképpen ki akartam jut szabású cattarói tengerészláza adatokat szabad bejegyezni, az
gondolást már a benyújtás he helyének oktatója.
letésnapom is.
ni, hisze n a kényszerű fogság dásban. A forradalom mentet adatok módosítására, megvál
lyén alkalmazzák, vagy ha a
- Május elsejétől rettegtek
számomra a születésnap el te meg a súlyos börtönbünte toztatására pedig csak jogerős
Forradalmi
hangulatban
egyeztető bizottsági határozat,
szolgálati hely irányító szerve az urak a régi vil.ágban ... maradását is jelentette t·olna. téstől.
elsejére
a
bu
készültek
máju
s
bírói ítélet, vagy más „hatósá
igazolja, hogy a javaslat meg mondja. - Féltek attól, ha a
Az edzőműhely mögött át
dapesti
munkások.
Az
urak
Vajon
mire
gondol
majd
az
-gi"
határozat esetén kerülhet
valósítását a benyújtás idő munkások
másztam a deszkapalánkon.
, felemelik a fejüket, féltek attól, hogy
őszhajú Szekeres bácsi, amikor sor.
a főműhely Nem vo.Zt
pontja előtt tervbevették.
és a napba néznek, a szabad öntudatos munkásgárdája
szerencsém,
mert
i
s
az üzem dolgozóival együtt
Nem lehet újítás az olyan ságot keresik ...
Ez esetekben a javításra
részt vesz a büntetésben. Ezért majdnem az egyik baka nya
javaslat, amely a megoldandó
- Miben nyilvánult mea az már április 30-án egy század kába ugrottam, aki a kerítés részt vesz május elsején az utaló megjegyzésben minden
túlsó oldalán strázsált. Persze, ünnepi felvonuláson? Bizonyá kor utalni kell a javítást szük
kérdést, vagy feladatot csupán urak félelme? - kérdeztük.
katonát rendeltek a gyárba. A
- Tiltották tőlünk ezt az főépület előtt helyezkedtek el, a katona rögtön elkapott, és ra eszébe jut ez a fél évszáza ségessé tevő, illetve elrendelő
csak felveti. Az olyan javaslat
sem, amely minőségromlással ünnepet. Soha.sem felejtem el, lezárták a kijáratokat, és őr perceken belül a tanműhely dos emlék. A boldogan ü.n jogerős határozat (ítélet) kibo
jár, vagy az előterjesztés a ja hogy mi történt itt. a Land téget állítottak a kerítések mel irodájában találtam magam.
nepló fiatalokat nezi majd csájtójára, a határozat (ítélet)
munkaköréböl lerben, vagyis hát az akkori lé. Kihirdették, hogy senki
- Nem feledem, amig élek! gyönyörködve,
vaslattevőnek
és magában számára és keltére, ez utóbbi
Elővették a sokágú korbácsot,
Istt•ántelki Főműhelyben 1910folyó kötelessége.
javított bejegyzések
sem mehet haza, nehogy más
megállapítja: ,,l,;rdemes volt nélkül
és ötöt verettek a mezítelen
esetén a javítás előtti adatokat
Többek kérésére lapunk so ben.
csatlakozzanak a tünte. hátamra.
nap
küzdeni,
mert
mégis
mi
gy5z
- Annak már éppen ötven
Igy ajándékozt�k
kell „érvényes"-nek tekinteni.
ronkövetkező számaiban kö?öl
tökhöz.
meg az urak a tizennyolcadik tünk!"
(Kivonat a 2607 /1958. M. ü. M.
jük az újításokkal kapcsolatos esztendej2. Akkor is itt volt
már?
Mi
történt
másnap?
születésnapomon.
tudnivalókat.
L. J.
leufontosabb
sz. rendeletből.)
- Beszálini! Indulás! hangzik a jegyvizsgálók fi
gyelmeztetése, majd a jelzés
adás után a szolgálattevő ke
;,:ében magasra lendül az in
dítótárcsa. A Kandó a 2-es
gyorssal pontosan 6,35-kor el
indult, s pillanatok alatt maga
mögött hagyta a Keleti-pálya
udvart.

Jó együttműködés

= eredményes munka

E0,
p-y ·termelés i tanácskozásról

Mit mond a paragrafus az újításokról?

•
Munkaügyi bejegyzések megváltoztatása

Amitől rettegtek az n•·ak ...

1960. MA.JUS l.

M4f:VAR VA�TTTA�

A középszervi választások után

Éljenek jobban a lehetőségekkel
- A győri vasutasok kulturális helyzetéről - ·

Korszerűsítik a személykocsiépítést
a Landler Járműiavítóban
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Kiadás e.16tt a• öj ,nenetrend

Néhány hét múlva me gje le
nik az új menetrendkönyv.
Felkerestük
Kovács István
elvtársat, a 8/A osztály veze
tőjét, s kértük, tájékoztasson
bennünket az új menetrend
néhány emlitésreméltó érde
kességéről.
- Az új menetrend szer
kesztésénél - kezdte nyilat
kozatát Kovács e lvtárs - a
vasút előtt álló szállítási fel
adatokból indultunk ki. A le
hetőségekhez mérten figye
lembe vettük az utazóközön
ség kívánságait. Kikértük a
megyei és városi tanácsok
közlekedési osztályainak véle
ményét. Felhasználtuk a ta
valyi év tapasztalatait és to
vább javítottu k az utazás kul
turáltságának követelményeit.

Rövidebb menetidök

me netidejét
43, illetve 51 között 43, Kaposvár-Siófok
perccel csökkentjük. Gyórböl között 100, Budapest-Miskolc,
a nyári időszakban szombat<-n illetve Budapest-Nyíregyháza
és vasárnap közvetlen vona között 25-45 perccel rövidül
tokat közlekedtetünk a Ba meg a menetidő.
latonra.
Budapest - Nyíreg11háza Miskolc térségében a jövő
ben minden távolsági személy
A balatoni forgalom
vonatot 4 tenge lyes kocsik
A Balaton nak BudapesttPl ból állítunk össze.
való összeköttetését ebbeu az
A turistaforgalom gyors le
évben is tovább javítj uk. Me bonyolítása érde kében Buda
nettartamukat
megrövidítve, pest-Eger, illetve Gyöngyös
továbbra is közlekedtetjük a között vasárnaponként a nyári
Balaton, a Badacsony, a Heli időszakban közvetlen gyors
kon és a Sió e lne vezésú gyors motorvonatokat
közlekedte
motorvonatokat. A menetidő tünk.
Budapest-Siófok között 10A főváros és a vidék jobb
15, Budapest-Keszthely kö
e tését szolgálja az az
zött pedig 15-20 perced rö összekött
intézkedésünk is, hogy Budavidül me g.
pest-Szolnok-Szentes
A balaton i forgalomban !:ét Hódmezővásárhely között új
köznapokon egy pár személy gyorsmotorvonatpárt
helye
és két pár gyorsvonatt!ll köz zünk forgalomba és ezzel e gy
lekedtetünk többet, mint ta régi és jogos kérelmet elégí
valy. A vasárnapi forgalom tünk ki.
ban Budapestről a reggeli
Nagy figyelmet szentelünk
órákban a tavalyi :l gyors annak, .hogy a távolsági for
sze.nbe 11
5 'galmat a Budapest környéki
motorvonattal
gyorsmotorvonatot indítunk a forgalomtól
függetlenítsük.
Balatonra.
Ennek érdekében a helyi for
A Balaton északi partján is galomban is több változást
javítju k a közlekedést. A reg hajtottunk végre, amellyel a
geli órákban két gyorsmotor mu nkába járó dolgozók he ly
vonatot helye zünk forgalom zetét javítottuk.
ba, melyek közül az első
Reméljük, hogy az új me
Balatonfüredig nem áll me g. netrend a széles utazóközön
ség megelége désével találko
zik és e zze l tovább javul az
Új vonatpárok
utazóközönség és a vasutasok
A készülő menetrendben né- közötti kapcsolat, tovább nö
hány új gyors- illetve sebe s- vekszik a vasutasok mun!táia
vonatpár forgalombahelyezé- iránti megbecs;;lés - feJezte
sével Budapest-Kaposvár kö- be nyilatkozatát Kovács elv
zött 51-53, Bud�pest-Pécs társ.

A május 29-én életbe lépő
menetrendben - az eddigi ek
től eltérően - állomási idő
közöket állapítottunk me g. A
személyszállító vonatok indí
tási pótlékánál 300, 400, 500
és 600 tonnás vonatokat kü
lönbözte ttünk me g. A tized
percekből adódó menetidűket
fél pe rcekben fejeztük ki és
a kis utasforgalmú állomáso
kon félperces tartózkodásokat
alkalmaztunk. Ezekkel nz in
tézkedésekkel növeltük a sze
mélyszállító vonatok utaznsl
sebességét.
Az így készülő menetrend
ben a jelenlegihez képest a
következő lényegesebb válto
zásokat eszközöltük:
A nemzetközi forga'.omb,tn
Budapest-Berlin között, Prágán át, Hungária náven új
gyorsmotorvonati fo.;zekötte tést léte sítünlc. A nyári fúA Dunai vasmű vontatási
idényben Varsó-BudapestBukarest-Konstanca, illetve
pártszervezete,
ak
szolgálatán
Várna között új gyorsvonatés
párt közlekedtetünk. Megvál- szakszervezeti bizottsága
tozik a Pannónia E.xpress?. KISZ-szervezete összevont vetartott.
menetrendje olymódo n, hogy zetőségi ért ekezletet
a vonat este helyett re ggel Megvitatták, hogyan járulindul Bukarestből. A menet- hatnának hozzá le geredményerendváltozás
követ!<eztél:,en sebben a második negyedévi
Bukarest-Berlin között. illet- te rvek teljesítéséhez.
ve Szófia-lj1erlin, .. ".'.3-13.mint
A me gbeszélésen elsősorban
,
Bukarest-Par,zs ko70;;t egy
e1 ,
éjszakával rövidül meg az olyan problemák vet00tek f
az eredmégátolják
k
e
amely
utazás ideje.
ny;s mu_nkát. A tlfu�i �özö�t
A belföldi forgalomban BuV1dapest-Hegyeshalom é; Bu- s�o?�kerult. bog� a v�ltok
dapest-Szomc,athel11 l<iizJtt a 1 lag1tasa nem mmdenutt felel
követelményeknek,
a
személyvonatok meg
távolsági

j

A ,·obb munkakörülménye kért

_ örömhírrel_
fo�adott ben_
nunket Puskas Karoly e lvtárs,
a ko<:5ijavító részleg csopo�vezetoJe a Landler Jármujavító kocsiosztályában.
- Osztályunk részlegei között elsők lettünk a felszabadulási versenyben. Ezért 8
ezer forint jut!'lmat �aptunk.
Ezt az eredmenyt foleg az
e17yenletes tervteljes�téssel értulc el és a negyedev folya25 da;abbal t!lj sí tettük
� _
�án
tu_Z a szemelykocst 3avitas
tervet.
. valóban sz�p ered�é';Y
Ez
,
es aligha ro1:1�hatJ3: a2; érteket,
ho!lY eg:i,: u� acelvazas szemelykocs1 ép,tésév�l lemaradtak. Ezt a munkat ugyanis
még néhány múszaki probléma ha'tráltat·Ja. A t erv szerin
· t
az acélvázas kocsik tetőszerkezetét sablonban készítik el
és a kész t�tőt k�lönle ges daruval e melik maid fel a kocsira. Nemcsak a minőséget
javítja ez a módszer, hanem
termelékenyebbé is teszi a
munkát, könnyebbséget jelent
a lakatosoknak és a hegesztőknek.

A fejlődés nehéxségei

A t etőépítő sablon már el
készült, de addig nem t udják
használni, amíg a jelenlegi

kocsiépítő
munkahelyet át J könnyen szárad a festés, 11
, nem rendezik úgy, hogy elfér- lakkozás.
Télen sok bajunk
jen ott a tetőszállító emelő- volt amiatt, hogy nem tudtulc
szerkezet is . Az acélvázas ko- száritani a kocsikat.
esik gyártását szalagszerúen
fogják megszervezni. Ehhe z
Mindenekelőtt a minőségre
több hely kell, mint ami je
lenl_eg a részleg rendelke zéséA személykocsi javítók sze
re al�. Három gépet kell_ áth;t
elérni, hogy az általuk
lyezru a volt bit umenezo mu- re nék
javított kocsik rendszeresen
he lyb�, de_ a ka
_ rba_ntartó rész- idejöjjenek vissza javításra.
)eg mar ket h?napJa nem tud- Most u gyanis gyakra n e lőfor•
Ja meg_!ce_zde1;_1 e zt a m unkát.1 dul, hogy egyes vidéki jármű
, - Bom_tenu;ilc lce\l a csapagyszerelo muhelyreszt is - javítók helyett kell elvégezni
folytatta_ Pus_kás elv!árs - a kötelezően előírt korszerű
Rendszeresen ta
mer� mind tobb csapagyaz?tt sítéseket.
például, hogy a vi
kocsiv!ll van dolgunk. A_ 3e- pasztalják
é
j
lenlegi munkahely m�r aligha d ki jármú avitókban az al
felel meg erre a celra. Az váz
-•
- ( · fixtámját . csavarokkal
1
ás
acélvázasított
kocsikban
a eros t k fe1, �e.dig az e 1mrgy
e gec�elt ki�itel . Igaz, ho
sz
a
is ..korszebelső
• . . . berendezést
.
ehaJtása a fékr u da.
rusit3uk.
Kenyelmes uléseket ennek..vegr
..
1 het"
o en b
szerelünk a régi padok helyé- zat k �zott reg;
o
l
l
l :
ny
u
re. T_ehát a kárpitosmúhelyx
1a�re�b��
;,��ödő
for
nek is bőven van dolga. Vi
szont ez a műhely is nagyon galmi átvevők ezeket a kor•
szerűsítéseket is szigorúan el
szú.k, egészségtelen.
Ezek tehát a növekedés n e lenőrzik, s ha a korábbi javí•
hézségei a kocsiosztály sze tások alkalmával a másik jár
mélykocsi részlegében. Ezzel műjavító
elmulasztotta
a
kapcsolatban került szóba a munkát,
a Landlertől azt szi
javított kocsik minősége is.
Erről a másik reszortos, Fülöp gorúan megkövetelik.
A felszabadulás 15. évfor•
Arpád elvtárs nyilatkozott.
- Most már nyugodtak va dolója alkalmából Kiváló dol•
gozó
jelvénnyel tüntették ki
gyunk, mert felmelegedett az
idő és a ragyogó napsütésben Puskás Károly elvtársat, a
személykocsi részle g vezetőjét
és hasonló kitüntetést kapott
a részlegben számos dolgozó.
Jó munkát végeztek, megérde
melték az elismerést. A jövő
ben még gazdaságosabban kí
vánnak dolgozni, korszerűbb
munkamódszerek alkalmazá
_tot lehetne megtakarítani, bi- sával növelik munkáj
uk te r
zonyára másképpen intézJced- melékenységét.
nének.
Lőrincz János

Gondosabb elbírálást várnak
az újítók

A pályafenntartási szolgá
latnál is egyre több azoknak a
száma, akik keresik, kutatják
az újat. De csak addig, amíg
az újítások helytelen e1bírálá
sá val lredvüket nem s,regik.

A Dom.bóvári Pályafenntar
tási Főnökségnél sajnos, né
hány felületes elbírálás után
kissé alább hagyott az újítási
kedv. Deák Ferenc például
még a múlt év decemberében
javasolta. hogy a Rétszilas
Dombóvár közötti szakaszon
1evő 81-es őrhe lynél szüntes
sék meg az állandó nappali pá
lyaőri szolgálatot.
A javaslatot, majd később a
fellebbezést is elutasították,
pedig semmi sem indokolja,
hogy ott pályaőrt alkalrtlaz
zon a vasút.

_.,..

_____ __ ___________ ________
"""

...,

...

.,...,,_

_____

emiatt könnyen adódhatnak
balesetek. Foglalkoztak a moz
galmi szervek vezetői azzal is,
hogy a J·övőben rendszeresen
meglátogatják a szálláshelye
ket, me ghallgatják és orvo
solják a dolgozók panaszait.
Egyszóval mindent el akarnak követni azért, hogy a Vasszolgálatának
mű vontatási
körülmédolgozói me gfe lelő
Ha az ille�esek alaposab
nyek között harcoljanak a ter- ban megvizsgálnák Deák Fe
A bosszúslnesltés előmunkálatai folynak Dombóvir és Döbrököz közGt&
vek teljesítéséért.
renc javaslatát, és azt is fi- Zákányi
Ferenc főpályamester irányításával. A pécsi lgazgatósá.g
.
tenl..
gyelembe vennék. hogy a nap- !etén ezen a szakaszon épül az elsö _hézagnélküll
felépltmény. Mihelyt
Nagy Imre
bóvárt Pft. Fónö�ég dolgozó1 az _elömunkálatokat elvégzik a
pali pályaőri szolgálat me g- j a Dom
Dombóvári Epltésl Fonökség begeszto sukas,,a lát munkához ,
,
.
Sztálinváros
szu
.. ntet;esev
. el év1. 15 OOO fQflJl•
. (Mező László felv.)
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! Munkavédelmi rejtvényverseny indul 1

Népes mezőnyök
a vasutas mezei lutóbajnokságon
A sportosztály úprilis 2-1-én a
Nepli,getben rendezte meg ez orszaa:os ,·a!'iutas .!í'rri és női serclu�ö- !!juságt es fe?nőt'"' mezei

I

ged .al. UjUságiak (kb. 3000 m):
1. Pix (Tör.) 9:54,8. Csapat: 1.
Töre.kvé'i 65 pont. Serdülők (kb.
17i00 m): J. Bajus1 C\.fakól VSE)

Pártunk javaslatára kormá
nyunk SIZámos törvényben és
rendeletben előírta a dolgozók
biztonságos és egészséges mun
1 k afeltételeinek megvalósítását.
nagy összegeket
Évről évre
fordítun k munka,·edelmi berendezésekre, felszerelés.ekre.
A törvényes rendeletek kötele
zik az üzemek vezetőit, hogy
a balesetveszélyes gépeket vé
dőberende7.ésekkel lássák el.
Egye6 munkakörökben kötele
ző a védóételek kiszolgálása,
az egészségre ártalmas mun
munkaidőcsök
kakörök ben
"entést hajtottunk végre. A
nehéz testi munkát igénylő
munkafolyamatok nagy részét
gépes.!tettük.
Mindezek ellenére a balese
tek és a kiesett munkanapok
száma nem áll arányban azzal
az erőfeszítéssel. melyet pár
tunk és kormányunk a balese
tek megelőzése érdekében tesz.
balesetek jórésze annak
A
tudható be, hogy a vezetők és
a dolgozók elhanyagolják az
óvórenclszabályokban és utasí
tásokban előú·taik betartását.

A balesetek megelőzése ér
dekében a műszaiki vezetőknek
biztosítani kell a biztonságos
megte
munkakörülmények
remtését, figyelemmel kell kí
sérnfök a dolgozók munkáját,
meg kell
és maradéktalanul
követelniök az óvórendsza,
bály. illetve az utasítás szerin
ti munkát.
A szakszervezeti bizottságok
nak is az eddiginél fokozot
tabb figyelmet kell fordíta ni a
nevelőmunka kiszéle�itésére, a
propaganda- és agitációs mun
ka fokozására .
A balesetek csökkentése ér
dekében a SZOT Titkársága
határozata alapján.

A munkavédelmi hónap al
kalmából a Magyar Vasuta,s
má.ius 15-i. június 1-i és június
15-i sz,ámában mun kavédelmi
keresztrejtvénrt közlünk.
A rejtvények beküldésének
határideje m indhárom esetben
a lap megjelenésétől számított
két hét. A megfejtéseket. a
Magya,r Vasutas szerkesztősé
gébe kell küldeni. Aki mind
hárem keresztrejtvényt meg
fej ti. részt vesz a ,iutalomsor
soláson .

Sziládi Sándor Szeged, Bezzeg
Károly
Lajos Gyöngyös. Tótka
Szeged, Kismihók Róbert Celldö
mölk.
Bognár Karoly Tapolca,
Takács László Kál-Kápolna, Ró
nási István Balassagyarmat. Me7,,ö László Dombó\·ár, Dancs Jó
Sándor
Malcara
zsef 'l'apolca,
Nyíregyháza. Leveleiket felhasz
nli.tjuk a lap készítésénél.

Rajtol a. r�rti ifjúságiak mezunye

Vasutas természetjárók a Vöröskő-szik lánál

A . Magy�r. Természetbarát SzöVets eg áprihs 10-én rendez.Le meg
h�g�om�n yos tel��-ba'!_ulási em.
sz1k1an
a Vorosko
lekturájat
emelt e mlékmühöz. Aa emléktúr:in a LokomoUv Természetbarát
Egyesületet 14 tö,·árosi. illetve l'idékt
osztály_ ké� v�selte,
össze.
sen 353 terme8zetJarovaJ.
Kossa István
k özleke déf;.bi
postaügy! miniszter ün n ep i beszéde után az egyesületek koszorút helyeztek el az P.mlékmunél ,
majd a felszabadulási tájékozódási terepversenyen vettek részt
a csapatok. Az öt kategóri ában
megrendezett ·verc;enyen 24 vasutas
csapat indult. Közülük a. buda•

r_�peltek a. legjobban. Rajtuk ki, ül a BVSC és a Miskolci vsc
osz1ál ya ért el hel yezéc;t.

A celldömölkiek Ausztriában

I

A húsvéti ünnepekben ausztriai
tornán vett részt a Celldömölki
VESE l.abdat'Ugó-csapata.
A burgenlandi h ű.s véli to rn án
egy győzelemmel Cs egy döntet1 ö hel e
le 1 1 a
éa-eztek
M� �\· a \ ú�;él l to:::n� ;yőztese i
egy szép kupával te1'i ek haza
Celldömölkre. A csapat nemcsak
a pályán, hanem azonkívül
lS
megállta a helyét. A játékosok
mindenütt. sportszerűen vi selked-

pesti ltrazgatóság versennöi sze- tek.

Mrzlina . . . m rzlina - kínálja a pályaud
vari áru.s a fagylaltját Leopol,dov állomás ,n,
ahová n ?hány perccel korá bban érkeztünk
Galánta felől. Várunk. Késik a bratislavai
gyors.
Jócskán a délutánba fordult az idő, <!mi
kor elindultunk. Baloldalt - a vasút karám
jaként - a Kárpátok hegyláncai húzódnak.
Általában a jobb oldalo11 sorakoznak. az ál·
lomások. Nové-Mestó n. Váhon (Vágújhely)
állomástól mellén/e csa tlakozott a Vág, ez a
szeszélyes, sebe s mo.zgású folyó.
Aztán, mint/Ja színpad forogna, szemünk
elé perdült a sziklacsúcsra épített beckói
vár. f:vszázados fal,a,i még állnak. A tör(;_
nel.em, az iskolás köny11ek idealizált sorai,
ké,pe i úsznak a párás légben. A Vág egyetlen
percrJ? sem marad el, kullog, csörte t mellet
tünk, hol összébb fogott. hol szélesre tárt
medrében. Egyik abla któl a másikhoz u;1rá
l1rnk, hogy el ne szökjenek a képek. Amott
máJo a Fehér Kárpátok hegyei látszanak . . .
Cseska Trebo vá - o't•assu /c az állomás
épület feletti nagy táblán. A szürkülő e$t ;_
ből a panoráma díszeként fel-felbukkan fe
hér tornyaival Tréncsén vára. Lábainál az
állomásépület.
PiVó . . . p i t•6 . . . - kí11rílják harsány han
gon a sört. Dajmi (adjál) - mondjuk. en nyit már megtanult u n k. Tovább robog a
vona t . . Utitársunk a Vág egyet gond'llt
és átállt a rasútvonal ba l oldalára. Hegy
és heqy minden .. llladt látjuk. a hajdani be
tyárvilág itt maradt emlékét. az örök 1"ab
ságuic l,örtön ét. Meg int egy hídon dübörgóink
keresztül. A Vág i:isszafordu l t a 1•asútv?nal
jobb oldalára és ott bújlcál. kanyarng tovább
mellet
ősszomszédjai, a he gyek között
tü nk.
épiilete ,n,í,
Z�ilina (Zsolna) ál l omás
messziről piroslik. Lassít a vonat . . . Dróto<
csak néliá'l1•
De
meg,
vágány alatt álltunk
percre: Máris zökken a szerelvény és !á:jul;
hogy a múlt i-ilág hódító gözparipiját ,g1•
nagy zöld t•illa11ymozdon11 ráltja fel. Indu
magyará?za
lás . . . ..Na most né�zenr·
egy németiil iól bes2éló. barátságo„ szlo?1ák.
Aztán odaugrott ;s felhúzta az abla kot.
M<>St egy alagú t jön - kiáltja. Alig mo'ldta

: ,:

áprili s 17-én a ha tvan i
vasutasok Liszt Ferenc Ku itúrzett

V idám

kabaré

estet

E kitűnő
teljesltmény hez a
..,.asutas sportked\•elők nevében is I
gratulálunk az ifjú '1 ilágb3jnok-

nak.

1
1

I

J1

•

pályafenntartási, a vasútgé.
pészetí és a forgalmj technikum diákjai hazánk felszabadulásának 1 5. évfordulója tiszteletére meghirdetett
Három vasúti te<.'hnikum,

•
. es
tanu 1manys

.. .

április 21 -én Szegeden.

részt

matemat ikai versenyt a
vasutgépésze ti , a helyesírási és
a z irodalmi versenyt a forga1 mi technikum tanulói nyerték . A szavalóversenyben az öt
legjoh':> eredményt elért tanuló
részesült d íjazá s ban. A zenekari versenyben a pályafen nt artási technikum tanulói bizonyultak a legjobbnak. A táncversenyben a szegedi fiatalok
jeleskedtek. Nagy sikert arattak bodrogközi táncszámukkal .
D icséretet érdemel a forgalmi
technikum énekkara is.
A

menten

vasútvonalak

1:f:!�k

a korszerű--

sílé.si munkálatok Fiizesabony 8_1...
lomáson . . Jelenlega íelvéteU épll•
tetet tataroz:zék. A tetőzetet és
ai esőviz levezető cs atorná1rnt is
megja\·itják.
l

v� ���:n l�� i �:����

i

b�g�;
tű zte célut a szocialista brigá.d
cim megszC'rzését Vúrpalota ál�
tomáson. A két brigád az első
ne !'!yedévi tervét 105.5 százalékra
te e
.::_ 1���1 tovAbbképzést kez-

I��:�tti!ftcii:

egész éve n át tartó tov:\obképzés sorá n Lókl Béla ilzem-

A,

v

mérnök roglalko7.ik a fiatalok•
kal.
elö
to"·ábbképzö
- Szakmai
a
Miskolcon
adássoro7at indul
Tjszal pályaudvar klubhelyiségébe
� Jól sikerült
o�erett
estet
rendezt e k április 25-en Szegeden
n 1\1A v Petőfi kultúrotthonban.
- Az et'edmeny esen zárult felújab b
87..abadulási műszak után
sikerek elérését tűzték célul ma
gu k elé a ba1assa!lyarmatJ füt&,.
h áz
dolgozói. A KIS Z-szen•ezet
péld.i ul t io;ztac;á1:� i hetet szervez..

A HIVATALOS LAPBÓL

A Hivatalos Lap tartalmabol a
szakszerve7.P.ti bi1.01t�ayok és .a.
dolgozók ítgyelmébe ajánljuk a
lú.i\'etkezúket:
17. számból: 109 31.ii'1960. I 2. B.
A Nagy Októberi Szocialista i-'or
radalon'I évfordulój;inak. noYern
ber 7-ének munkaszünetJ nappá
nyilvá n itása.
109 666·1!)60. 1,2. B. Egészsé{('ügyi
éS szociális intézmt!nyekben az
éJszakai puUékra jogosultságnak
egyes munkakörökre való kiter

j szakosztály vezetője mondott
köszönetet a versenyen részt
mind jesztese.
vevő 250 diáknak és
l lO 06811960. Al. e. Az 1060'6I.
azoknak, akik a seregszemle évi háztart.:lsi tüz.elöanyng kivé
elő�ész(tésébe n részt _ vettek. telezése.
18. számból : 10; 700
„ AI. e.
maJd kiosztotta a gyoztesek- A háztartási tüze1öan y1960
agokbó1 ki
nek és helyezetteknek járó ju- szolgáltatandó menn yiségek.
108 Oí0/1 960. Al. e. Hnliodékfa
talmakat.
klszolgáltat asa ház.tartási célra az

a I után

'J'15
k u lt ura

seregszemlén vettek

•

a

te

otthonának .színjátszó csoportja.

: •: ··•• . •::::

és

i::.t�;:� füt�t-i á�

rend e•

Ku 1 túrá 1 IS sereg szem1 e
a szege d"I vas u tf orga 1 m1 t e(h ni"k um b a n

,·!ts�á·

�;�::�!� it�; :e�;:,�t ':n:� : ��;�- aE��,��

-

mátraházi

.......

az
·s
i ....,,
•ne micnskaákbb ,a nu
eln1' kai ifdeelk
;;...,v,e
.. h
te-�
u··1·t�
ségböl, hanem nyugo dt ságból és

tt

berendezést k'apotL az ujjaép1 tett
Tapolca 0llomás. � szolgátatt c�1ök
berendez.es
az üj
seJ{ftc;égevel
yorsabban vég
e
nn
�t ���iaJ u :!t. g
-

I

t��:rir:á�i

vt

is Jelesre

a z ' ben

- Komplexbrig&d szerződést kö·
töttek Budapest-Nyugati, MiskolcGömör1 palyaudvar és Gyor al·
- Elaerélném I. emeletJ egy t omas cto l goz61val a MAV Autód l z i és
őn
f:��;� ��ny h1;f;�h�T!�s . t�l::����
F öks ég
o �o ó
j
�
körny e.k.i kertec; kis ht\7.ban, 11em ,
•
.
szolgálatt
lak�ssaJ.
Balog h La.-:- 20 � forintos célJ�• t a lm n t t�jos né, Bpest, XIII., Mohács utca , zott k1 a bud�pestl lga�gatósag
vezetője azoknak a ;SZO lgataU h «:· 1
10. J. 26.
- Szombathelyi 2 szoba, kon y� lyeknek. 8.1101 a I eg,1 obb �rcdm eha, gázos lakásomat elcserélném n ye ke t tn!{ . el 8 kul tui·aH ut a•
1
fel tétele i_ne�
hasonló budapestire. Erdö--.L Ér- zas
rn egteremt ��- '
deklődní
napközben telefonon b�n. a szolgalnti hely c�i nos1ta- 1
220-660
418 mellt.iken. este 18-20 sa ba � .
.
��·.,u!ia�t'· n · Fö u. 63-65. 1 · 4 · e-; t�t�e!:1i �� •:;����",,"k ra��i';'.,'l:
t

és ami ritkaság -, ,·ereuenill

állóképességbóJ
zoU.

dolgoztak

- O'J, modern forG"alm� irán�·it,ó

LAKÁSCSERE

nyerte az 19G0. é,•i ifjűságl törvívó \'lláo-bajnoksá.got.
A ,,kis': Kamuti ezzel a gyóegyszersmind a ".,.Hág
zelmevel
legjobbjai közé n ött fel. AnnaJ

ÚTIJE GYZETEK

te

lés.

Eredményesen

szintet lOB.56 százalékra teljesitették. A jó efedményelc elérésében na�y szerepe van a szakszervezetnek éc:; a közelmúltban
jó
KISZ-sze1·ve1.et
megalakult
munkájannk.

,Jutalom:

3, d í í : Kéthetes
üdülés.

versenyzo
vasutas
mélyében
szolgáltat.la számunkra az etsö
uvsc
kellemes meglepetést. A
mind,·égig
törözője
tehetséges
1 nyugodtau. magabiztosan l'Í'\'Oít,

_

_

2. díj: Kéthetes balatoni üdü-

ba1n !���:: K�%�,�giL�:t.; !!!�

Jrá,ny fá,tralomnic...

A Vág-völgye a vonatablakból

út.

Gratulálunk a világbajnoknak

I

1 1e
re é
el
k
P
:!��ta���� ! 1�� s�áz�1ét�� !ft�!�� I az_ ;1o�-!b�

l. díj: Egyhetes külföldi hajó

Budapest.
László
Szobonya
Mező Laszló Dombóvár. Huszti
Lajos Soltvadkert, Ugtyai Sündoi
Miskolc. Panaszuk orvoslása vé
gett az Uletékes szerveknél el
járunk.

dl

.
Lapunkban nem egyszer foglalkoztunk m�r �z „is me, �t�
te rjesztő előadásokkal. Elmondtuk, hogy az eloado, kor ta�Jat.
tanárok. 01··vosok. jogászok és kü lönböző szakemberek evek
óta rendszeresen előadásokat tartanak a szolgálati hel11eken,
munkásszállásokon .
Ez a munka nem vala m i öncél. hanem a dolgozók általá nos
műveltsége emelésének. egyik eszköze.
Ezt nagyon sokan tlldomásul vették és veszik minden
külön kommentár nélf<ül. Budapesten és sok. vidéki helyen
eredményesen folyik az ismeretterjesz�ő. m1!-nka. _ A . Nyugat&
és a Keleti pályaudvaron. a Bp. Épttes, Fonokseqnel, a Ma
gasépítési Főnökségnél. Óbudán - és még soro!hatná�k
tovább - mozgalmi és szolgálati vezetőknek e gyarant szwügyülc az ismeretterjesztés.
.
De akadnak. még ol11anok is - bár kis számmal -. ak,1(.
f'?rmái_át.
a
ezt
nevelésnek
a
nem értik meg a tanításnak,
A Budapest Ferencváros, Pft. Főnökség X II. szakaszan min
den eszközzel tiltakoznak a z ismeretterjesztő előadások ellen.
de nem különb a helyzet a főnökség nél sem.
Sorolhatnánk még a zokat a gazdasági és s=akszen·ez�_ti
'l'ezetőket, akik t ü ntető távolmaradásukkal nem na g yoi;r seg!!tk
az ügyet, de reméljük, nem kerül arra • s_o_ r. hegy nevszerint
is megírj!Lk -, mert bizunk. hogy belatJa� hel11telen m_aga
tartásuk.at. s nem fosztiák m eg a dolgozol<at a tanulas. 4
múvelődes lehetőségétől.

május 23-30-ig országos
munkavédelmi hetet, ezt
folytatóan pedig a vaslÍt
területén júniusban mun
kavédelmi hónapot szervezünk.

A szerkeszlöség üzeni

futóbajnokságot. A felnőtt fér- 4. ::lj,8. Csapat :
1 . Székesfehérvári
fiaknál
a
békéscsabai
Huszár
t\IAV Előre 60 pont.
mindkét számot
megnyerte. Az
Nők. Felnőttek (kb. 1 200 m) : t.
MSzetctt pontversenyben a Tö- Kazi A. (BVSC) 3:45,G, 2. Turi
rek,·és került az elsö helyre, s {BVSC) 3 :56,4, 3, Kövan (Tör.)
elnyerte a sport.osztály vándor- 4 : 13. csapat: 1. BVSC 10, 2. Tö
aerlegét. Eredmények:
rekvés 18 pont. Ifjúságiak (kb.
i'érriak. Felnöttek (kb. 'iOOO m): 800 m): 1. Such 1\1, (B•csaba) 2:21.
L �uszár {Békéscsaba) 23 :231 8, 2. Csapat: I. Békéscsaba 21 pont.
.Novak (B.-csaba) 23:37. a. sza- Serdülők (kb. 500 m}: 1. Borsos
bó (DVS'C) 23:47,6. Csapatban: 1, (Makó) 1 :24,8. Csapat:
1. Békés·
Békéscsaba_ 31, 2. Törekvés 34 csaba 1R pont.
))Ont. Felnottek (kb. 3000 m) : 1.
Osszelett pontversenyb e.n: J. Tö
Huszár 9 :34,2, 2. Bárk.in�'i (SZYSE) rekvt's 99. 2. Békéscsaba
74. 3.
t :57,6, 3. Nyögéri (Tör.) 9:59.2. 1 .Makó 59, t. BVSC 45; 5. S7.eged
.
csapat : J. Törekvé6 50, 2. 57�- 35 pont.

A kinek inge, veg ye magár a

Sándor,

l\láté

Szeged

az

I 2.

Sziládi Sándor

1960.'61. tüzelési évben.
131 3:tt '1939. Egyes hullade.kan.va
gok gyüitése és értékesítése.

�~-~-~~-�~-�-�-�--~~~�~~-~

rában. Amikor kibújtunk, egy ki csit ijesztő
volt a kép. úgy látszott, mintha a folyóba
futnánk.
Pompásan húz a gép, színéi:el beleol v adva
Napjainkban a vasúton is
Nem tudni, mi vezette G . D.
a terepbe. Végtelen zöld utcába győzköd ü7: k
se� szó :5i k a _ :.:1rsadalm j · tu- féke zőt tettének elkövetésére ,
a távolsággal. Sehol egy sárga, vagy meg
.
la J don védelme1 ol. Oktat asolce vésbé vörös f l ny a jel ző kön . A hegyek is
annyi azonban bizon ;·os' hogy
kon megbeszéléseken hív j ák
.
..
közelebb jöttek. Itt-ott fenyóerdők kap'lszfel a· dolgozók ft' gyelme't a ta·1._ nemcsa_ l_< s_aiat mag_at, h_anem
kodna,k meg az o 1.dala kb an.
sa
lád
t
a
, s megsze_gyemtette.
sadal mi tulajdon védelm ére. a c
.J
Egyre sötétedik . . . Az Alacsony Tát ra ornépi vagyon megóvására. Még - nem 1s beszél ve arrol . hogy az
aprócska
hegyekből
A
hold.
a
mait nyergeli
is előfordul. hogy egyesek okozott kárt - ami nem kis
megdézs málj ák a közös tulaj- összeg - mee kell té rí t en ie.
patak.ok t'Lgy futnak le, m i ntha sietós dolgu k
volna. Itt is ott is hidak karolják át a fodont.
tgy történt ez márciusban
lyót és a fényesen kanyargó acélk_ígyó - �
Békéscsaba állomáson is, ahol
MAGVAR V ASUTAS
A pontversenyben a szesínpár - silrün tünedezik. el a sotet torku
alagutakban.
gedi vasútforgalmi
techG . D. vonatfékezö, megfeledE'elelós szerkesztő: Gulyás Já n o,
• •
, •
-- •
,
kezve
latnank
magáról,
feltörte az
•
· r akta képk>nt
Ha muvesz ecse t3e
Felelős kiadó: Szab0 Antal
nikum vég7,ett az elsö heegyik vagont, és két ládát ela n agy sziirke�é�ben ág<:Sko_dó hegy�ri�so- l
Szerke,;,tös,oo Budaoest vi.
lyen,
j
vitt
a
közeli
tuktemetőbe.
folyo
a
hoITT'
tarsait,
és
Knvant
kat: a nagy
Benczu, u 41
rében fürdő holdvilágot, a meglapuló falucs- másodi k a vasútgépészeti tec h . o t t e l rejtse. Amikor a ládák
l'erieszn • Néos,av• ,_,, .,k,adO
eget - va - n i kum, harmad i k a pályafenn - feln .v i tá ,a után látta. ho!!Y
.
k.ák fényeit, a szikráz ó csillagos
oly
, tartási te hnikum.
an tárgyat tartalmaznak,
.
vanalat
lószinütlennelc tartanánk .
c
amit nem tud értékesíteni, a
Budapest vn „ Rákóczi út st
il ó.
A seregszemle
S t rba (Csorba) kiá!tja a jegy v_izsg _
befejezése lopott holmit otbhagyta.
SzJkra L•nnvnm1•
Megérk ez t ü nk a szállM helyre. A2; a!lo m as· 'l-'I...,..,.,,...,....,..,..,.,~..,..,.....,,...,.,,..,.,.,.,,,..,..,.....,,.,,..,.,,,,...,..,,.....,......,,..,.,~.....,.....,,..,.,...,..,.,,..,....,..,....,...,.....,.....,,...,.,,..,..,.,,..,....,..,..,..,.,,,..,..,
......,,..,.,...,....
beszel ma
fcinö lc _ bár kissé törve , de
�i�:
hogy !· .
,-ul Kedves. barátságos · · · Val�
n meg:ge�t
DÍSZ ÍTESI ' ERSENY
KULTURÁLT UTAZÁS
, rt -'> k a korá bban távbeszélo
te
z enyém la kas ts
vend é gszobáinkat. . "N'a, a
.Ja.
mond
lesz jó''
t�ág_ból Vég ül a resti pincére -:- bará
s':allast. A:
egy • közeli szállóban ke_ritett ..
tome n y levego
„ ó fáradtság es a
utazassa l 3ar
az. a'b r_a' nd?>ris
•
néhány perc alatt véget vet
konn yu a .-!at;:
nak . Reggel aztán . . . Nem
f
orm-il m •·
t
k
_a
d
ato
mon
,
akat
t'ányból szav
o. Langyme_1eg
Azurkék. az ég. Párás a leveg
cserebogár a
mint
szem
A
leng.
szel!ó
falnak - nekiütköz ik a Magas-Tátra !g?e
nyúló szirtjeinek., aztán bátortalan ul k.u.szilc
fel, egyre feljebb a csúcsok. felé. Opti�ai
csalódás. de hisz benne az ember. mint
,.,, inden szépben, és a. kis négyrészes abla
',on át szinte nyúl utána. megfogná a me.sz
�ze múlt ittmaradt tanúit. a hatalmas hegy
- Hallatlan! Ez a dekoráció szebb lesz.
- Most pedi g előadást tartok az utazá.s köz
lriásokat.
mint az állomásé!
Gergely József
- Jelentem . mi Kossuth-díjassal dolgozta• ben látható érdekességekről.
(Folytatjuk.)
tunk,

I

Nagyobb gondot a társadalmi tulajdon védelmére

0

'

\tlLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK !
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A BÉK ÉÉR T

Azt kérded tőlem, hogyan harcoihat
a békéért egy dolgozó?
f:liSz az egy porszem, mit elsodo-rhal
szennyes á.rjá,val a folyó • . •

Gyújtsál cs«.k meg egy gyufaszálat,
a sötétség már tova·vtigtat.
Egy ha:ngt6l m egtörik a csend,
egy jeltől megbomlik a ·remi.
A magas kőfal tégLából éJl'Ül,
a fal leomlik habarcs nélkül.
A gép kis e3ava,rokból áll,
millió holttest a 'koráll.
Sok, Mk kis vízcsepp tenger á.rja,
a test atomok milliárdja.
Hát mit jelent egy dolgozó?
- gá.tja közt rohan a folyó! • . .

----------------------------------------------------�
-________A_s_z_e_R__
v e_z_E_r_r_
v_
A_s_lJ_r_A_
s_o_
o_L_�__
o z_o_
, _K_
L_
A_P_J_A________ �
IV. �VFOLYAM, 10. SZAM.

1960. MAJOS 17.
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A her11eden szilá.rdan. á.!!j,
kö-rmölj, dalot;, vagy kalapá.l:i,
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Október 1-<fln lesz tíz éve,
ho6y a vasutas dolgozók társa
dalombiztosítási ügyeinek in
té.zését pártunk javaslatára,
kormányzatunk a Vasutasok
Szakszervezetére bízta. Ezzel
az elvi irányítás és a gyakor
lati végrehajtás közvetlenül
feladatává
szakszervezetün k
vált. Felsőbb szerveink az ed
digi ténykedés alapján meg
állapították, hogy a vasutas
d olgozók ezt az állami felada
tot a szakszervezet irányításá
val általában helyesen oldot
ták meg_

A hiányosságok kiküszöbö
lése valamennyi vasutas dol
gozó érdeke, mert azok meg
szüntéve1 az eddiginél is na
gyobb segítsé6et tudunk nyúj
tani a rászorultaknak és biz
tosíthatjuk a szolgáltatások
további emelésének feltételeit.

rendszeresen oktatni kell az
aktivistákat a megjelenő ren
delkezésekből és gondoskodni
kell, hogy a dolgozók is meg
ismerjék ezeket.
Allandó kapcsolatot kell
tartani az orvosokkal és gon
doskodni arról. hogy az orvosi
üzemorvosi
rendtartás,
az
A leggyakoribb
ügyrend maradék nélkül érvé
nyesüljön. Csökkenteni kell az
hiányosságok :
adminisztrációt, ho6y ezzel is
l. A törvényesség nem érvé segíthessük a gyors ügyinté
nyesül meafelelően. a társada zést. Ellenőrizni kell a nyil
vántartások pontos, helyes ve
lombiztosításban.
2. Nem kielégítő a szakszer zetését.

Évi 500 millió forint

Az elmúl t 10 év alatt a vas
utas társadalombiztosítás
is
olyan fejlődésen ment keresz
tül, amely kapitalista viszo
nyok között elképzelhetetlen.
Ma már évente több min t 500
millió forintot fordít kormány
zatunk a vasutasok társada
lombiztosítására. Ez tízszere
se az 1 952. évinek.
A z állam által adott összeg
kezelése és célszerű felhaszná
lása nem könnyű feladat elé
állítj a szakszervezetünlt veze
tő szerveit, és a szolgálati he
lyek társadalombiztosítási ak
tivistáit.
Bár számottevők eredmé
nyeink. még.is jelentősek azok
a fogyatékosságok, amelyek
nek kiküszöböléséhez elen 6ed
hetetlenül fontos szervezeteink
és aktivistáink még jobb hoz
záállása. a szakképzettség nö
velése, a munka nagyobb mér
vű társadalmasítása. Ezért for
dulunk az évforduló alkalmával üzemi szervezeteink ve-zetőihez,
társadalombiztosítási
aktivistáin khoz és az összes
vasutas dolgozóhoz: segítsenek és tevékenyen működjenek

vezeti bizottságok ellenőrző,
segítő. felvilágosító. nevelő
munkája,
3. Vontatott az üzemegészségügy terén fellel t hibá.Tc
megszüntetése.
4. Az iigyintézés felületes
munkája (rossz záradék stb)
miatt sokszor késedelmesen
kapják mea a dolgozók a szol
gáltatásokat, aminek követ
kezménye, hogy többen hosz
siabb-rövidebb időn át szol
gáltatás (táppénz, bér, vagy
nyugdíj) nél/cül ma.ra.dnak.
5. Sok a felületesen. elbírált
- esetleg indokolatlan - szol
gáltatás.
6„ Még ma is sok az in-doko
latlanul táppénzes állomány
ban 1evő dolgozó.

,

ismerje a rendeleteket

Le kell leplezni az álbetegeket, a Jógósokat, viszon t elv
társi segítséget kel! adni az
arra rászorulóknak. Ellenőriz
közre a társadalombiztosítási ni kell a szolgáltat.ások tör
munka színvonalának emelé- vényszerű pontos betartását.
aében. a fogyatékosságok fel- A társadalmi ellenőrzés szín
vonalának emelése érdekében
azámolá sában.

Ülést tart a szakszervezet
központ i vezetősége

ne emlegesd a, munka. végét és állj sorb(l,, ha hív a pá-rt:
az utat min.dia velünk járd! . . .
ts .soha, soha. ne nézz há.tra,
gyengének van csak gyermek.álm,i/
Az erős bü.sZkén néz ewre,
a.z önzés elma.radt már tőle . . .
Tovább építve új világunk,
az elértekre úgy vigyázunk.
Uj magot hintve puha földbe
és wermeleeink szűz lelkébe,
új nemzet sarjad hazánk fájá.n,
a.z öreg Duna-TiSza tá.ján
minden újjá lesz, minden szépül:
hidd el' itt már 4 B1!:KE épül! . . .

jl�

A helyileg megoldhatatlan
hiányosságra hívják fel a tár- �
sadalombiztosítási osztál_y fi. �
gyelmét és kérjék a segítségét �
azok megs züntetéséhez. Te- �
6yenek javaslatot a munka �
jobbá tételére, s úgy dolgozza- �
nak, hogy a dolgozók elége- �
dettek legyenek a társadalom- �
biztosítás ügyvitelével.
�
A tízéves . évforduló legyen �
,.
kiinduló pontja a hibák végle- �
ges megszüntetésének.
�
Vasutasok Szakszervezetének �
Elnöksége
�

Bánkfalvi Gyula
Szeged
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GÉPES ÍTETT SÍNCSE BÉ

A bt(,dapest-hatooni vona
A megérkezés után percek
lon Tura térségében is meg alatt megtörtént a sinek le
kezdődött a hosszúsinesítés. A eresztése. Jó volt látni. amint
mozgó pályafenntartási főnök a munkavezetők - kezükben
ség dolgozói a legújabb mód jelző zászlócskáva1 -, szinte
szerek szerint. törpedarlllk se hangtalanul
ir-ányították
a
gítségével végzik a 360 méte munkafolyamatokat.
Azelőtt
res sínszálak legombolását.
,,hórukk"-ra történt, s a kia
Vajon azok a pályaépítők, bálástól egymás sza,vát sem
akik hosszú éveken át kézi értették.

erüve l végezté k a síncseréT.et,
A hosszúsinek lerakása ubán
megbarátkoztak-e "· gépekkel, következett csak a tulajdon
az új eljárásokkal? Ezt figyel képpeni síncsere. A pályatest

ték meg egyik nap a helyszí
nen a mun�avezetói tanfolyam
hallgatói.
M�figyelésilltrő!,
A fentiek kiküszó'bölését a tapaszta!ataikt·ól az alábbiak
társadalombiztosítási tanácsok ban számolunk be az olvasók
csak a becsületes dolgozókra nak.
támaszkodva és azok segítsé
gével tudják megoldani.
A hegesztötel pen
Minden dolgozó

t:::Et:;'.?�El�":l�

Ii

A� eln öh sén
l:I felh ívása

A pályaépítők a
reggeli
készen
indulásra
órákban
várták a vágányzár kezdetét
Tura állomáson. Mivel a tör
pedarus szerelvény jndulásáig
volt még időnk, megtekintets
tűk a hézagnélküli íelépít
ménycsere igen fontos állomá
sát, a hegesztő-telepet. A te
lepen a he6esztők 24 méteres
sínszálakból hegesztették ösz
sze a végtelen hosszúnak tűnő
új síneket. Ot t munkálták meg
a hegesztési varratokat és sze
relték fel a sínszálaka t a tör
pedarukra.

A szakszervezet központi vezetősége május 27�n ülést
tart az alábbi napirendi pontokkal :
Amint Tura á_l!omás?n �t ha 1. Tájékoztató az ewző központi vez!ltőségi ülés óta végladtak a reggelt szemelyvonazett munkáról. Előadó: Soproni József.
.
az
2. A központi vezetőség meUett működő orvos-egészseg tok a szolgálattevő közölte
őséggel a vágányzár
ügyi szakosztály jelentése a vasút üzemegészségügyi helyzeté- építésvezet
k:zdetét., A törpedarus sze;el- j
ről. Előadó: Krekó Ferenc.
elindu,t a
3. A központi vezetőség mellett miilködő agit_á.<;i��- �s veny tolomenetben
propaganda bizottsá.g jelentése a szakszervezet ag,ta.cios es munkahely felé. _A .P� lyán i s_ a I
tortsegevel
törpedaruk seg1
propaganda munkájáról. Előadó: Gulyás Ján_os.
a regi ]
4. Előadás : A nemzetközi szakszervezeti mozgalom egy tént mind az új, mind
aégén.ek kérdései a jelenleg i nemzetközi helyzetben. Előadó: sinek moz6atása.
Gróf József.

A nyílt pályán

mentén elhelyezett

állö bak-

A fűtőház utazószemélyzete
1 a többi között vállalta. ho,,
ay
az év végéig 300 OOO tonna. túl-

a helyes ötletet a kocsikban
t.alálható fényképek, totó, lot
tó és egyéb színes reklámraj
zokh.oz hasonlóan valósítsák
meg, Egy-€gy kellemes hangú
figyelmeztető, rajz, karikatúra
hiztasan segítene a nevelés
ben.
Milyen szépen hangzanának
például ilyen Tajzos felhivá
bOk: Kedves utas, vigyázz a,
stb., stb.

Pa.pp Th•adar
Miskolc

-•

A z ado t t szó
kötelez

A guruló törpedarukról mindkit sin.Sú.Jat leenge.d•ték a pályatestre

darukat a cserélendő felépít új gépeken rövidesen elvégzik
n1ény fölé helyezték. kiemel a kívánt tökéletesítéseket. Ezték a régi síneket, majd a be- zel újabb percekkel, esetleg
órákkal meg lehet majd rövig esztett sínszálakat két fogás diteni a felépítménycserét.
.
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Klemain Vilm-Lóczi Já-n.os
sal a
_
�
Ezutan
mezekre helyeztek.
megtörtént az illesztési hézag
nak meafelelő hossz:rányú el
tolás � munkához láttak a
síncsavarrögzító-gépek .
Persze a gépesitésnél még
A
napokban a kelenföldi
pályaudvaron jártunk. Hama-,
rosan a szocialista munkabri
gádokra fordult a szó. A fő
nökhelyettestől tudtuk meg,
senyt a. ce lldömölki fűtőház hogy a címért harcoló brigádok
külön naplót vezetnek.
nyerte.
A sikerek, balsikerek, rossz
Kismihók Róbert
és jó pontok tára ez a füzet,
Celldömölk
amelyet a brigádvezető vezet.
______
Tartalmazza a hét fö pontból
álló állomási versenyszerződést. �·alamin t a brigád külön
Kis vasút oz ipari vásáron vállalá&t. A vállalá,; teljesítéséért jó pont, a lemaradáHírádástechnikai iparunk a sért, balesetért. a fegyelemmájus 20-án· n11íló ;pari vásá- lazításért stb. ro&sz pont jár,
ron nemcsak a közö11ség ál ta l
Az egymásközti ellenőrzésre
is jól is mert cikkeit, hanem a z
alkalmas ez a nap
úgynei:ezett neh_éz gyártmá. - is , nagyon
amely a versenynyilvánosló
nyait is bemut_a tJa. •
sá "nak ú i' módszere.
,
A Telefongya r peld.áu1 kor"
szerű vasútbiztosító berende- 1 - Magam sem hittem. hogy
yen élő nagyszerű

és Györkbs Sán-dor mozdonyYezető szocialista brigádj a vál Jalta, hogy az év végéig
brigádonként - 120 tonna
szenet takarítanak meg . A z
utazószemélyzet többi tag j a
sem akar lemaradni. úgy határoztak, hogy havonta 1 1 1
s?,ázalékra teljesítik a szénta- zést muta t be . Az üze m mintkarékossági tervet.
- egy 3x4 méteres ,asztalon elkéTovábbi eredménye9 mun- s.dtette egy vasutá.llomá_s makára ösztönzi mozdonyveze- kettjét amelye n játék villanytóinket az is, hogy az igazgató- v�to'kkal, _v�!t� l-1.:a_l és fény, ság területén május e!seje jelz�kkel mukodes �ózben �ti!•
1 tiszteletére inditott mozdony- ! tatjak be_ a korszeru biztos,wtisztasáQi és karbantaná.si ver- beren.dezest.

sú!11t továbbít. Gyimesi József

A . menetrendet lapozgatva
több olya.n rajw;; karikatúrá
val találkoztam, amely a kul
turált utazásra, a tisztaság
megóvására hívja fel a fi•
gyelmet. Tekintve, hogy me
netrenddel csak kevesen ren
delkeznek, javaslom, hogy ezt

kocsi k tisztaságára, ne szeme
telj! Utitársa.ldra is légy fÍIJl/e
lemmel, az ablakokat csa.!e az
egyik oldalon tartsd n11itva !

Az éves terv teljesítéséért

A celldömöllci fűtőház legutóbbi teimelési tanácskozásán a dolgozók úgy határoztak.
hogy tovább folytatják a szocialista munkaversenyt.

akadnak hibák. Egyik-másik
gép gyakran felmondja ·a szol
gálatot. A törpedarukra is na
gyobb hajtókerekeket kellett
volna tervezni, az emelő lánc
is lehetne szélesebb,
mert
munka közben állandóan igaz
gatni kell. Helyes lenne a kis
daruk hajtókerékfogantyúját
i.s forgósra alakítani, mivel
jelenle„
nehézkes a kerék
meghajtása és forgatás közben
is beszorul.
Meggyöződés�, ,hogy az

Könnyen megvalósítható

Veresegyház állomás és a
VIII-as pályamesteri szakasz
dolgozói május 1 tiszteletére
,:állalták, hogy a szakszeiTe
zeti helyiség melletti terepet
társadalmi munkában rendbe
hozzák, majd egy röplabda
és egy tekepályát építenek.
A nagy fogad�ozás ellen�
je
re mindössze néhányan
lentek
meg a társadalmi
munkán. Ha így megy, még a
, vasutasnapig sem készül el a
teke- és a röplabda-pálya.

Ú i é rtékelé si módszer
a kelenfö l d i bri gádoknál
nagyon éber szolgálattal és
összefogással érhetünk el jo
eredményeket.
Török Géza oktatótiszt arrol

beszélt, hogy az ügyeletes, a
rendelkező, az engedélyes tá
virász és a gépkisérő alkot egy
brigádot. A kocsime;;ter, a to
latásvezetők és a váltóorök
egy másikat. Ez szo!idaritast
és fegyelmet parancsol.
Szé'k,ely János kocsimester
büszkén vallja . hogy 1 959. n o
vember 7-re az elsők között
határozták el hogy versen�·re
kelnek a szocialista brigád cí
mért.

-, összetart bennünket a
szerzed.és - vélekedett Zubor
István váltóőr. Nem tűrünk
közöttünk haszontalan embert.
S az eredmán11 máris megvan:
versen11t ja.vult a. munlca, csökkent a
il
.
szül a könyv felfe ��!ése, a vonatfeltartások száma..
v�se nymozgalom unaszerv�
zese - mondJa Eged Ist·v an
i;iártti�kár. Köztudon:ású, hogy • Re-,_nélj��• h';'!!1J rövides_en
al!omasunkna k nch ez a hf;lY - Ul!11 �d�oz?lhetJ� k a keZenfolze:e. Mi 1.:49yun � Fe '.enc�·aros dt � n9:ado;,:at, mint_ a megtis:.előrend.ezC'le, taroló;a. Csak \ telo cim birtoikosa,t.

*
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Először a legfontosabb feladato kat oldják meg

Három kép egy szocialista brigádról

A.öszö11öm

a hallásjavító készüléket

A közelmúiiban tranziszto- A munkatervben sze,·ep- 1 A be,;zélgetés :sorár. még
Nehány nappal a közép
ké,;zülé>ket
ieervi választások után So u; feladatokat a kiilönbözö re- számos olyan probléma szóba ros hallá<:javitó
mogyon;zág fövárosába. Ka,. szortbizottságok végzi k majd került, amely mint megoldásra kértem a szakszervezettó!. Az
posvárra látogatt:mk. Célunk: a.,. aktí vá,k segítségével. Hogy váró feladat a munkatervben 1 800 forintos készüléket ápri
megnéz.ni, hogyan látott mun cilk/,túzéseinJket maradéktala- is szerepel. Valamennyi felso- lis 25-én d íj talanul megkap
kához az ú j megyei bizottság. nul teljesítsük, a.rra legföbb rolásától azé'.·t te�in�et�n!,- el, tam.
.
• ék a le l k·es a1ct•ivaha- 1o• - mert a fentiekbol is k1tumk,
Fa.rl«!.s La.jos, a megyei bi b,ztostt
Há'ás vagyok a szak&rervezottság titkára azzal kezdte a za.t. Megyei bizottságu nk lét- ht„gY a Somogy megyei bizottaz április 1 4-én megtar- zetnek. köszönom a seg it,;éget.
be,7-élgetést, hogy a szervezett rejöttevel több száz aktívát s t küldöttgyűlés
után a leg- 1
to t
.
.
. .
vasutasok he;yesnek tartják a
Ung, Janos malházo
sikerült csatas01'ba átutanun k fontosabb feladatok · megoldámegyei bizotioágok létrehozá
Pannonhalma
elé.
maga
célul
tűzte
sát
mondotta.
sát, mert mint áz eln1últ hó
napok tapasztalatai is bizo
nyítják, meggyorsult az ügy
intéz.és, a dolgozók közelebb
kerültek a szakszervezet fel
sőtib v;;zetéséhez.

Eljatnat 1inde1 alapszervezethez

- Bá1' a. sok é1-tekezlet miatt

& megyei bizottság függetlení•
tett titka.rii ritkább4n jut el
a. megye székhelyétől tá.vo!eső
mégis
helyekre,
szolgál.a.ti
i,okka.l szorosabb a. ka.pcsol.a.
tunk a. szakszervezeti bizottsá
gokkal, mint ko1'ábba.n a. teru
leti bizottságokna.k '!1olt
mondotta. - Szorosa.bb a.zért,
meTt a. megyei bizottság min
den egyes ta.gja, sőt nálunk a

Még egyszer a dolgozok iskoláiiól

Az 1959/60-as tanév végéhez
közeledünk. Néhány hét és
több. mint kilencezer vasutas
dolgozó tesz vizsgát különböző
fokú állami iskolákban.
Az elöZó években évente
mindössze 500-700 vasutas
dolgozó tanult napi munká ja
után. Szakszervezetünk köz- 1
ponti vezetóség,. felhívására
ebben az esztendöben pártunk
múvelődéspolitikai irányelveinek valóra váltása során

póttagok is kaptak fe'/.ada.tot.
megsokszorozódoU a to
A vezetőségi tagok megoszlá
vábbtanulók száma.
sa földrajzilag is helyes. ösz3Ze tudjuk fogni a megye va Az általános iskola I-IV. osz
tályában közel 200, az V-VI.
Zamennyi szolgálati helyét.

- Milyen fel.adatokat tűz osztályában 1200, a VII. osztá
lyában több mint 3500. a VIII.
tek maguk elé?
osztályában 1541, a �mnáziu
- A szocialista mtt11ikaveY- mokban 865, különböző tech
1ennyel, a terve]< teljesítésével nikumokban 1 200. egyetemen
megyénkben· eddig nem volt 271, főiskolán 33, dolgozó foly
különösebb probléma. 1959. tat
tanulmányokat.
második felébe n több szolgá
felelősségteljes
a
Nehéz
la.ti hely is teljesítette az él
üzem szintet. Ezek közül Ka vasúti szolgálat mellett a ta
utolsó hetanév
Most.
nulás.
a
posvár állomás élüzem lett,
hét .szolgá.l.a.ti hely pedig ve teiben pedig

zérigazgatói elismerésben 1'é
keUőrott erőre és a'kiaratra
&zesült. A szocialista bYigád
van szüksége minden ta
mozgaJom is szépen fejlődik.
nulónak,
A megyében 60-70 brigád
ha sikeresen akar számot adni
küzd a megtiszteiő címért.

TM száz aktíva segítségével

Fa.rkas elvtárs ezután kérdezés nélkül sorolni kezdte a
legfontooabb tennivalókat. El■ő helyen említette a társadalombiztosítás helyzetét és a I
törvényesség betartás át. Majd
arról beszélt, hogy a nőkkel
és a fiatalokkal való foglalkozást hogyan akarják megjavíta ni. A kéthónapos munkaterv
egyéb feladatokat is tartalmaz. Az ismeretterjesztő előadásokat például minden jelent&e�b szolgála�i _helyen
szeretnek meghonositan,. Szorosabb kapcsolatokat kívánnak létesíteni a termelőszövetkezetekkel is.

Sok péld a szó] emberségük és
jó munkáju k mellett Csak
közös örömünkre szol;:álhat,
Hídépítö Főnökség, a Vas· hogy egyre kevesebb lesz az
anya.gjavító Vállalat dolgozói olyan vezetö a vasúton. min\
közül minden jelentkezó sike Kecskemét állomásvezé:nylóje,
resen készül a vizsgára! Dicsé aki Herczea Zsigmond vonat
retére válik ez a tanulóknak, kísérőt mé,t szabadnapjában
a munkás kollektíváknak és a is vezényelte és megakadá
szakszervezeti _ �izot_tságnak lyozta a vizsgán való rész,·é
egyaránt.
Az elozo héten ol telét.
.
v�sha!'.uk; hogy . a. _Landler
Segíteni. s nem akadályoz
Jarmu1av1t6ban 1s sikeresen
ni kell a továbbtanuló
vizsgáztak az üzemi iskolások.
dctlgorokat !
A rendszeres
tanulás, a
A pártszervezetek, a �zak
rendszere s segítés meghozza szervezeti bizottságok és a
az eredményt. Erről tanúsko szolgálati vezetők ei?:vi.ittesen
dik a ferencvárosi állomá.�on sokat tehetnek és kell is ten
és a Déli-pá.lyaud. varon elért niök az elkövetkezendő naook
2 kiváló-, 15 jó- és 39 közepes ban. ho!!v az idei tanév sikeres
rendű vizsgaeredmény.
befeje?.ésével se<?:ítsék pártunk
Dolgozók és tanárok készül- múvelií<iéspolitikai irányelvei 
n ek most a vizs!!ákra. Szinte nek megvalósulását. Az idei
velük e!!yütt ké5zülj enek a tanév eredménves befejezése.
bizottságaink a tanulók eredményei már .siszakszervezet i
és a nolgálati vezetók.
I keres kezdetét ielentik a következő tanév előkészítésének.
Sokat 5e!l'Í1het'nek az ok ta.. tó- és vezénylőtiszlek is.
Kovács János
50 jelentkezőböl 20 folytatj a a
tanulást ..
De akadnak jó példák is. A

Az Eszakl Jármfi.Javitóban több .
mlnt 40 brigád harcol a szocialista �··
brigád címért. Közülük eddig h�

mat

találtak.

alkaltnasn&;i. a

*

A brigád e-gy része- a rudazatok

*

felszerelésén dolgozik

Haypál László, a brigád legfiatalabb tagja Kandó-háromszög kúpos
perselyének rögzftését végzi

*

Nemes Ferenc- müvezetö és Szabo
Ignác egy ,:Ulamosmozdony segéd
hajtó rúdfejének mágneses repe•
désvlzsgálata közben

A gyöngyösi pályamunká sokról

Az utóbbi időben a gyön- maradni. Az első negyedévi
gyösi pályamesteri szakasz tervet maradéktala nul teljesí
dolgozói előtt is megnőttek a tették.
feladatok. Szerdahelyi János
A pályamestert"el folytatott
pályamester 29 pályamunkás- beszélgetés közben a szocia
sal végzi a gyöngyös-vámos- lista brigádmozgalom is szóba
györki vonalszakasz fenntar- került. Szerdahelyi elvtárs el
lási munkáit. A szakasz do!- mondotta, hogy a szakasz dol
gozói a múlt évben a harma- gozói három brigádban ver
dik hell·en végeztek a szaka. senyeznek a- szocialista brigád
szok egymásközötti VE!r�c!nYé- cím elnyere8i1ért.
Bezzeg Lajos, Gyöngyös
eben. Az, Idén sem akarnak le- ,

egy év munkájáról. De a szak
szervezeti bizottságok, a szol
gálati vezetők sem lehetnek
tétl!:11 ül . Fokozottan _kell segí
ten:u�, ebren ta'.ta� uk a . �a
_
nulas1 ked".et a v1�ak 1�e1 en
Az oktatás megszervezesevel
nem tettük túl magunkat a
gondokon.
Fokozni kell a felvilágosító munkát az utolsó heiekben is a lemorzsolódás
ellen.
Néhány szolgálati helyen a
továbbtanulásra
ielentkezet
Tévedés ne essék, a forintekkel való rendszeres foglal tok nem váltópénz, vagy bank 1
kozás és a segítés hiánya meg jegy formájában hevernek Ka
bosszulta magát. A Szoln-01ci posvár állomáson a felvétP.li
Jármúja,oítóban példáu l 100 épület végében.
jelentkezőből csúpán 28 a Ke
Ha így lenne - meggyózö
leti Műszaki Kocsíszo!gálatnál désem - régen felszedték vol-

Forintok a felvételi épület végében

Irány fátralomnic. . .
ÚTIJEGYZETEK
Űtban a Lomnici-csúcs felé

De mivel n.em l..iiszpénz
ről, hanem berendezési tár
gyakról van szó, az embenk
mindennap elmennek mellet
te. Jóllehet, egyesek fejcsóvá
lással, vagy megjegyzéssel fe
jezik ki rosszallásukat a gon
datlan gazdák iránt.
De ez sajnos nem i·á!toztat
a, helyzeten. A sörapa1 áral
felszerelt kerekeken mozgó kis
söntéspult és egy fagy!a!tos
kocsi - az Utasellátó tu'ajdo
na - egész télen át ott he?:ert
gazdátlanul a. szabad ég alatt,
kitéve az időjárás viszontagsá
gainak.
na.

,.,_,,,., ,.,,.,

Mikor 611 lenn a• munka köri kötelezettség ?

.. feges
KU..,OR

t:eherkocsikat kap a MÁV
A MA v megrendelésére a
g�·őri Wilhelm Pieck Vagonés Gépgyárban elkész.ftették a
h,irminc köbméteres tartálykocsi első darabjait. Az á s,·ányolaj-termékek szállítására alk;ilmas tarlálykocsikból az év
végéig kétszázat gyártanak.
Az új típusú sertésszállitó
kocsikból hatszázat gyártanak
a következő években. A készülő új cementszállító kocsival 40
l on ?a cementet lehet tovább i.
tam omlesztett állapotban. A
kohászati üzemek részére többkita különleges tehervagont
g�•árta�ak és ú.i sósavszállító
kocsit 1s terveznek.

dik.
Aztán sisteregni kezd a, felvonó motor és
megindul 4 menet. Néhány perc múltán már
ég és föld között len.günk. Egyre kisebbek
lesznek a lent maradt emberek és egyre na
gyobb a hegy. Má1' az ösztövér fenyők is tü

,._,.,,...._,.,..., ,.,,.,

Mit mond a paragrafus az újításokról?

------

Strbától csak egy-két állomás
PoprádTat1'y. A város nyurga házai szinte hivogat1l4k. Jó voZ1!4 körülnézni, de máris indulunk
Tátralomnic felé.
Kicsit döcög ez a vicinális. De rövide.se,n
azemtöl szembe állunk a, híres Lomnici
csúccsal.
Szikla.köböl rakott csin.oo kis épület a la
novka fejállomá.sa. A szlovák vasutasok ba
rátsá.;a, sorcm.kívül bizto,sította a feljutá:st.
Rih,'id so„banálliM után jutottunk be 4
11.yolc-tíz személyes lengő kis kocsiba. Ülö
he� nincs benne, mindenki állva kapa,szko

nedeznek. A Meteorológiai és Csillacvi?sgál6
Intézetnél - 1700 méter magasban - néhány
percre megáJ,l a lanovka. Itt mál7' al� oom.
1'1.Övé nyzet.
Egy sekély, kristálytiszta hegyi ta.vacska.
fenekén sok-sok c&ehszlovák korona, i!11en
és olycn pénzdarab hever.
Mondják: a,ki
pénzt dob a tóba, az visszatér a Magas Tát1'ába. Én is dobtam bele . . . Kíváncsi va,gyok,
teljesül-e a ;ósiat.
Megint sisteregni kezd a, motor és tovwbb
emelkedünk. A kisérö szerint Európa enyet
len kötélpályája ez, amely alátámasztás nélkül
teszi meg a közel 1000 méteres utat. Néha
a sziklá,k szinte ol.dalb4 �erik a Zengő kis
kalitkát. Egy-egy riadt zerge bámulja. a min
dent legl/Öző embert. Él.énlczöld moh a az
egyetlen növény. A sziklarepedésekben 'még
ott van a ta,valyi hó.
Még egy utolsót zökken a lcocsink és fenn
vag11tmk 2645 méte1' ma,ga.sban, a, csúcsáilo
m.ásan. A hegyóriás fejebúbjára épített kes
keny műúton já-r-kel a túri,sta.
Tiszta. a.z idő. Délkeletre Krasznahorka.
büszke vára bújkál a homi!yban. Keletre
1'4larmilyen lengyel városka körvonalai bon-

c1m

viselésére. köztük a Hidas-bri�ádot.
Hidas János tíztagú brigádjávat a
villamos mozdonyok rudazatának
ja,·lt.ásit '\.'égzi. /\ té-nyképezögép
lencséje munl� közben örökítette
meg a brigádot

I

Az iparágban már alkalma
előterjesztése
zott megoldás
munkaköri kötelessége a vál
lalati jgazgatónak. főmérnök
nek, főkönyvelőnek, az illeté
kes miniszter által megjelölt
hasonló munkakö rben alkal
mazott dolgozgnalc. továbbá az
irányító szerv szakelőadójának
és a nála magasabb beosztásban alkalmazott dolgozónak.
Ha a felsorolt dolgozók
javasla tot -nyújtanak
olyan
be, amelyet az iparágban elő
zöen már bármikor alkalmaz
tak, vagy alkalmazzák. nem
lehet javaslatként elfogadni
még akkor sem, ha a javas 
lattétel szerinti megoldást a
javaslattétel időpontjában az
iparágba n már régebben nem
alkalmazzák.
Ha a dolgozó egy munka el
vég zé5ére me<>biz
ást kap és ő
O
_
•
. •
•
,
a kapott megb1zastol eltéroleg
kedvezőbb eredményre jut,
tt; intha a megbizá5 értelmében
Jart volna el, ilyen esetben

Joggyakorlat - elvi �öntések
Előttünk Poprad-Tatry és a
takozna.k ki.
körny_ező falucskák úgy hatnak a magasból,
mint játekkockál,.
Enyhe szél kerekedett. és mintha megiri
gyelte volna a sok szépseget. nagy kerek
felhőt görgetett a csúcs felé. Egyetlen pilla
nat alatt úgy éreztii1c magunkat. mintha ned
ves lepedőbe burkoltak volna. Sötét lett, alig
láttunle tovább a.z orru11knál. Percekbe telt,
míg elv01iult a vi!ágossziirlce. lompos felhő.
Még egy-két pillantó.s körbe-körbe, azután
indult is vissza a lanovlea a felhőkarcoló
sziklák, a moha, a tavalyi hó birodalmából
az em berlakta lankásra, Tátralomnicra.
GERGELY JÓZSEF
(Folytatjuk.)

Tévesen kifizetett munkabér értelmezése
Tévesen
ki fizetett munka- zat folytá n a végl'ehajtás elkebérröl és ezzel kapcsolatban I ülése
érdekében teszi eit.
az l\lt . V. 1 25. §-ának alkalma- v,ogyis éppen magát a teljesizasáról foga hnilag csak akkor t ést i s ,·égreh aj tási úton kénylehet szó. ha a munkáltató sa- szerítik ki tőle· Ezekben az
.iát elhatározásából folyósít il· esetekben azt az általános
jogletményt a dolgozónak, azon- szabályt kell alkalmaz
ni. hogy
ban tévedés folytán helytelen
t;�szegbcn. Ettöl eltérő és a té- az alapul szolgáló határozat
,·esen kifizetett munkabér fo- megváltoztatása, vagy hatályon
galma alá nem vonható az az kívül helyezése esetén az okaeset. amidőn a munkáltató 11 111 fogyott szolgál tatúst az azt fela kar a dol!"nzónak munkahért vevő fél visszatériteni tartozik.
Bfróság
fizetni. de iit erl'e kötelezö és I (F öi·árosi
45. pf.
végrehaJ!ható hatósági határo- 22 662,1958 sz. döntése.)
l

„

nem minősíthető szolgálati kö
telességnek:. Ezt sem lehet me
rev szabálynak tekinteni, mert
ha a megbízás nyilvánvalóan
szakszerűtlen volt és a helyes
eljárás kézenfekvő a javaslat
munkaköri kötelességnek mi
nősülhet.
Nem szabad a munkaköri a
munkaköri kötelességgel ösz
szetéveszteni. A javaslat mun
kakörébe tartozhat a javaslat
tevőnek, ennek ellenére még
sem minősíthetö munkaköri
kötelességnek. Például egy gép
javításával foglalkozó dolgo
zónak munkakörébe tartozik
egy új fejlettebb technológia
k idolgozása, de nem tartozik
újításjogi szempontból a mun•
kaköri kötelességei közé. Fon•
tos kérdés ennek a helyes ér
telmezése, mert helytelen gya
korlat következtében a dolgo
zók
saját
eltávolodnán<1k
munkaterületükről. A mozga
lomnak az a célja, hogy a
dolgozó figyelmét első�orban
saját munkat�letére irányít
sa.
kötelesség
munkaköri
A
csak a saját vállalatra korlá
tozódik. Ha a javaslatot más
szervnél vagy vállalatnál terjeszlik elő munkaköri köteles
ség fennforgását megállapíta
ni nem lehet. Például: aa egy
újítást tapasztalatcsere során
más vállalathoz átvisznek. az
újítási díj munkaköri köleles
ség részbeni fennforgása cí
mén nem szállítható M még
akkor sem. ha az elsö meg
valósítás helyén ezen a cí
men az újítási díjat csökken'
tették.
(Ezeket a problémákat a
29 'JfJ.59. Korm. Rend. 1. § 4 5,
6. bekezdése tartalmazza.) '
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Tisztasági őrjárat egy távolsági személyvonaton Az Utasellátó is felkészült a nyári forgalomra

Lapunk előző számában a
2-es �orson
�izsgált� . a
kulturált utazás feltetele1t.
Legutóbb egy távolsági vonat szerelvényén tartottunk
tisztasági
őrjáratot. Sajnos
személyvonataink
tisztasága
messze elmarad a gyorsvonatoké mögött. No, de -ne vágjunk az események elé.
A Budapest-Mohács között
közlekedő 1912. sz. távolsági
személyvonatnak
vasárnap
reggel nem volt sok utasa.
Még a Kelen.földön felszállók
is válogathattak az ülőhe
lyekben. Válogattak is, mert
azok, akik éjszakai műszak
ból utaztak hazafelé, olyan
fülkébe húzócha.k, ahol aludnj
Is lehetett.

ez a három derék magyar
! Mohácsig utazik - gondoltuk.
Pesze nem ez az egyedüli
vonat, ahol szemetelnek az
utasok. Az igazság kedvéért
meg kell mondanunk, hogy
vannak olyan távolsági vona
tok is, ahol sokkal rosszabb
a helyzet ahol piszkosak az
ablakok, �ol nem lehet bezárni a kapcsolószekrények
ajtaját, s a világítás sem tök életes.
A jeg�izsgálók iigyelj�nek
a tisztaságra is

kell az embereket. Talán ha
tásos nevelési eszköznek bi
zonyulna, ha
a
kocsikban
helyet
olyan feliratok
is
kapnának, amelyek udva1ias
hangnemben a rendre, a tisz
taságra intenék az utazókö
zönséget.

De a jegyviz.sgálóknak sem
jelentene többletmunkát, ha
a jegyek kezelése közben ud
variasan
figyelmeztetnék a
szemetelő utasokat. Mondhat
nánk úgy is, hogy a kocsik
ban a jegyvizsgálók legyenek
a tisztaság őrei, s ha a szép
szó nem használ, akkor bír
ságoljanak. Azok az utasok.
kocsik
akik szándékosan a
padlózatára szórják a ciga
rettavégeket és egyéb hulla
dékot, megérdemJjk a bünte
tést.

Mit lehetne tenni? Hogyan
lehetne biztosítani a távolsá
gi vonatok tisztaságát? - kér
dezhetn-é bárki.
Nem
könnyű
a felelet.
Meddig marad Liszt.a
Talán nem is lehet kész receptet
adni,
mert
a kultua kocsi ?
Amikor a kultúráit utazás
rált utazás megteremtése sokmegteremtésér61
beszélünk,
A kitakarított szerelvény oldalú munkát igényel , s az
menetrend szerint indult a utasok sem egyform ák . De a egyről nem szabad megfeled
Déli pálya.udvan·ót. A tiszta megoldást lehet és kell is ke- kezni : ennek. a fela.datna;k a
ságot sajnos nem sokáig őriz resni.
1 megoldása. jórészt ránk, vasutasok. Különösen
ték
az
Napjainkban még nevelni utasokra. vár.
gyorsan szemetes lett az Utas
ellátó büfékocsijában a púlt
előtere. Ehhez kétségtelenül
az is hozzájárult, hogy a hul
kosár
feneke
ladékgyűjtő
rossz volt, s ahogy beledobSzakszervezetünk elnöksége a hatgyermekes özv. Kovács l
ták az összegyúrt papírtányé- május 6-án, az anyák napja Józsefnéna.k, de a többi sokrokat, és szalvétákat, úgy iti alkalmából 20 édesanyát Iá- I gyerekes munkásanyának sem
is hullt belőle.
tott vendégül.
könnyű a szolgálat mellett a
Amjnt távolodtunk BudaAz elnökség nevében G róf háztartás vezetése és a gyerepesttől, egy.re többen szedték József, a s29kszervezet titkára kek nevelése.
elő az útra csomagolt elemó- üdvözölte az or.szág különbö
zsiát. S ahogy fogyott a reg- ző szolgálati helyeiről meg
ge!i, úgy gyarapodott a padló- hívott
édesanyákat. Rövid,
zaton a szemét.
Az
utasok szívhez szóló beszéde után a
. egy része lustaságból, kén#'e- Benczur utcai vasutas óvodá
lemszeretetből, vagy ki tud- ból négy kisfiú és négy kis
ja miért, a padok alá dobja lány tánccal és verssel kö
a szemetet. S mivel ezért szöntötte
az
édesanyákat.
A jó kapcsolat megteremtésenki sem figyelmezteti őket, akik közül a nyolc gyerekes se az üzemekkel, vállalato:ckal,
a cigerettavéget is egymás Mi!11ó Andrásné, a békéscsa- termelőszövetkezetekkel,
a
_ iszo!gálás, a lel ki lsután tapossá,k el a lehullott bai TBKE takarítónője a he- pontos k
lyi szakszervezeti bizottsághamuval együtt.
munka közelebb hozis meretes
é
za a szállíttató feleket a vmtto!�áfft�r;;:;��; 1:í���= e:;ez �:sa��t�f\��;;t��hoz.
taposott cigerettavéget .,terAz ugyancsak nyolcgyerekes
me1t·• a padlóra; Mi lesz, ha özv. Mucska. Vilmosnéna.k és
tgy cselekszenek Makó állo- .

A nyári üdülési idény meg
kezdése előtt dr. Ha.Tsányi
Zoltánné, az Utas.ellátó igaz
gatója tájékoztatta a sajtó
képviselól t a vállalat felké
szüléséről.
Elmondotta, hogy 69 meleg
konyhás éttermet, 128 söntést,
394 boltot, illetve pavilont
készítettek elő a csúcsúforga
lomra. Legjelentősebb feladat
nak tekintik a Balatonra uta
zók jó ellátását. Balatonszár
szón korszerű éttermet Bala
tonfü-red.en pedig büfét 'nyitot
tak. Székesfehérvá-rott a 6. és
7. vágányok peronján új büfét
létesítenek.
Intézkedett a vállalat a ba
záráruk választékának bőví
tése végett is. A vásárlás meg
könnyítésére
május
15-től
Budapesten a Keleti- és a
Nyugati-pált,audvarcm, vala
mint a nagyobb vidéki pályaudvarokon és üdülőhelyeken \
szakosftják és tájjelegű, ma
gyaros népművészeti tárgyak
kal látják el a pavilonokat.
A torlódások elkerülésére
bővítik az előre csomagolt

------------------------

áruk választékát. A bor-, a zólc a gyorsvonatok étkezó
sör- és a hűsítőital-ellátás is kocsijában tejbegrízt, a bete-
jobb lesz az eddiginél. Az is- gek diétás ételt rendelhetnek.
mert hűsítő italok meJlett az
Az utazassal egy időben kul
idén először árusítanak jégbe- turáltabbá teszik a pályaud
hűtött Vita-Colát. Azokon a varok ellátását és továbbfoly
személyvonatokon, amelyeken tatják az italbolt jellegű re.s
büfékocsi van, kakaót is áru- I tik átalakítását kisvendéglok
sítanak, a kisgyermekkel uta- ké.

............

A szolnoki vonatkísérők munkájáról

Szolnok állomás vonatkisé-röi, a többi dolgozóhoz hasonlóan, mindent megtesznek a
tervek teljesítéséért.
KISZbrigádom például a szolnoki
ipartelepek, a cukorgyár, a
kénsavgyár, a kőolajipari vállalat, a MEZOKER stb. kiszolgálását végzi. Valamenynyien arra törekszünk, hogy
minél gyorsabban rendeltetési
helyére állítsuk a kocsikat.
A szolgálat ellátása után a.
társa.da.tmi munkából is ki· l
vesszük a -részünket. A múlt

év őszén száz munkaórát dol
goztunk az újonnan alakult
termelőszövetkezetekben. Je
lenleg a Lenin Tsz-nek egy
modern, fűthető csirkenevelőt
építünk. Hasonlóan részt vál
lalnak a tsz-ek patronálásából
a többi vonatkísérők is.
A társadalmi
munkához
tartozik az is, hogy állomá
sunk
területén vasgyújtést
szerveztünk és a fásítás naPjaiban 120 facsemetét ültetett
el a KISZ-brigád.
Nagy Endre, Szolnok

Sokgyermekes édesanyákat látott vendégül az elnökség

A meghívott 20 édesanyá
nak összesen 106 gyereke van.
A családias kis ünnepség
végén Gróf elvtárs pénzjutalomban részesítette a munkában helyt álló édesanyákat.

A makói szállítmányozási dolgozók
eredményei

máson is Karsai Károly �
lítmányozási irányító vezetésé
vel. Hogy a jó kapcsolat mi
lyen ere dm ényeket hozott, azt
az alábbi példák Is bizonyitj:. Mí_� 1_�59-ben a őszi for�
!uá� :��� �c�s�;n
dig 580 tonna árut szállítot• •• • • •• •• • •• • • • ' • •• •• • ' • • • • • • •• •• • •• •• ' • • ' • • • • • ' • •• • • •' • • •• •• • • •• J t ak.
Jó munkájukért a budapesti
központi szállítmányozási szer
vek is elismerésüket fejezték
� Eszakl Járn11liavit6 villan:vn,ozdony vlllamosJavitó részl�génfl
id. Nylr;1ti József a 197 92'i-es fönultor állóds:zének újl"agOmbolyftás-'t
ki. A legutóbbi termelési ta
ellenőrzi. A munkát május 1 tiszteletére terven felül végezték
nácskozáson
pedig
Makó
állo
A vasút légtornászai. Igy nevezjk a kívül
más dolgozói egyhangúlag el
állók a villamos,·onal-Ielügyel&ég tatabánya
alsói állomá5ának villanyszerelőit. Nem vé
fogadták azt a javaslatot, mely
letlenül kapták ezt az elnevezést. A Buda
szerint kiváló dolgozó oklevél
pest-Hegyeshalom közötti vonalon utazó,
re terjesztik fel Karsai
Ká
vagy az állomásokon vonatra váró utasok
A szakszervezeti mozgalom sejét méltatja. Közli a lap
rolyt.
gyakran látják őket munka közben. Nemegy
folyóiratának májusi száma a SZOT titkársága ülésének
SaLúli Sá1111lor
&er lélegzetvisszafoj tva figyelik, amint macs
vezércikkében a proletariátus anyagából az 1959. ev1 bér
kaügyességgel mozognak ég és föld között
Szeged
nemzetközi ünnepét, május eJ- helyzet alakulásáról szóló tá
a íelsőv&zetéken.
jékoztatót. Az Elméleti kér•
•+
..
•+*++c-++♦♦♦+❖�+❖❖❖❖➔
- Milyen érzés fenn dolgozni a magasban,
dések sorozatban Fonó György
az alig újjnyi vastag vezetékeken? - érdek
a békés egymás mellett élés
lődtünk Molnár Tibor SZB-titkártól, aki ru
Poli tikájáról ír. Varga János
tinos embernek számít a szakmában.
„A mezőgazdaság szocialista
- Nem kellemes - volt a válasz. - A
Az utasítások és a szabá- Ilyenkor a szolgálati helye munk.aversenyének kibantako
felsővezeték szerelése, javítása és karbantar
lyok arra valók a MAV-nál, ken egy sor dolgozó ollóval zásáért" címmel a MEDOSZ
tása egyáltalán nem könnyű. Szereléseknél
A robamjárör Szár állomáson Javítja a fetsö hogy a vasutasok aszerint vé- és ragasztóval felszerelve Ja központi vezetősége határoza
vezetéket
például a töboi között a hőingadozásra is kell
gezzék munkájukat, azok szel- pozza a könyvet és keresgéli, tának végrehajtásáról számol
számítani. Nem beszélve arról, hogy gyakran
lemében lássák el a 1.zolgála- hogy a helyesbítésnek szánt be. Fenyvesi János az egész
6z.élyes
munkát.
Még
bőrkesztyűt
sem
kap
olyan moz.dulatokat végzünk, amelyekhez ha·
tot. A sok-sok bekezdé6ből szöveget melyik pont, hánya ségügy fejlesztéséről hozott
tunk,
pedig
a
téti
hónapokban
nagy
szükség
sonlót csak a cir'kus:z.ban lehet látni.
végrehajtását
párt.határozat
lenne rá. Száraz, hideg időjárásban valóság pontokból és a lpontokból álló dik bekezdése, illetve alpont ismerteti az építőiparban. Do
- Különösen nehéz a helyzetünk a téli hó
könyvek nélkülözhetetlenek a ja helyére ragassza. Nem be-.
gal odatapad a kezünk a vezetékhez.
napokban. A vezeték főként csapadékos idő
náth
Béla
az
országos
munka
vasútnál.
szélve arról, hogy az utasítáben síkos-, sok veszélyt rejt magában. Ilyen
- Ezek szeTint nem nehéz kitalálni, hor,11
védelmi hét jelentőségéve l fog
Sajnos
néha
hiba
Is
akad
sok
gyakori
változtatása
bal
a villamosvona.1-felügyelöségek:rtél dolgozó vil
kor fokozottabb óvatosságra van szükség, bár
lalkozik. A nemzet.közi rész
lanyszerelőknek nem elég csupán a gZakmát az utasításokban. Apróság az esetet is előidézhet.
jóllehet, a védőöv megvéd a súlycsabb bal
ben összeállítást olvashatunk
egész, de azért nem árt beisme·rni.
esetektől. Munka közben azt a körülményt
M1 lenne, ha megfontoltab- .,Országok - május elsejék"
is figyelembe ltell vennünk, hogy a vasút
- Ez pontosan így igaz - hagyja helyben szélni róla.
b�n, előrelátóbba? _szerkeszte címmeJ a máju5 elsejék törté
Mint ismeretes az utasítáil7.emeltetése miattunk ne szenvedjen c:oorbát.
netéből. Közli a lap
Ra.ndé
az SZB-titkár. - Nálunk a szakismeret mel
1 nek meg az utas1tasokat?
- Tehát nemcsak nehéz, hanem ve
Jenő tanulmányát a csúcsta
lett bátorságra,
ruganyosságra is szükség sokat év közben elég gyakran
t
szél11es is ez a munka - vetettük közbe.
helyesbítik.
Néme h Pál, Szerencs
lálkozóról. A kulturális rovat
van. Az alacsony és a nehézsúlyú szerelők változtatják,
- A felsőbb szervek mégis a:?t válaszolták
ban Kis Tamás az értelmiség
nem felelnek meg a követelményeknek. Ép
kérésünkre, h<.l!O' nekünk nem jár a veszé
nevelőtevékenységéről ír. Gyu
pen ezért arra törek,zünk, hogy olyan fiata
lyességi pótlék, mer-t mi nem végzünk velai Károly és Katona Mihály
lo.kkal pótoljuk az idősebbeket, aki!, meg
a
szakszervezetek
műszaki
felelő testalkatúak, könnyedén, ot thonosan
·
propaganda
tevékenységének
Il!O-rogn-a.k a vezetéken.
A miskolci igazgatóság dol kes
hangulatban folyt le, néhány időszerű kérdésével
Molnár Tibor egyébként 1945 óta dolgozik
az alállomtí.son. Amikor megkérdeztük. hogy a gozói 1959-ben is jó munkát pénzjutalmat osztottak ki a foglalkozik. útmutatót. közé>!
a lap a technikai szakkörök
de
a balesetek
15 esztendő alatt milyen élményben volt ré Yégeztek,
miatt sok pontot levonta tő legjobb eredményt elért dol munkájához. Rajk
András
sze, így vá,laszol::
eseménveivel
zeneéletünk
- Nagyon sokban. Hogy a sok közül me lük, így rendszerint hátul gozók között.
Bogáti Péte1· pedig az új kü1�
hi.k munka volt a legérdekesebb, legii.gal kullogtak az igazgatóságok
Uglyai Sándor, Miskolc
földi regényekkel foglalkozik.
masabb? Nem tudnám pontosan megmonda egymásközti versenyében.
ni. Mjnden esetre a fe!Habadulást követő
A
területi
bizottság
a
szak
z
idóiszak sokáig emléke etemben marad. A
győri rendezőpályaudvaron sorra megmlSZ· szervezeti bizottságokon ke
tuk a 28 méter magas o,zlopokat és a 7 0-80 resztül indított harcot a bal
méter széles, kereszttartókat. Ugy himbálódz esetek megelőzéséért. A kö
tu'llk a magas felsövezetékeken, mint a fecs vetkezetes munka már az
A _márciu:i havi �r�ények t-ott versenyben, illetve
az elkék a villanydróton. Lentről káprázatos lát idén megérlelte gyümölcsét. atapián az 1gazgatosagpk he.
- negyede. ered enye1
,
alap
vány volt.
v_
�
Az első negyedévben a mis lyezési sorrendje és százalék- ��
M1skolc1 Igazgatóság
No, de térjünk vissza a mához. Az alállo kolci igai.gatóság végzett az ban kifejezett teljesítménye a 1 Ja_n a
vegzett az elsö helyen. Ennek
másnak napjainkban is akad dolga bóven.
következő.
A vezeték-karbantartást, a javításokat és a első helyen, ezzel elnyerte a
eredményeként
1. Miskolc
elnyerte
a
97,540:.
szereléseket 55 vdnalkilométer ho.;.szú s.za KPM és a szakszervezet vö
Közlekedés- és Postaügyi !Ui2. Pécs
96,120/0
kaszon három, egyenként hat fős járőr vég rös várdorzászlaját.
3. Budapest
nisztérium és a Szakszervezet
95,77%
zi. Ezenkívül van egy 15 fős rohamjárórük,
4. SzombathelJ·
94,720/o
Elnöksége vörös vándorzászlaA siker azonban nem káp
amely mindig oda szált' ki, ahol sürgős a
5
.
Szeged
.
._ _
%
· · t es
91.90
ráztat el bennünket. Tovább
Ja.
az ezzel Jaro 100 OOO FI
munka.
6. Debrecen
90 140�0
A ,.légtomász"-járőrök hol itt. hol ott tűn ra is azon fáradozunk, hogy
'
pénzjutalmat.
nek fel fedett vágánygépkocsijukkü, amit maradéktalanul teljesítsük a
Az első negyedév
A második helyezett Pécsi
saját maguk alakítottak át egy nyitott teher tervfeladatokat, fegyelmezet
Igazgatóság 75 OOO Ft. a har
vágánygépkocsiból. Bármerre járnak, bárhol ten, balesetementesen dol
eredménye
dolgoznak, mindenütt akad csod.á!ójuk a bá gozzunk.
madik helyezett Szomba helyi
tor villanyszerelőknek, a ,·asút légtornászai
Fels:rabadulásunk 15.
év Igazgatóság pedig 50 OOO Ft
Molnár Tibor olyan n�•ugodtan UI a te1s6vezetélcen.
A2. ünnepséJen, amely lel- fordulójának tiszte\etére indi- pénzjutalomban részesült.
nak.
mint huszár a nyeregben

Légtor_nászok ?

f:=

- Nem, villanyszerelők 1

A Munka máiusi számából

Nagyobb gondot az utasítások szerkesztésére

··

.,,.

A jé ereRlétyek titka a halesetmentes munka

Az igazgatóságok egymásközti versenye
j

1960. MAJOS 1'.

A nyiregyházi vasutasok
kulturális él etéhól

Az o l i mpiai sportielvényért

A tava!lz beköszöntével orszá�
ezerte rneJtkezdódtek az olimpiai
jeJvénvszerzó versen}·ek. Eicvrc
tőbb doll{OZÓ kabáthaltókáJán csll102 már az ollmpiaJ sportjel\·eny.
Cegléden Lakatos István KISZ
tlt.kár, Gál Sarolta és a többiek
hetekkel ezelőtt munkához láttak,
A� olimt>1a1 eszméről. illetve az
ollmPlák történetéről Ferenczi Fe
renc. az eJ?yesület Jtvaloelója tar
tott előadást. mald a jelentkezé
seknek me"felelően hetenként
. egyszer olimpiai jelvénvszerzó

Pécsett is a vasutasok járnak
élen az olimpiai jelvénvszerző ver
senyek sz.ervezésében. Eddi,:t k�
zel hatszázan jelentkeztek a szer
vező, illetve operatív bizottsá2ok
nál.
Meglepő Viszont, hoo a vasúti

swlgálaU helyek közül a létszám
Landler Jenó
legna,:tyobb
.Júmiljavftóban t'iitvszólván méit
semmit s.em tettek. Az :Eszakib&n
ls csak néhány idősebb dolgozó.
a Törekvés eaykori sportolói sze,,,
rezték meg a jelvén�"t.
ban

SPORTHÍREK
ték me2 a Jelvényt.
Több éves S7.ünet után (ijból
Debrecenben 1s 161 halad a mun
ka. Aprllls ,•égé!g a Debrecent megala.kftotta. ökölvívó szakosztá
vsc-nél minte� 250. a Jármúja lyát a Komáromi VSC. A szak
mel{alakulásához
az
\.itóban 155, a DMTK-nál pedig 87 osztály
Jelvénv talált gazdára. Az állomá SZMT mellett müköd6 SJ)Ortbi
slak és a U.rsszoldlaU ágak kis zottsáJ? is na,:ty se.1:?itsé2et nyúj
sé meJ?késtek a szervezéssel. de tott. A fiatalokkal Horváth Fe
a fűtőház he2esztőJe
10«
mint tl!érték. még ebben a hónaP renc,
lalkoz.lk.

versenyt rendeznek a ceglédi VSE
sporttelepén, EddiJ? 120-an szerez

*

Az utóbbi időben mozgalmas
kulturális élet folyik Nyíregy
háza állomáson. A 15zínjátsz6k
például május elsején a nyír
egyházi bedőbokori termelő
szövetkezetet keresték fel és
mintegy 500 néző előtt siker
rel mutatták be a Bástyasé
tány 77 című operettet.
A szaklSZervezeti bizottság és
a KISZ közös rendezésében

május 6-án jól !Sikerült anyák
napi ünnepséget rendeztek a
vasutas kultúrotthonban. Az
szb. vezetősége és a KISZ
fiatalok virággal kedveskedtek
A Keleti-pályaudvar lépcsőire nehezen vonszolta fel
az édesanyáknak, majd az óvo magát egy középkorú as.,zony, Mindkét kereben egy-egy bő
dások élS az általános i1Skolá rönd. A bőröndökbe kapaszkodva egy-egy apró emberke �
sok vidám műsorral és tánccal tyogott.
kÖISzöntölték őket.
Egyszer csak a kisebbik - 3-4 esztendő.s legényke Makara Sándor önállósította magát és szökellő ugrásokkal eltűnt a tömegben..
Nyíregyháza
Az anya riadtan - a csomagokat és a másik gyermeket ott
hagyva - utána indult. Mikor visi;zatért a szökevénnyel, már
a csomag és a gyermek mellett ott állt egy deresedő hajú
kapus, aki korát meghazudtoló fürgeséggel belekapaszkodott
a két táskába és felrakta a kis csa1ádot a csarnok 4-en á116
szerelvényre.
A jól sikerült kiállítást több
Csak azt sajnálom, hogy nem szorítottam meg a kezét,
száz vasutas dolgozó, illetve
család tag tekintette meg.
Kelenföldről utaztam Tárnokra. A hangszórón közölték
A kiállítás túlnőtt Szeged a vonat érkezését. Minden utas izgul. tn is. Mikor indul
határain, mert amint tudo a tárnoki vonat? - kérdeztem jó civilesen az őrtálló kapust.
mást szereztek róla a hódme
,,Bejár, szálljon fel, mit spekulál?" - adta meg a vá
zővásárhelyi
vasutasok. a laszt barátságtalan képpel.
szakszervezeti bizo ttság köz
Persze, persze . . . - igaza van, mit spekulálok és mit
benjárására Vásárhelyen i, érzékenykedem - gondoltam. Nem vehet a hátára, hogy
kiáll{tást rendeztek a három becipeljen a kocsiba. De azért egy kicsit elállt a szavam,
vasutas képzőművész mun s így nem tudtam megmondani, hogy valakit várok. Bizony
káiból. A látogatók közül töb talankodó alaknak tarthatott, mert mérgesen végignézett raj
ben vásárol tak képeket.
tam, aztán egy nagyot legyintett, ami tökéletesen azt fejezte
Szlládi Sándor, Szeged
ki, hogy az ördög "igyen el.
Csak azt sajnálom, hogy nem kérdeztem meg a nevét.
- lyf -

Két kapus - kétféle ember

Három vautas képzóművész kiállításáról

Hosszú évek óta élénk kép
zőművészeti élet folyik a sze
gedi !gazga tóság területén. A
legjobb vasutas képzőművé
szek munkájában már több
alkalommal gyönyörködhetett
a nagyközönség.
A napokban a Szegeden
dolgozó Bede István, Drégelyi
József és Gasztány Aurél fest
ményeiből, akvarelljeiből ren
deztek kiállítást az igazgatóság KISZ-szervezetének
és !
nőbiwttságának segítségével.
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vényszerzó versenyek me2rende,.
A vasutas természetjárók ellltt
zéséhez.
is lehetéSséit nv:Ut a viz!ttirázások
A Súkesfehérvirl .Júmú.lavtt6- ra. A BVSC népszigeti vlzitelepén
ban 1s hetenként egy délutánt blztosftottak számukra hat túra
szentelnek az olimoiaf jelvény haJ ól és kabinokat.
szerző versenynek. Eddi.J! több
mint 80 dol�ozó szerezte me« a
.!1 méter széles, J méter magas
jelvényt. A MAV Előre sportlrodá J!Yakorló!Al ép(I! a BVSC Erzsé
jában a napokban újabb 100 Je bet kiréilvné úti tenisztelepén. A
lentkezési lapot töltöttek ki a Je tenisz.falat a versenvzök ütés-"
Az eredmén:vekben ellenőrzi5 J!'Vakorlásra haszná11ák.
lentkezők.
A moszkvai földalatti vasút helyet adhassanak. Az éjjeli
nagy része van Trenvovszki elv Az épltésből - főként a föld 1961-ben 136 km-re fog növe- \ és a nappali műszakokban ke
társnak. a soort.kör vezetőjének. munkából -. a s:r..akosztály fel
aki S7Jvén V1$eli az üzem dob�� nlltt versenyz6J is kivették részü kedni. A bővítésnél a fősúlyt a reken 100 0-00 embert foglalkoz
zólnak tömegsportJ át.
külvámsokra és az új lakóne- tatnak azért, hogy az új kettős
ket.
gyedekre helyezték. Jelenleg a vágányú vonalat még 8: folya':1
hálózat 85 km. A földalatti na- áradása elölt elkészítsék. A re
ponként 2,7 millió utast szál- g! pályatestet 214 km hosszú
ltt, négyszer annyit, mint a ságban az új víztároló vizével
berlini és másfélszer ann)•it, elárasztják.
mint a londoni.
Űj pályaudvart építenek Ke
A vártnál l óval nagyobb siker- kell
Kassától
A hét soortál!:ból
Egy normál nyomtávú vasút- Ie,-szlováklában,
rei zárull a vasutl technikumok ötöt bes,�:nt.
ők_ r·v•- •� ·,. A Jabdarúl!ás! von al at építenek a Szovjetun
é�zakra.
Az állomási vágányok
ió
első soartakiádja. Ezt mi sem bi• l veretTemU
,.
..
pycrték. atlétikában. 1
hossza
km
lesz..
A
36
munká
n
it
m y 1a lobban. mint hogy a dön- ssl•k n a• t.llitPn is-,;ben és tor- . seg1tségevel Irakban, Bagdad
tót megeJllzll házlbajnoksáiiokon a n:1b�nba 1:. tit zv-'P.e;t�k
az eu;c5 he- és Baszra között. Az építési tok 1970-ig tartanak. Az új pá
három tec.hnlkumban mlnte"v 800 lv�n. :K!llönösen fl�velemre
mél- eg)'ezményt az iraki államvas- lyaudvar a cseh-szovjet áru
dJák küzdött a tová.bbJutásért. A 11 cr,,d•n�rvt
el Fló rián Tlbor
•
• · és az e· pftkez�· st forgalom gyorsabb lebonyolítá
tóJa
döntöben több mlnl 250-.,n mlrték I a ki t,ivolba rc2.1ért
, ma�asba Pedig 165 u!ak _igazg8:
.
ös.sze tudásukat.
vegzo szoviet uzem
már alá1r- sát szolgálja majd.
cm-t u�rott.
us
A aze�edl dlákok l ó szereolé- t� . A n_yugati vasútvállalatok
á1t:r.i:� m�;:'en�e;ft° v•e��YsP�:
Befejezték az indonéz vas
napos budapesti döntllJén nem- sllkkel méltán nverték me" a aJánlata,t nem •fogadták el.
utak államosítását, amely ko
csak az tünt 1el. ho�y s6kan in- 5J';'ú:""'lcr7.tálY
vindorserlet?ét.
Az
rában
holland
tulajdonban
dulUk. hanem az is. hOji?V a t!a- ö.tLSzesft�tt J>Ontversenv egyébkint
Kína leghosszabb kelet-nyu
tatok lelkesen, soortszerúen kilz- f�v alft.kult: t Szel'edl vasdUorgalvolt.
a
gaU
vasútvonalát,
Lunghái
me
ml technlkum 304. 2. Budal>e1tl
•UIIIIUU�
:��;�y :i:v:i:�re ���fó• �rO:ci� pálvatentartúi
vasutat áthelyezik, hogy a
technikum %35.5. 3.
ménv is született.
vasút!or- Budai,t"stl vasO.ts:-éi>Mzetl tecbnl Hoanghónál létesülő óriási
E1�(5sorbnn a sze�ed1
ÚJ KÖNYVEK
Sanmen-George vízierőmúnek
technikum versenyzöirc51 kum m,s oonttal.
•almi
Nemes Dezsó: Magyaronú.r fel
szabadulása (Kosuth). - Landler
Jenó: VAJogatoli beszédeit és iri
sok (Kossuth). - Gyulai István
-Plnter
István-Rudnyánsz.i<Y
István - Zala Tamás: Arnyék
ban hozzálátnak az olimpiai 1el

*

A szegedi vasútforgalmi technikum
nyerte a sportosztály vándorserlegét

N EMZETKÖZI H ÍREK

•

•

•

Munkavédelmi keresztrejtvény /.

Európ.\n (Kossuth). - Val1(a Sán
dor: NYUK&t�Berlin a klrak&t mö
göt.t (Kossuth). - Krlveliov: Könyv

a Bibliáról /Kossuth). - Maja

kovszkij V'1o,:atott '\lersel (A Vi·
lágirodalom Gyönii!Yszemei) (Mót
(
ás ó

i�fu
(M���':tot ::!_ �s�� :á,=
mán: Vidám trAsok, 1-2. kötet

(Vidám KönYVek)
SWvérdY cvula :
(Zrjnyl). -

(MuvetG). Po�inv tilzt-k
Tibor: Munkás

Latos: Oten a hóban /Szépirodal
mi). - Győry Dezső: A nagy
tret�gl (Magvetll). - Mocsár Gá
bor: OrdöKdomb (Ma!:t·etö). - Tö
möry Márta: 'OJ vizeken járok (A
Ga!Uel Kör története) (Gondolntl.
- Dtószeii!l Vilmos: Súnánok nvo
mában Szibéria földjén (Gondo
lat). - Stoweckt : Mazrpa <Vlláe:
!rodalml Klskönyvt:1r) (Európa). Deíoe: Robinson Crusoe (A ViláJi?·
Hetés

euedek előre! (Táncsicsl. - Bart.a

*

- Jól sikerillt munk:ás-oaraszt
tal:\lkozót rendeztek má.1us else
jén az Uj-Mlskolcl Pályafenntar
tási F6nöksé1<en. A f6nöksé2 dol
JZozól a mezőkövesdi Búzakalász
Termelőszövetkezet dolscoz61t lát
ták vendéail.1.

*

Társadal.ml munkában tata•
so
rozLák kultúrotthonukat
a
moi:-yszobl gócpont. dolgozói.
A
társadalmi munka értéke mintej!V

300 OOO forint. A tatarozáshoz a
köz.ségl tanácstól
építőanyagot
kal)tal<,
- Társadalmi munkában böl
- Pécs állomú szakszervezeti
csődét építenek a kaposvári cso b1zott.sa�a· a nöb1zott.sái1:tal köz�
mópont dolli?Ozói. Aortlis 25-én. sen család!as ünnepsé�cn
vett
26-án és 27-én több mint ötven búcsút a nyu"dijba menő Var2a
vasutas sz.orJ?oskodott az építke Károlynétól. aki 40 és Na"y La
zésnél.
jostól. aki 43 évet töltött a vasút
- A Bud,..,esU Jlta,:aséoltáol szol�álatában.
FcSnöksé,:hcz tartozó éplté:svezetó•
,·ersenvében
sé,t"ek ea-:vmúközU
az első ne2vedévben a székesfe
hérvári éoitésvezet6sé&?. a villanya
és
épitésvezetósést
szerelő
Landler éoité:svezetósé2
vésczett
az első helven.

a kaposvári Sétatér utcai Altalá
-

Uttörőzászlót

adománvozt.a.k:

nos .IskolánaJ.c a kaposvári vas
utasok. A z.ászlóátaddsra kis ün
nepség keretében került sor.
- T\llteU••itett.ék miJus l. tlsz

tclet.ére tett ,·állallisu.kat Gyön
gyci6 allomás dolgoz61. A vállalt
helyett ó.tlag 109 százalékra tel
ies.ítctték a tervet.
- r.éplillnök-választis Tapolca

105

illomá.son. A tapolcai vasutnso1c
Bognilr Karolv és Csehi Józsel
veze�-.föellenóröket véla�zt�t.ak a

A HIVATALOS LAPBÓL

A Hl,•atalos
szakszervezeti

Lap tartalmából a
bizottsáaok és a
dolgozók fl�yelmébe ajánlluk a

U. námból: 109 665/1960. I/2. B.
Termelőszövetkezetek szervezésé

következóket:

re felkért

dol2ozók napidi!ának

elszámolása.
104 863/1960. I/8, D. Menetkedvez,.,
ménv a Budapesti Ioart vasár lá•
to�atói részére:
20. számból:
A közlekedés- és
postaU�Yi miniszter 11/1960. (Közl.
ert. 8.) KPM számú utasítása a
KPM ielwt:Velete alá tartozó vál
lalatok 1960. évi anY.Q�i érdekett
•é;<ének rendszeréről. (;;()3 669/11160.)
110 S53.'19C,O. I 2. B. AZ 1960. évi

tapÖlcal Járábblróság népi UJnö
kelnek.
üzemi jutalék kifizetésének él
- UJ, korszecQ ftte..rmet nvitott szá mfejléSének szabályaL
az Utascllá.to naJaton.szárszón, az
állomás szon1súG&J?t.ban. Az új
étteremben kitűnő hide.s? és me
Lakás�sere
leg ételek és Italok várJák a
vendégeket.

- Már a vasutasnapra készül·

nek a szomba1-l1elyl fútőhi.z dol

gozói. A má1us 7-én meat.nrtott
röpgyúlt!seken vá1ln1ták. ho�Y az
élilzemszintet ténvezönk�nt 1 szá
zalékkal túltelJe::;itik. az. önköltség
fajlaJtos tervezetét 3 százalékl::al
csökkentik. A mozdonyszeméb ?.t:t
tett
további sz.énme2takaritásra
vállalást.

103,21 sdzaltkra tel,lesíteue
első negyedéves Etl-ten·ét a Deb1·ecenl JármüJavitó.
A termelé
kenységi tervet azonban a terme
lési mutatók január és február
havl kedvezőtlen alakul...sa miatt
csak 100 százalékra sikerült telJe
siten:lük, Az önköltsésti terv tel
jesítésében némi lemaradás mu
-

tatkozik.

Budapesti zöldövezeti, ké►
szobás, nem szol.l:(álat.i főbérleti
lakásomat elcserélném két külön
álló eayszoba konyhásra. CEsetlel{
t-irsbérletek Is lehetn�k.l erclek
Jódnl: 30-751183 mellék. illés Ti
borné. 8-16 ó rái� lehet.
- Váci, központi feltv�. 1

összkomfortos
szoba
föbérleti.
nem szotscálati lakásomat. buda
pesti MAV szolgálati vaJ?Y
ma•
gánlak.ásért elcserélném.
°E;rdek
lődés: Bárkányi Ttbor. Vác. Kos•
suth utca 5. Telefon: 22-15 CAk•
kumulátor telep).

A szerkesztőség

U:;.eni

- Kossa Ist'\"in közlekedés- és
miniszter m6.1us 10-én
- Kooppen: HalAI Róm6.ban (Euró postaüul
medátogatta
az
�pitölnarl
�
pa). - Kántor Zsuzsa: Práter ut<'a Közleked&il l\tíls:za.kl Egvdemet.
(Móra). - Fekete Istvan: Pepi ahol találkozott az eayetem köz
kert (Gondolat).
lekedési-üzemmérnöki
karának
han,wtólval.
MAGYAR VASUTAS
- K.ISZ•szer\."ezet alakult Ka
zincbarcl.lta állomáson. Az alap
relelll• szerkeszti!: Gulyás Jáno, s:'.ervezet
28 taa�.al kezdte meJ?
Balogh
Imre Gyoma.
Martn
Felelő• kiadó: SzabO Antal
müköd�s't!t.
csá.k Mihály Kls,•á.rdn. Németh
Pál Szerencs. Mihál:V E�ek Vinár.
Szerk.eeztóséa: Budaoest v1.,
- UJ közlekedési lzotóplabora Leveleiket
llletekes belvre tot",b
tör.tumot avattak május U-é.11. Az
Benezu.r 1.1.. tl.
űi Jétesitmény,
ameivet
Kossa bítottuk.
reri..-.tt: a Néoszava t..ioktadO
Nyerges Teréz Budaoest. IOimó
István közlekedés- é-s oostailRYi
miniszter adott át
rendeltetésé Sándor Hatvan. Let·élben vi.Jano
VWalat.
nek. a Vasűtt Tudományos Kuta lunk.
Budapest vn., Rákóczi t'it 54
tó Intfzet lrilnyitása alatt
1oJ?
Lakatos B�la nvire�yházt \'il!a
Sz.tkra Laonvom<ja
mOköclnl.
mosvezetd: Közölje pontos cimétl
irodalom Klass1.lkusan
(Európa).
- Giovann.t
PascoU Válogatott
versei (Janu� Könyvek) (Euróoal.

Makara
Sándor
Nyire�vlulza.
Pintér La1os Vácrátót. Sztlád1 Sán•
dor Szested. Zomi Lajos Pécs. Fe
Bo$tnár
kete Ferenc Komárom.
Károly Taoolca, Németh Pat Sze-
rencs.
Bezze� Lajos Gvöniyös.
Klsmlhólc Róbert Celldömölk. Pál
!1 Zoltán Győrnzabadhee:v. tiidva!
St.ndor Miskolc. Behlin Rózsa Ka•
Leveleiket
Ia:punk
zincb:uclka.
a.nyag4boz. felhaaz.nAUuk.

····································-················ .........••

betü. 85. Me�feleJ(S volt. 89. Tóth 58. Egv férfit. 60. Koszorús köl
Imre. 91. Tanulmánvrajz. 93. Pin tőnk őse. 61. Minisztertanács. 6:?.
ce. németül. 94. E!vet. 96. Cse Fél akna. 63. v��&Jtra. 66. Szer
lekvés. 98. Szár. '9, l:rlntésvédel szl:lmfoJ(ót Cék.-h1ánv). 69. Szár.
mi módszer. (A 7. kockába ket 70. Búza mássalhanl?zói. 73.
t6sbetü.) 102. Létezik. 103. Pest Balesetvédelmet szol�á11a 74. Gye
megt?el közsésc. 104. Et:entétes kö re. 77. Kérdőn évmás tán?Y��ete.
79. Be!eein„ezem. tde�en szóYal.
tószó. 10:i. Autómárka.
FÜKkőleJtes: 1. Jtelhaszoál. 2. 80. Földre ,:uhansz. 81. TiD'O (\'é-
Sporteszköz. 3. Zűrös zűr. 4. Be Rén fölös betúl. 82. Icce. némete
33. Ne ml. ne ti . . . 3S. 1900- cézett nöl név. 5. Fel!orli(ató. 6. sen. 84. Es. latinul. 85. Fél ket
ban. 37. Kevc!'t róna. 39. Pinty, Német névelő. 7. Oce6.n. 8. Súlvos tos! 86. Odaéi-kezel. 87. Kevert
németül. 40. Vajon nő'! 4.2. Nem sebet okoz 9. Madárnak. 10. In :Ige. 88. RaS?. 9iJ. Azonos maaán
c-sak Ht van rá szüksél!. 45. Ka dulatszó. 11. Eloson. 12. Férfi h9.n�zók. 92. A�vánv. 93. Nap. 95.
rlkn.
46.
Hansi:talan
sólet. 48. név. 13. He�edúmúvészUnk c,;a• Nem e2észen czabá.lyos darab. 97.
Vfasz. 72. a két Ktmondo1t betü. !'19. Furcsán k�r.
„Mindent t\szti"'. 49. El:;enhower litdt net·e. 14
beceneve. 50. veoor eleje. 51. Szo.· \'f�én. 20 ZJhonvl Atl�tikal E!!Y 100. Vízsz. 29. keverve. 101. Né
b� lyos J?orbe. 56. ördöe1. 59. Ez�rt let 22. Dohfm:vos teszt. 23. Viz met ön, 103. Esztendő. 106. EmkA!
25. Atrakó
került sor a re.1t,·é:n'\·versen:vre:. s:.é!ek. :?4. NóEtatás.
Beküldendt.i: vizszintes 1. 21. 59.
64. Lea:na2vobb folyónk �ente. ele.ie. 26. Ke.serv. 23. Közeledik. 99. Beküldúl batirldó: 1űnlus l

A szentes-hódmezővásárhelyi vonalon

ÉRDEKLŐDÉS

'\·izszlnt.es: 1 . A mUheh·ek fa-
(folytat.asa 107.
lán olvru;hatod
v1zsz.). 15. trasmüvész. 16. ?.ta�d
nem ahlt. 17. Talá.l. 18. Kon,ó .
Mórlcz e�ik reeé:nyében. 1_9. I<et
tös betG. 21. Baleseti veszelyfor
rá.s. 26. Kes szelei. 27. Az tirtal
mak e2vlk !Alt,Ua. 29. A Tlsza
mellékiolvója, 30. Az nem lú�. 31.
Rövid 1ntó. 32. Kies az e!eJen.

6:$. A második nao1zak közene.
&7. "Furcsn: Indulatszó. 68. szemé
lyes névmás. 69. Közs�S? SomoP.v
meitvtben. 71. Tiszte t Cfro. 7::.
Erdélvl vá�s
73. Pec.1éteis. 75.
Evazak. '76. Te 1ánY ! 78. 1'-'me
12emé1vc n�vmás. 79. ro-dft".ltt

ecv. 81. Két szemé -es '!"'!"V' "'á.ci .
. Rómal kettó. 81. Kimondott
1

32. Francia kanonok. 34. A moz
d:my kenYe1·e. 36. Fél étvás:-v. 33 .
Leó ke-.:erve. 39. Főtn.rtó. 41, Szá!
lítósz.alair. · 4.3. Muta.tós,:6. 44. lf!e
kötő. 45. Pe&t rr.ee,·e.t közsé'tbe
,·aló. 47. Fordítva u.karított. 50.
Ovott. 5!!. U1i"n2
53. . . . kálJó.
64. U. �- A. 6J. Szü.1 és! ,sc;tP.1 v
Joi:aJapJa. i&. NaPsz.a.:. H. Ide.

Ak.l mindhárom keresztreiu·énv
helye, me1tfe1tését a s1erkesztö
sl'? címére- beltüldl. részt vesz a
Jut.aJom.sorsolbban.

- Add gyorsan a.z ünnepldmet anyjult!
[. dlJ: F.nhet• külfllldl hal6út. Gyorst·onatot nem illik hétköznapi ruhában
lT. 111.1: KéthetNI balatoni ildülés.
fogadni.
Ill. dlJ: Kétheles matraházl üdülél,

- Pirike ennyire érdekli magát 122 Ipari vúsd�'
hogy minden nap fellltazi!,?
- Igen. r-:o meg a Jani is Pesten szolgál.
(Pus,tal Pál rajzai.)

Kádár János elvtárs látogatása
Deb rece n ben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK !

1\-tájus 13·án Kádár János, az l\tSZl\IP Központi B1zottságá.nalt dili
titkára, Kállai Gyula, a Politikai Bizottság �gja, a l\linisztertanijcs
elsö elnökhelyettese és Sándor József, a Kozponti Bizottság tag a

GYAR VASUTAS

Debrecenbe látogatott.

A S Z E R V E ZE T T VA S U TA S D O L 'j O Z Ó I< L A P J A
IY. evFOLYAM, 11. SZAM.

Ára 40 fillér

1960. JONIUS %.

A vasút üzemeg észségügyi helyzete
a központi vezetőségi ülés napirendién

A szakszervezet köZJpontl
vezet&égének májl.Js 27-i üléaén Végh l.A.jos elnök megnyitója után Soproni József
fötitkárhelyettes rövid külpolitikai tájékoztató után bel8zámolt � �-�utó_!>bi kö:zponti
_
vezetőségi
ules ota vegzett
legfontosabb munkáról
A számotadás, után· a KV
mellett működó orvosegészségfigyi szakosztály jelentése
alapján kerult sor a vasút

üzemegészségügyi helyzetének
megvitatására. Ennek során
a központi vezetőség megvizs
gálta, hogy az MSZMP Politi
kai Bizottságának a dolgozók
{'€észségügyi és társadalom
bizt05ítási helyzetéről 1959.
február 18-án hozott hata<rozatát miként hajtották végre,
llletve milyen fogyatékosságok
akadályozzák az egészségügyi
helyzet javítását.

egészségügyi szabályok betar- üzemegészségügyi
kérdések
tásához.
nek.
Követakezetesen
kell
Fel kell vetni a felelősségei küzdeni egy-egy nyilvánosság
mindazok felé, akik az üzem · előtt felvetett probléma végső
egészségügy javítását _ külö- és megnyugtató megoldásáért.
A napirend lezárása után a
nösen, ha erre a lehetőségek
megvannak - elhanyagolják, központi vezető-ég tudomásul
vagy eltűrik a vonatkozó sza- vette �z ag\tá<:i� . _és pro?.�
bályok megsértését. Felelőss,i gandab1zottsag táJ�ko �!aloJát
kell tenni azokat is akik az a szakszervezet ag1tácios és
üzemi orvos,sok, a d;lgozók, a propagan�.a.�vék_ei:_YségérőJ.
A KV-�les , vegul . meghal!
s2lakszervezeti 8zervek helytálló javaslatait, észrevételeit ga �ta, Grof J ozsef.. �1tkár elo..
.
ad asat A nemzetközi sza.kszerf.ig·yelmen kiv-ul hag113a, k·
vezeti mozgalo,n egységének
Legfontosabb a betegség megelőzése
Nagyobb
nyiluánosságot I kérdéseiről a jelenlegi nemsajtóban
:i:etközi
helyzetben.
a
kell
biztosítani
az
A vita során elhangzott ja- 1 szüntethető
hiányosságok
"Va.slatok, vélemények és a je- gyors
felszámolásáért.
Az
lentés alapján a központi ve- adott anyagi lehetőségeket fi
zetóség a.z alábbi felad,a.tok gyelembevéve, tegyenek ja
v�grehajtá.sá.t tűzi az orvos- u:u;latot a felsőbb szervek felé
egészségügyi szako,sztály, a a nacyobb jelentőségű, de he
A Ma.gasépíUst Főnökség kájuk ellen minőségi kifogás
�z.a.kszeroezet társadalombizto- lyileg meg nem oldható hibák
Biró Béla, a vállalat igazgatója ajándékot ad át Kád.1.r Jánosnak.
Keleti-pályaudva-r felújításán nem merült fel, fegyclell'.sér
1ítási és munkásvédelmi osz- megszüntetésére.
(MTI Foto. V1govszk1 Ferenc .telv.)
épíwsvezetőségének tés, igazolatlan mulasztás nem
3.
Az
orvosegészségügyi dolgozó
tálya. elé:
1. Az eddigiekMl fokozat- sza,kosztály szorosabban mú két brigádja még a múlt esz fordult elő a brigádban.
A közös munka, a vállalt
tabban a szakszervezet tevé- ködjön együtt a KV mérnök tendő közepén elhatározta,
homlokterébe technikusi szakosztá,lyával, és hogy megszerzi a szocialista célkitűzésért folytatott küzde
kenységének
brigád
címet.
Fáradozásuk
betegségeket
és
a
lem egységbe kovácsolta a bri
szociális
keH áUítani
bizottsáQával. Az
Nemzetkö zi hosszúsine sítés i
a baleseteket megelőző tevé- együttműködésen
keresztül nem volt hiábavaló. A két bri gádok tagjait. Azok, akik a
bizto,sítani kell, hogy minden gádnak termelési tanácskozá munktsszálláson laknak, mun
kenll$éget.
konfe rencia Budapesten
Ennek biztosítására gondos- létesítménytervet egészségügyi son odaítélték a megtisztelő cí kaidő után együtt szórakoznak,
együtt nézik a televízió adá
kodni kell arról, hogy az üze- szempontból iS felülvizr;gálja met.
A Va.sút! Főosztály és a
A It,onferenciát azzal a cél•
mi és a higiénikus orvoook el- nak, erre vO?latko.zóan az üze
Ha valaki megnézi a brigád sait, Az olvasott könyvekből Közlekedéstudományi Egyesü- J 1a1 rendezik, hogy megvitas
egészségügyi
orvosok,
mi
betegszak
naplókat,
amelyben
a
teljesít
.södleges tevékenysége a
és sajtótermékekből vitát ren let közös redezésében június sák a hézag nélküli felépít.ség megelózése legyen. Atlan- emberek megtegyék észrevéte ményeket jegyzik, azt láthatja, deznek. A szakmai oktatáson 15-21 között, a hézagnélküli I mény alkalmazásának elvi éli
hogy a Vörös Csillag és a Sza is együttesen vesznek részt. vasúti felépítményekkel kap- gyakorlati kérdéseit, majd ki
dóan vizsgálják a szolgálati leiket.
hely'!k egészségü911i helyzetét,
A szakszervezeti bizotts4D�k. badság brigád havonként 100,2
c.solatban -n,emzetközi konfe- .cserel;ék a tapasztalatokat.
• baleseti ves!i!élyforrásokat. társada.lombiztos!tasi tanácsai -117,2•.'• között teljesitette ter A gyakorlati munkával párhu renciát rendeznek Budapes
zamosan
Hajas
mérnök
az
épí
A külföldi vendég részére
tartsák
kötelességüknek,
hogy
intézkevét.
Nyolc
hónap
alatt
munTegyenek hatekcmy
a hatvani delta vágánybd.D
tőanyagok szerkezetével is ten.
déseket azok felszámolására, UZemi szinte n létesítmény é píAz 1/6. szakosztályon szer
i
kísérletet
megismerteti őket.
11.z anyagi lehetöségek ke retein resét addig ne engedjék meg
zett értesülések szerint a kon vágánykivetődés
A szocialista brigád cfmért ferencián részt vesznek a mutatnak be, majd néhány
belül, a szakvezeÜ?k, Ü;"!?71 i �zdeni, míg meg ,iem győ
alatt
álló
korszerűsítés
vonal
hogy
a tervezetszervezetek óntevekenysegtere zodtek arról,
folyó verseny is hozzájárult Szovjetunió,
Csehszlovákia, szakaszon a 6. szakosztály
be
tel /oaposolatban az egészségtámaszkodva.
ahhoz, hogy a Keleti-pályaúcl Lengyelország, Franciaország, mutatja, hogy hazánkban mi
Az üzemi orvo,sok többet ügyi szakemberek észrevéteA magyar-osztrá'k-cseh- var építésvezetősége az utóbbi a Német Szövetségi Köztársa
foglalkozzana.k a foglaLkozási leit figyelembe vették.
ság, a Német Demokratikus lyen technológiai eljárások.•
8zlová-k határ találkozásánál
4. A központi vezetőség fel fekszik Rajka, határállomá időben gazdaságosan teljesíti a Köztársaság és az Osztrák kal végezzük a hosszúsinesi•
megbetegedésben, az idült be·
tervét.
szakvonali
szenvedőkkel. kéri az illetékes
tegs.égekben
Vc.sutak szakemberei, akik tést, a hézag nélküli felépít
saink közül az egyik legkisebb.
Rendszeresen vizsgálják egész- szerv0ket, hogy hatekcmy in
T6th Mihályné előadást is tartanak.
ménycserét.
Az álionuison mindösue ha
ségi állapotukat, kísérjék fi - rezkedéssel biztosiuák, hogy
1111elemmel, hogy az orvosi az üzemi orvosok „az üzem tan teljesltenek •zolgálatot.
orvosi ren<it'.lrtás" sze rint mú- .()e a kis kollektíva nagy oda-utasítások szerint élnek-e.
2. Az üzemi szervezetek tár- ködjenek. El kell érni. hogy adáSMl, hatá'rtalan lelkesedés
Tennivalójuk
sad.alombiztositási tanicsainak 1961 végére a vasút egész te sel dolgozik.
albizottságai rületén csak üzemorvosi vizs akad. bőven, hiszen a Hegyes
egészsegugyi
nyú.jtsanak nagyobb segítséget gával rendelkező üzemi orvo halom-Rusovce von(llon na911
nemzetközi forgalom bonyoló
A közlekedés műszaki fej- a Vasúti Tudományos Kutató Ezt kívánja megoldani a ki·
az üzemi orvosoknak a szol- sok működjenek.
A központi vezet&ég szük dik le. Ezenkívül a Rajka kör lesztésének szakemberei még Intézetben és az intézet egyik dolgozás alatt álló reflexiós
egészségügyi
gálati helyek
nyékén
levő
állami
ga.z:dasá
1958-ban
elhatározták, hogy a osztályaként működik 1960 . izotópos módszer.
mi·
a
felhívni
tartja
ségesnek
fogyaUkosságain,ak feltárásában. Tartsanak re114szeres níszter elvtárs figyelmét. hog11 gok. és termelöszövetkezetek közlekedési tárca keretén be- március 15-e óta.
3. Kopásvizsgálatok. Ez ki
egészségügyi viz�gálatot. Tá- az üzemegészségüg'J) fejleszté termékeit is itt rakják vagon lül is megvalósítják a rádióA laboratóriumot a közelaktív izotópok alkalmazását. múltban Kossa István közleke terjed majd csapágy, féktuskó,
maszkodjanak a dolgozók vé- séhez elengedhetetlenül szük ba.
leményére, s következetesen sépe,s az orvosi óra.szám nö
Az elmúLt hónapokban kü 1959-ben az Országos Atom- dés- és postaügyi miniszter is abroncs és sín kopásállóságá
'küzdjenek a saját erőből meg• velése.
lönösen a fajlagos kocsimoz ene:.gia_ Bizottsáf1 , anyagi . és l;lleglátogatta és elismerését fe nak vimgálatára.
gatá.sban értek el szép ered erkolcs1 támog;atasaval az 1zo- iezte ki a laboratórium dol.go
4. Talajvizsgálat. A közleke
ményeket. A tervet 145 száza tóp-laboratórium meg is épült zóinak.
dés több területét érintik majd
1 5 éves üzemegészségügy; tervet
lékra teljesítették, a kocsikí
ezek a vizsgálatok. :E:spedig ·az
használásban 108 szazalékot
Milyen vizsgálatok folynak a laboratóriumban ?
CYTVosegészségiigyi senek 15 éves perspektivikus
Az
S.
út_ é.s pályaépítés, az alapozás
el.
értek
A
lelkes
k.oUektivát
lzakosztály az 19ó9-ben meg- tervjavaslatot.
orvosegé.szségügyi Bató Elek állomá..roezető irá- 1 .. A . laborat?rium jelenleg 1� lekedés csaknem egészét érin problémái t stb. Ennek kereté•
Az
6.
hirdetett pályázatra. beérkefo:JY1 szemE;ly �ette(, __ Ma:0�• tó témákk foglalk
al
utt pályaműveket dolgozza szakosztály a munkavédelmi nyítja.
ozik. Ilye- ben vizsgálat alá kerül a ta
Bela okl. gepeszmernok 1ralajtömörség, vízáramlás és fel
fel, s annak alapján készítsen osztállyal együttműködve mér
1
nek:
Mezei
Jenó,
Győr
nyitásával
dolgozik
és
a
köz
iszapolódás mérése izotóppal.
tervezetet a vas-út 15 éves ie fel a laktanyák és szállás
1. Radiográfia. Ennek kereüzemegészségügy i fejlesztésé- helyek fogyawkosságait és �, IIIUHé!IIHIIIIIIIH$1�1$11IIHttH4�
5. Autóradiogr
!ében kazánok. hidak és hajó tengelycsapok áfia. Ezzel a
ről, s azt a szociális bízott- készítsen tervet a hiányossá
szulfidálásánál
testek hegesztési varratainak, a
sággal együttműködve tár- gok fokozatos megszünteté
kén-.
az
ólom bronz
r,yalja meg a szakvezetéssel. A sére.
öntvényeinek és az ólombronz csapágyak hőnfutásánál pedig
A szak.szervezeti bizottsá
kidolgozott javaslatot az elcsapágyak belső hibáit le a rézbeszívárgás mélységét és
,iökség elé kell terjeszteni. Az gok mwnkásellátási bizottsá
het megállapítani roncsolás eloszlását kívánja a laborató
elnökség gondoskodjon , h0Q_Y ga�11<:k szállásügyi al_bizotts_á:
rium vizsgálni.
ez eket a 'IJas ú t terveine k �e- gai , es a társadal?nt� iz to�ítáSi
- A Hungár ia expressz ér embereinek delegációja, vala- né1 küli eljárással.
szít�sénél figyelembe ve�yek. t�na�sok e_gészségugyi albizott_ kezik
2. Falvastagság- és r�tegvas
Szob-Prága-Berlin mint az a személyzet, amely
hatebben
,
A távlati tervek
A megyei bizottsáqok ta;sa: sagai ad1anak
..
felől a csarnok negyedik vátámo_gatast az uz� mi. gányára. A vágány mellett május 29-től a nyári menet- tagság -mérés. Itt olyan mód
bizottsagai hatás
dalombiztosítási
rend életbe lépésétől a Hun- szer kidolgozása van
orvo�eges
es
or
az
os0�™.7'k
�ely_en
folya
szolgálati
valamennyi
�
� kérjük vigyázni!
.
A későbbiekben a laborató
gária exp resszen teljesít szolmérjék fel az üzemegeszseg- egeszs �l!ugyi _sza7w:ztall!n'.l:<.
maiban. amellyel izotóp segít- rium kiterjesz
Május 17-én este 22 órakor gálatot.
ti vizsgálatait
üt111i hiányossá.qo kat. s a sür- Munká3uk soran szeleskorú.en
ségével egyoldalról (un. ref az Autóközlekedési Tudomá
hangzott el_ elso 1zben �z :1 fiEz a gyorsmotorvonat jelensorrendet figyelembe- I támaszkodjanak a dolgozók vé- gyelmeztetes a Nyugati-palyag�gi
, . ekkel készít- leményére.
leXiós módszerrel) lehet zárt nyos K-utcttó Intézettel koope
.,
1:eve,
rea-1is ·igeny
udvaron. Alig telt el néhány tősen megrövidíti az utazási
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Két szocialista brigád

Három ország határán

Izotóp-laboratórium a Vasúti Tudományos Kutató Intézetben

I

Hungária néven új gyorsmotorvonat
közlekedik Berlin és Budapest között

1

Hatékonyabb egészségügyi propagand6t

7.
üzemegészségügyi
Az
helyzet javitása, de különösen
a. dolgozók mozgósítása csakis
,
3ó propaganda és agitaci
, , ó -ut·
Ezert enne k
ján érhető el.
onG
színvonalát emeln,; kell.
kell a dolgozókat
doskodni
mozgósító plakátok, brosúrák,
filmek készítéséről, kiállítások
v:eri-e,éséröl.
J.1eg kell szeri:ezni a foglal-

kozási ártalmakban és ;dült
betegsége k ben szenvedők orvosi tanácsadását, oda kell
• hogy a beteg dol=zó
,,_ k
••
�at,i',
a�• orvost -utasításokat maradéktalnnul betartswk.
Mindezek mellett elengedhe_tetlenül , szükséges a szóbeli_
agitácio. a dolgozókkal valo
, meot�rem- I
1 állandó kapcsolattas
az -u.:em- I
tése, segítségnyúj

'_ ,

időt Berlin és Budapest kö- tartányok (kazán, lé,itartány,
zött. Mint Bács István főfel- hajótest stb.) falvastagságát
ügyelő elmondotta: a H-ungá- mérni. Ezzel a módszerrel igen
Tia a határállomásokat is be- nagy megta
karítást lehet majd
leszámítva, a Berli11 Budapest
közötti 997 kilométeres tá- elérni az eddigi hagyományos
von kilencszer áll meg. A vo- vizsgálatok költségeivel szem
nat Berlinből reggel 7,37 óra- ben. A rétegvastagság (mű
kor indul és este 22,15-kor ér- anyag, festék, zománc és gal
kezik a Nyugati-pályaudvar- vanizálás útján készült bevo
ra. Bu�apest:ől �,issza reg�el natok) mérése roncsolásmente_
K�z �arsasag 7-kor indul es 21,52 orakor er- I sen az eddigi hagyományos
D.� mokra!•�us_
koz.1 ekedest es vasuh szak- kezik Berlinbe.
módszerekkel lehetetlen volt.

perc, megérkezett a motorko
csiból és két pótkocsiból álló
szerelvény, a Hungária-expressz.
A próbaút jól sikerült. A 100
- 120 km sebességgel közleked-o nemze tk'·ozt· gyor·smotorvonat percny,· pontossagga
1 t ette meg a közel ezer kilomét�
res_ utat. A "!?t?rvonatot p ro
bautjára . elk1serte � _Nem'!t

rálva a gumikopás és korró
ziót" befolyásoló jelenségek
vizsgálatára.
A laboratórium távlati ter•
vei: áramforrás nélküli vilá
gítótestek előá1Iítása izotópok
segítségével, vasúti és útjel
zőknéJ történő alkalmazásra,
továbbá tengelyszámlálás é&
kocsiszám felírás automatikus
regisztrálással. szintén lzotá
pok segítségével.

2
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Hogyan lehetne javítani az ebéd minőségét
a Nyugati-pályaudva.r üzemi étkezdéjében

Miért volt szükséges a társadalom biztosítás
irányításá n�k átadása a dolgozók kezébe

Október l-én lesz 10 éve. j biztosítási ügyek üzemi irá- mérvű szolgáltatás illeti mq
·hogy kormányunk a szakszer- nyításába bevont dolgozók őket.
Ha valakit sérelem ér, m a
v>ezetben tömörült dolgozókra egyre inkább megtanulnak az
bízta a társadalombiztooítás állam által ren delkezésre bo- már nem kell a bírósághoz for•
irányítását. Visszapillantva az csátott anyagi alapokkal fele- dulnia, mert azt vagy " helyi
társadalombiztosítási
egy évtizedre, lemérhetó az a lősen gazdálkodni. Helyes tö- üzemi
másodiokon
fejlődés, amit ezen a téren el- rekvésük ezt a munkát az em- tanács, vagy
középszerv sa
szakszervezeti
a
megfelelően
S
igényeinek
értünk. bizonyítva lát.szik az berek
is. hogy helyes volt az intéz- egys:zierűbbé. gyorsabbá, bü- ját hatáskörében hivatott el•
rokráciamentessé tenni.
intézni, a bíróság ltiiktatásá•
kedés.
•
Az új ügyvitellel az ügym- val.
társadalombiztosítási
A
A felszabadulás előtt az tézés közel ebb került a doigouralkodó osztály szükséges zókhoz, egyre többen tartják munka ilyen intézése alkalmas
rossznak tartotta a társadalom- a saját maguk ügyének. Eppen arra, hogy a kormá nyzat ál•
biztosítást. Igyekezett az ebl.>ól ezért gátlás néLkül !elvetik a landóan tudomást szerezzen a
adódó terheket a dolgozókra hiányosságokat és javaslatot dolgozók véleményéról a tár
illetően.
hárítani. A régi társadalom- tesznek ezek megszüntetésére. s adalombiztosítást
biztosítás különbsé;let tett a A múlt rendszer gyakorlatától Ilyen jelzések birtokában hat•
eltéröen
zélesebb
aktlhatósabb intézkedést tud ten ni
munkás és a kinevezett álloegYTe s
mányú dolgozók, a három év- vahálózat munkálkodik azon, 1 a problémák megol dására.. a
né! rövidebb és hosszabb szol- hogy minden dolgozó tudomá- gátló körülmények megszün•
gálati i dővel rend elkezők kö- sára hozzák: mikor és milyen tetésére.
zött. Akiknek a szolgálati ide
je nem érte el a három évet,
a betegség első három napjára
sem bért, sem táppénzt nem
kaptak. Bet.egség esetén vala
mennyi dolgozó 28 napig csak
60 százalékos táppénzt kapott.
Nem volt ment.es a betegbiz
tosítás a bürokráciától sem. A
dolgozók nagy része nem tu d
ta, hogy milyen juttatás jár
neki. hiszen nem volt olyan
sz.erv, amely erról köteles Jett
volna öket tájékoztatni. Jel
lemző. hogy igazának keresé
sét a dolgozó a bíróságnál fo
ganatooíthattta volna, de ter
mészebes. ott legtöbbször a
do4lozó kárára történt a dön
tés.
A felszabadulás után is kí
sértett egy ideig a múlt átka.
Ezek kiküszöbölését célozta
közelműltban férfinapot tartottak a BVKH u. osztályában. Az osz.
pártunk javaslatára a kor A
ajándékokkal, no meg derűs „beolvasások•
mánymtnak az „z i n,tézke dése, táJy dolgozó női virággal,
kalu kedveskedtek a férfiaknak.
hogy 1950. október l-én létre
(Kovács László fel".)
hozta a szakszervezeti társa
dalombiztosítást. Ennek létre
jöttét a politikai és gazdasági
tére n elért eredményeit tették
lehetővé. Hiszen ezzel egy idő
ben bővítették a szol.J(áltatáso
Ki tekinthető az újítási javaslat szerzőjének,
kat, s fokozatosan csökkentet
vagy társszerzőjének
ték a dolgozókra rótt biztosí
tási terheket.
Az
újítási
szerzőjé- minösülő olyan megoldást
javaslat
A
társadalombiztosítási
ügyek ellátása állami jellegű nek - az ellenkező bizonyítá- produkál, ami a javaslatot to
tökéletesíti,
feladat, s egyben megtisztel sig - azt a személyt kel! te- vábbfejleszti,
tetés, jó iskola s:mkszerve kinteni, akinek javaslata a üzemszerű megvalósithatósá
zetek számár.a. A tárSGdalom- megvalósító szervhez elóször gát eredményezi, - az egy
érkezebt be. Elófordulhat az személyi elbíráló az ilyen dol
az eset, hogy az újítás, szerző- gozók között megállapodás
j.e nem az, a,ki a javasl a tot hiányában is társszerzőségi
nfe'sek
benyújtotta. Ha bizonyítható, viszonyt állapíthat meg. Több
H a a dolgozó l egalább egy hogy az újítást bejelentő sze- ször elóford ul, hogy ugyanan
gyermek után családi pótlé mély a valódi szerzőtől a ja- nak a problémának a megol
kot élvez, egy havi illet vaslatot eltulajdonította, újí- dására több javaslat érkezik.
ményt, illetve két heti mun tónak nem a bejelentőt, ha- A javaslatok lényegileg azo
kabért kell részére folyósíta nem a val ódi szerzőt kell te- nos megoldásokat tartalmaz
n i.
kinteni a biz-0nyítás után. Az nak és m;ndegyikból egy-egy
Felmerült a kérdés, hogyha újító javaslatát ezért ne hoz- rész megvalósításra kerül.
a dolgozót a bevonulást kö- za nyilvánosságra benyújtás Ilyenkor tár�szerzóséget kell
megállapítani. Ha több j avas
vetó néhány nap múlva le- előtt.
mű
szerelik, a felvett munkabér
Az újítónak fontos érdeke, l at ugyanazon oroblémát
kell-e hogy a javaslatát a megvaló- szakilag külön bö.ző módon
a rá nyos részét vissza
fizetni, illetve a munka új- sításra illetékes szervhez je- old meg, közülük azt kell elfo
bóli megkezd ése után mun- l en tse be. Az újítás s.zerz&é- gad ni, amely a megoldásra
kabéréböl az említett címen ge nem kizárólagos jellegű, legal kaltna_s �b�.
•1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t1
.
lehet-e levonást eszközölni?
A !ze�g_1, illetv:e társcsak arra a vállalatra, intézAz első t.ényleges katonai ményre korlátozódik, ahová a szerzőség, v:1tákban a Javas!�
szolgálatra bevonulók az em- ' javaslatot benyújtották. Ebből I fot elfogado szerv . vezetőJe
v.alamely erdekelt_ a
lített munkabért, illetve illet- k"vetk
ezi\k, hogy amennyi'ben dc>nt. sHa
0
t serelmesnek tartJa
ményt a bevonulással kapcso- lényegében azonos javaslatot d. onté
·�
én
•
• • peres u· ton er
ÚT/JEGYZETEK
' bö - 1g_ yet, po1 gan
többletkia dások fedezé- két személy• két kT
latos
u on
zo venyesi.thetl. A pert nem a
, r ka
·
t
n
e
sz
s�. � . �J"ale, ��t re?d _ n_
helyen, egymástól függetlenül
á
hozó szerv ellen
Kisvasúton
rov�d idon belul el -�s koltik, nyújtott be, mindegyik javas- hat rozatot
kell folyamatba tenni, hanem
se
zuksé
et
ly n
a
_i �
lattevót az illető hel y vi�zonv- a másik érdelu>lttel szemben.
�:
�
HatalmM fenyvesek között keskenynyomtá
v: 1O mg/�
s g� t!szerze re. latában önálló szerzőnek k;ll A
társszerzó.ségi arány meg
vú kisvasút göTdül a Magas TátTa deTekán Err� _való �ekmtettel � bevo: tekinteni.
állapitása elleni panasszal iS
.
1000-1200 méteT magasban - TátTalomnictól
tekmtendo tát ás H a .valaki • javaslanulas1 segelyn ek
birósághoz
a
. . . . kell
a CsoTba tóig, Az állomások Tagyognak a tisz
. . fordulni.
. m szeme1Y, Java.rn!J�,
illetményt, illetve munkabért
as helyen v3:10_ megvalos: Ha az uJ1 1;ás1 Javaslatot b<;taságtól. ,<l.z épületek faragott, színes díszíté
_ speciális rendeltetésére te- n:isra, az
sűek. A kék és piros színek dominálnak. Itt
eredeti J avaslattevot nyuJtó szemellyel szemben, ke:
kintettel _ viss:mfizetni nem tá
tarsszerzoseg1
1 k
sobb valaki
kell újítónak tekinteni.
ott egy villa szinte csüng a hegyoldalban.
ell
TársszerZÖ6ég
t
·
elismerését igénY t tamaszt és ezt a vezeto,
Az egyik állomásnál egy nagy épület, a „Ho
egyekérheti az, a'ki valamely fel- vagy a bíróság eli sme ri, & ja
1 A fenti állásfoglalás
tel Jánosik".
zik _ a „15 �14/1951. OM�. sz. adat megoldásában a jav a slat ;'_aslatot _benyujtó s�mely az
Jánostk? Jánosik? Ezt máT hallottam vala
�lvi dontessel, melr k1!11o�d- benyújtójával együtt ugyan - a�tal_a mar felvett d1Jat, _ vagy
hol.
Ja: H a a munkavallalo bar- abban az 1' d0
' d1Jre;zletet csak akkor koteles
oben a
Igen! Szlovákia csaknem 1;a.lamennyi kiraka
.. e- a társszerzőnek elismert sze
� k
milyen oknál fogva visszatér -bb -kár a benyu
· .':Jtotol
ügiso
tában ott van egy kackiás, apró figura, kezé
f
�
tonai
a
méllyel megosztani, ha a d íj
k
munkahelyére, tehát
getlenul i s részt vett.
ben egy hatalmas baltával, és lesújt valamire,
felvétel időpontjában woott,
l gálat alól men tesítést kap,
szo
valakire.
A jogszabály a társszerző- vagy tu dnia kellett
arról,
, a bevonulási segélyt visszaEgy bácsika ült mellettem. Németül 'szólí
fizetni - mu nkabérbe bes�- ség� eik két esetét ismeri. Az h?g,y a �r��e. tá:=er
a
Előszedtem
rázta.
1genyt
IS
támasz.·
fejét
a
mas
Csak
zosegre
meg.
tottam
1 mítani - nem lehet. (Legfobb egyik eset n önkén •es társszlovák tudományomat. Mire így szól: van ma
ügyészség 1Z4. sz. á!Zásfogla• szerzőség. Ez a közö<i munka tott.
I Az a helyes eljárás, ha az
ga magyaT? Van - mondtam - és beszélgetni
alanián a részvevők
lása.)
meqkezdtünk. ö mesélte el, hogy Jánosik egy
értesítik,
egyezésével jön létre. A m ás i k ellenérdekű felet
el
nagyerejíí. pásztor volt, akinek családját
a törvény erejével elóirt társ. hogy vele szemben szerzóségi,
hegyek
a
táTsaival
Mire
UTak.
az
pusztttották
szerzőség, amikor sem kö,& illetve társszerzői igényt nyújbe vonult és az uTakt6l elszedett pénzt, va
munka, sem megegyezés n em tottak be. Amennr1ben ezt el
Az igazgatóságok
gyont a szegények, nincstelenek között kioszvolt, de az egyes javaslattevó- mulasztJák, fennall az a ve
•
�tt�
ket a jogszabály elóírf s a alap- szély, hogy az el�ö határ���
özti versenye
egymásk
b_an . _foglal t sze�ely az UJltá•
„Egyébként a nevem �ános�k" - m�!a a
ján ' .vagy annak szellem_e �· r- s1
d 1Jat felveszi es az es�tleges
mese közben - és a kezet nyu3totta a kisoTeg.
A Csorba-tó.
Az ápTilis havi eTedmények telmebe
n kell társ<zerzokent késő
1
bbi kedvezőbb birói íté
Aztán igazolványt vett elő és mutatta: tessék
alapján az iaazgatósá{IOk he- ellsmerni . Pl. valaki ben:l'. új - let ellenére sem jut az utóbbi..
megnézni, van igazam. Ne gondolja, hogy TO•
6riások tartanak ölükben, kihegyezett fejük· !yezést. SOTTendje és százalék tott egy uJítást.
mely
elvileg
tá
si díjhoz, mert a megva
újí
kel, a tükrébe kacsintgatva.
kona vagyok a nagy Jánosiknak. tn csak egy
ban kifejezett teljesítménye a a kitűzött felad atokat mel?ol- Jósító szervet az újítási díj
szürke Jánosik vagyok a sok közül, de büsz
Nyaralóhely. Szállodáival, remek épületei- 1 következ6k szerint alakult.
dotta, de még számos kísér- újbóli folyósítására kötelezni
ke a Jánosik névre.
vel a mi LillafüTedünkre emlékeztet.
98,59 százalék letre volt szükség, hogy a ja- nem lehet.
l. Budapest
Azután mégegyszer felfelé húz a kis motor
hamaT
lejáTt.
Autóbuszon
időnk
sajnos,
Az
2. Szeged
96,13 százalék vas�a�ot üzemszerűen megSzerzöségi,
társszerzőségi
a tó felé. Keskeny hegyípatakok fölé ácsolt fa
_
indultunk vissza Strba vasútállomásTa, hogy 3. DebTecen
95,42 százalék valos1thassak.
igényt és az újítói jogokat a
fiidak díszítik a szemet-lelket gyönyörködtetó
gaz- 4. Pécs
tarsolyunkban
egy
nagyszerű
élménnyel
H:
3
eg
.
d
olgozó
42
százalék
szakértői
y
95
s

megvalósítás
f
k
zámított egy
a
tól
�
tájat. Egy-két foTduló után kijutottun
dagabban üljünk fel a CSD nagyvasútjára.
5. Szomb ,thely 94,72 százalék tevekenysege t meghaladó
éven belül lehet érvé nyesí
nyőrengetegből. Messziről látszik már StTbske
6. Miskolc
82,04 százalék álló szellemi tevékenységnek teni.
Gergely József
Pleso (Csorba tó), mel11et a köTülötte ácsorgó

nálják. A már említett robba
nás után kikerült az
étkezde
egyik sarkába. Ott porosodik
azóta is. Ugy látszik az még
senkinek sem jutott eszébe,
hogy elvigyék olyan helyre,
ahol használni tu dnák és a
Nyugatiba adnának helyette
egy villanytűzhelyet.
Az igazgatóság mint felettes
ható, hogy üzemi konyhájukon
szerv többet is töródhetne a
romlott az ételek minősége.
Nyugati üzemi konyhájával.
A dolgozók panasza jogos - I
Annál is inkább. mert nem
•álaszolta. - A konyhán jecsak a tűzhely hiánya okoz
problémát, hanem egyéb fel
szerelési tárgyakban is hiány
Valóban többe kerUI a leves, mint a hús ?
van. Egy hónappal ezelótt pél
- Ezek szerint a gáztűzhely vagy kÖTet és zsír is Tcell. A dáu1 min dössze három ép ivó
hiánya okozza a problémát? - levesbe pedig füszeTTe és zöld- vizes poharuk volt. A leveses
ségre van szükség és még re- tálak, tányérok - rendszeri nt
"etettü k közbe.
- Részben igen. Akadnak zsiköltségek is felmeTülnek. selejteset kapnak - egymás
azo1iban egyéb bajok is. Ilyen Tessék kiszámítani mibe keTül után hullanak szét a
forró
• nyersanyagbeszerzés. A ta egy ebéd. Csoda-e, ha eddig mosogató vízben.
vaszi hónapokban a legna- 14 OOO forint ráfizetésünk van.
A konyhaszemélyzet munka 
17t1obb nehézséget a zöldeégfé amit a nyáTon kell behoznunk. ruhája is szegényes. Törlóru:Értesülésünk szerint a dol- hákkal és takarítóeszközökkel
leségek biztosítása okozza. Tá
t'oló helyiség hiányában nem gozó� szív�sen fize�é�ek akár is szűken látják el őket. Rég
tudunk zöldséget taTtalékolní. � fon ntot 1s az ebédert, ha óta problémát okoz a mosoga
Harsányi TiboTné, a konyha Jobbat kapnának.
tóban dolgozók bakancsellátádolgozója ott kezdte, ahol az
- Az ebé� áTának em;elé�é- 1 sa. Nem beszélve arról, hogy
vel
nem
oldódna meg vegkep- mindössze egy mosdótál áll a
llzb-titkár abbahagyta.
- Ilyenkor tavassza l gyak• pen a pTobléma. Ide tűzhely 23 fó konyhaszemélyzet ren
tan előfoT<lul. hogy többe ke• kell, mert sült és vagdalthús- delkezésére.
nál mindig Táfizetünk. A gázrul a leves, mint a hús
H már itt tartunk azt is fel
sümek. kell avetni hogy a Nyugati pá
mondotta. A 3,80 forintból csak zsámolyok gyorsan
.
forró lyaudvar üzemi
a;kkor lehet kijönni.
amikOT Alig tesszük a húst a
konyháját an
árubőség van a piacon. Szakács zsírba, máris összezsugorodik. nak idején ideiglenes jelleggel
legyen a talpán, aki ebből bő
hozták létre a ceglédi váróte
séges és ízletes ebédet tud. ké
Nem minden
rem végében. Ez meg is látszik
szíteni.
a tűzhelyen múlik
rajta. Az étkezde ugyanis in
- Elmondok egy példát kább hasonlít egy szerelócsar
folytatta. - Ila a második fo
A sokat emlegetett tűzhely, nokhoz, mint a mai követelmé
gásban seTtéshús szeTepel, egy amelynek értékét 18 OOO forint nyelrnek megfelelő étkezdéhez.
személyre 10 dekát számítunk. ra becsülik végered ményben Az üvegtetózeten állandóan
Ez 2,80 forint. Ehhez főzelék megvan , csak éppen nem hasz- beszáll a por, a korom.
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mi ndettöl függetlenül az ét
kezési i dő alatt a felszolgálók
nagyobb gon dot fordíthatná
nak az asztalok tisztántartásá
ra. még akkor is, ha a dolgo
A szervező munkában való vetkezetek részére végeztek zók egy része sürgeti az ebéd
felszolgálását.
részvétel után a vasutas do!- tervezési munkát.
gozók egyre több helyen részt
A miskolci fűtőház a szerzó
a
Összegezve a leírtakat :
'kérnek a termeloo.zövetkezetek désben foglaltak szerint a bő Nyugati pályaudvar dolgozói
erősítéséböl is.
csi Petőfi Termelószöveil<:e- joggal elváTják a felettes szeT
vektől, hogy üzemi konyhájuk
A
Közlekedéstudományi zetnek
kijavított több vetőgépet
ban biztosítsák az ízletes éte
Egyesület szombathelyi szerveés�kisgépet.
lek elkészítésének feltételeit.
zetének vasutas tagjai pél dául
munkabizottságot alakítottak Megjavítottak egy benzinmo
V. F.
a tenneloozövetkezetek műsza- tort, melegágyi üvegkereteket
ki megsegítése céljából. Csu- készítettek. A Haladás Tennepá n egy hónap alatt
lós.zövetkezetben hegesztési, lakatos és vízvezetékszerelési
., •
a társadalmi munkájuk
munkálatokat végeztek.
Az első tényleges katonai
értéke eléri a 180 000 roMezőkövesd
állomás
dolgoszolgálatra
bevonuló
dolgozó
rintot.
zói a helyi Búzakalász Tsz ré- bevonulási segélyét a katonai
Munkájukban szerepel többek szére
szolgálat alóli mentesítés eseközött Ják község tagosítási
tén visszakövetelni nem lehet.
az úJ bekötőút építéséhez
tervezete, a sorokpolányi és a
érkezett terméskő kirakágyulamajoTi tsz-ek részére is1
éd
te
k.
á
k
ez .
san seg
Az _ elso- tényleg� katon�1
.
tálló-átalakitások
tervezése,
. . sza.
szolgalatra bevonulo dolgozoA felsoroltakon k1vul
Söptén egY • stáll 0' val
mt
.
i • •
�
mos vasúti szolgál ati hely d ol- nak a 3050/1949. (IV. 3.) Kor
egy _cs'.benevelo . t�1;e�se. gozói keresik fel a tennelószö- mányrendelet 3. §. ( 1 ) beke
z
Eze.n k1vul a ho ��at�st�anyi, a vetkezeteket, 6 nyújtanak poli- ! dése értelmében félhavi illet
_ I
_ a celldömolki, a sar
lipartí,
- tikai, kulturális és gazd asági ményét, illetve két heti munl kal>érét ki kell fizetni.
vári és a tanakajdi tennelószö- segítséget.
Az utóbbi i dőben sok a panasz a Nyugati pályaudvaT
üzemi étkezdéjére. A dolgozók
az ebéd minősége, az étkezde
tisztasága, higiéniája miatt
emelik fel szávukat.
A panaszok nyomán ellátogattu nk a Nyugatiba. Először
Veres Géza szb-titkártól kérdeztük meg: minek tulajdonít-

lenleg nincse nek meg a felté
telek. hog11 ízletesebb
ebédet
főzzenek. 1959 máTciusában a
földgázzal üzemeltetett gáztűz
hely csővezetéke felTobbant.
Emiatt megtiltották a földgáz
használatát. S mivel a váTosi
gáz bevezetésére nincs pénz, a
tűzhel11et és az emeletes sii.tő
ket nem lehet üzemeltetni. A
konyhaSzemélyzet naponta 800
-1000 fő részére kénytelen
gőzüstökben és a gázzsámolyo
kon főzni.

Vasutasok segítsége a mezőgazdaságnak

..........
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Tanulságos kirándulás
Komárom állomás pártszer
vezetének kezdeményezésére
33 dolgozó május 16-án és
17�n ellátogatott Záhonyba
és Debrecenbe. A látogatás
szervezéséhez a szakszervezeti
bizottságok és a
szolgálati
főnökök is sok segítséget ad
tak. A kétnapos kirándulás
alatt számos olyan tapas zta
latot szereztünk, amelyet ide
haza hasznooítani tudunk.

Záhonyban

Vonatunk percnyi pontos
sággal érkezett Záhony állo
má�ra. Ott csatlakozott hoz_
zánk a debreceni igazgatóság
képviselője, aki készségesen
tájékoz tatott bennünket min
denről. Záhony állomás je
lenlegi felvételi épülete reg
kinőtte már kereteit. S zinte
egy kis felvonulási épület be
Amikor
nyomását keltette.
megkérdeztük, hogyan férnek
el ebben a kis épületben, sze
rényen megjegyezték, hogy
bajlódnak,
sok nehézséggel
de már nem sokáig, mert az
ötéves terv alatt t öbb millió
forintos beruházással új fel
vételi épületet kapnak.

A naegtis§telö cinaért

A szegedi igazgatóság terü
Baksajev mozdonyvezető 332 letén 257 brigád - 1�65 fő
tengellyel 5832 tonnát továb vel - tűzte célul maga elé a
bított.
szocialista brigád cím elnye
rését. A 257 brigád közül erl
Debrecenben
dig 11 nyerte el a megtiszte
lő címet. Ezek a brtgádok
Záhonyból Debrecenbe men nemcsak a termelési feladato
�ünk. A debreceni igazgatóság kat oldották meg, hanem a
e� a szakszervezet megyei kollektív szellem
elmélyíté
bizottsága
munkatársainak sében,
önképzésben, a
az
kalauzolása
mellett először gyengébbek
is
segítésében
megtekintettük a város neve nagy lépést tettek.
zetességeit, majd délután az
Szeged áUomáson két briállomást és a guritót mutatgád nyerte el a címet. 35 ariták meg.
gád pedig még versenyez a
.. Csoport unk két napot tölSzentesen
tott Záhonyban, illetve Deb- cím elnyeréséért.
pe
recenben. Elmondhatjuk, hogy ugyancsak kettő, Ma.kón
ak
ítélték
dig
m
hár
brigádn
o
sokat tanultunk, sok élményben volt részünk. A kirándu- oda a kitüntető címet.
A tapasztalatok azt bizo
lás megszervezéséért lcöszönete t
mondunk
állomásunk nyitják, hogy azokon a he
pártszervezetének, a
szak- lyeken, ahol nem ismerték fel
szervezeti bizottságoknak és idejében a szocialista brigád
a
szakvonali
vezetőknek. mozgalom célját, jelentőségét,
nehézségek
Ugyancsak köszönjük a zá- ott csak nagy
honyiak és a debreceniek árán, lassan bontakozik ki ez
az új versenyforma.
vendégszeretetét.
!
Molná.r István
CsongTád megye területén
Komárom
mind a mozgalnú
szervek,

............

Jól dolgoznak a tiszaszederkényi vasut�ok

A vonatok fogadására a
széles és normál vágánycso
portok egyaránt megtalálha
tók. Egy-egy vágány befoga 
dóképessége 280 tengely.
A
vonatok összeállftására, a sze..
relvények beállítására és ki
húzására 3 széles és 5 normál
nyomtávú tolatómozdony áll
záho
A
rendelkezésükre.
nyiaknak is nagy problémát
okoz a Szovjetunióból érkező
áruféleségek normál nyomtá
vú kocsiba való átralkása. Ez
az ömles ztett áruknál külön
féle helyen más-más típusú
csuszdákon történik,

Tiszapalkonyán már teljes végző vállalatok és a Tiszavi
kapacitással dolgozik az erÖ- déki Vegyikombinát vezetól
mű. A Tiszavidéki Vegyikom- elismerésüket fejezték ki a
binát építése is megkezdődött. tiszaszederkényi vasutasok jó
Egész kis város kezd kibonta- munkájáért. Az állomás dolgo
kozni a gyárak közelében, az zói áprilisban a kocsitartózko..
dásban 126, a kocsimozgatásalföldi pusztaságon.
Az új szocialista létesítmény ban 125, a kocsikihasználás
kiszolgálását Tiszaszederkény ban pedig 1180/o-ra teljesítet
állomás dolgozói végzik. Sze- ték a tervet.
rényen, lelkiismeretesen do!A balesetmentes szolgálat
gaznak. Pedig nem könnyű a ellátása és a tervek teljesítése
munkájuk. Annál is inkább, mellett a szabadnapoo dolgo
mivel naponta több száz kocsi zók az állomás vezetőjével
beállításáró), kihúzásáról kell együtt állandóan szépítik, csi
gondookodmuk.
nosítják a felvételi épület körHogy mégis jó munkát vé- nyékét
e:eznek, azt a legutóbbi kompBakó Já.nos
A darabáruk és a nehéz lexbiigád-<!rtekezlet is bebiz.o-j
Miskolc
nyitotta. Az erőmű, az építést
gépek átrakása portáldaruk
kal történik. Megfigyeltük,
hogy egy kombájnt a hozzá
tartozó alkatrészekkel együtt A tulajdonos jelentkezett
Egy régi kívánság teljesült
a daru 20 perc alatt emelt át
Eger
állomáson
történt.
tarto zik a könnyű, a
Nem
egyik kocsiból a másikba, s
Még öt perc volt a vonat ín- tiszta foglalkozások közé a
ez alatt a rögzítést is elvégez dulásáig, amikor megszólalt
a kocsirendezők munkája. Küték. Ugyanakkor egy normál hangosbemondó éa közölte, Jönösen nem a komlói szénvasúti kocsit kok=al 5-6 hogy ;elentkezzen az az egyén, pályaudvaron, ahol a fekete
perc alatt- raknak meg a csa aki a ;egypénzt/J,r ablakánál szén még fe!ketébbre festi a
tornarendszerű csuszdák se hagyta pénztárcáját. Egy perc dolgozókat. Bizony a 12 órai
Természetesen sem telt el, egy nő rohant be szolgálat után némelyik úgy
gítségével.
egyidőben különböző rakodó sápadt arccal a forgalmi iro- néz ki, mint a kéményseprő.
Ilyenkor jólesik a fürdés, a
helyeken történik a rakodás, dába.
Besznák Lajos, a Miskolc zuhanyozás, a tis ztálkodás. A
s enqek következtében na
kocsirendeponta mintegy 1000 kocsit Ti.szai pályaudvar létszámába szénpályaudvar
tartozó
tartalékos személ,y- zőinek már nem kell a váltóraknak meg.
helyiségekben
őri
hog11
kannából
pénztáros vette észre,
Az is meglepett bennünket, valaki a pénztárablak párká- mosakodniok. A napokban
hogy a behaladó szovjet sze- nyán hagyott egy pénztMcát. teljesült egy régi kívánságuk.
relvények milyen hatalmas Nyomban magához vette és 65 OOO forintos költséggel ölmennyiségú árut szállítanak bevitte a forgalmi irodába. tözó, mosdó, fürdő és zuhana z ! 1/hangzo tt _a feZh!vas
nyozo• epu
- · 1t a _száJ?U�ra. A
egyszerre. Például az egyik Azon
,
_
�s a �u��Jdono!a meg a vonat modern, laposté,tos kis ep�letszerelvény eleje már a záhos zerenyen huzód,k
amely
re,
kaphatta
kezhez
mdulasaig
,
.
.
nyi ren?e�pál_?'audvaron Jart, pénztárcá;át az iratokkal és meg a nagy épületek között,
de a veget meg nem lehetett 1600 forint készpénzzel együtt. büs zkék a szénpályaud var koBecsületes cselekedet volt! l csirendezői.
látni. Csak nagyot néztünk,
Vá.mai L�ó, Pécs
T. L.
amikor közölték velünk hogy

..........

Püspökladányiak a munkavédelmi hónap sikeréért
Püspökladány állomás szakgzervezeti bizottsága, a párt� KISZ-szervezet, valamint
a szolgálati vezetők segítségével gazdag programot, intézkedési tervet dolgozott ki a
júniusi munkavédelmi hónapra Tervüket érdemes kö zelebbről is megnézni.
közepén
Eszeiint
maJUS
operatív bizottságot hoztak
létre, majd KISZ-ta.g.,ayúlésen
beszélték m eg, hogyan foglal,kozhatnak a KISZ-fJatalok
a vonali balesetek megelözésével: M�jus 2'!_-tól 31-ig _a
szolgalat, v ezetők és oktatotisztek a megbeszéléseken és
ismertették a
oktatásokon
munkavédelmi hónap jelentőa figyelmet
fellúvták
ségét és

az óvórendszabályOk betar
tásá.ra. Ezzel egy időben az
ellenőrző brigádok a mulllka
védelnú felügyelők vezetésé
vel
munkavédelmi
órjára.&okat szerveztek.
Júniusban minden mun.kateriiletre
kiterjedő
üzemi
s.zemlét tartanak az üzemor
vos, � üzembiztonsági meg
bízott . a szakszolgálat veze
tője, a szakszervezeti bizott
ság munkavédelmi felügyeló
je és a pályamester bevoná
sával. Június 6-án a dolgozók
r észére
ankétot
munkavédelmi
f(!mvetítéssel
rendeznek
1
egybekotve.

n
óVégűl a mu k avédelmi h
nap tapasztalatait július l-én
konferencián értékeli• k.
Ha terveiket, célikitű-z.éseiket mind megvalósítják, Püspökladány csomóponton jó
szolgá.latot tesznek a munkavédelemnek, elősegítik a bal""�
m�
esetmentes szo>nAlat
,_
-�
remtését.

NEM ADJÁK FEL A HARCOT
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SAJÁT SORSUK KOVÁCSAI
j át. A tanulók száma később
ismét emelkedett az ú; felvételesekkel.
- A problémák egy részét
nem az oktatási anyag sokrétú.séoe, hanem elsősorban a
tanulók szolgálati és tanulási
ide"'nek
öss7e'--ngolása
,...
okoz,...
ta - folytatta Konkoly Gyu
la. A iZOCialista munkabrigád
címért inditott
versenyben
azonban a dolgozók vállalták,
og
e.
brigádhoz tartozó ta
h y
nulókat segitik elvégzik he
lyettük a munkát a heti egy
szeri iskolai fogla!lcozás ide
jén. A vonatkísér/lknél tanu
lókör is alakult. Ilyen szellem
mellett érthető, hogy vannak
kitűnő tanulóink.
Ferenczi
például
Sándor jegyviZsgáló
kitűnő félévi bizonyítvánnyal
büszkélkedhet.
- Kapcsolataink a peda.go"_
Ak"' k éltek a Jehetóséggef gusokkal
a tehető legszívé!yesebbek
- mondotta. - Fárad-�zet felh•'va·•
- A szakszer=
h
a
l
l
anu
támogatnak ben .tat
sára meckezdtem a szervezési
munkát - kezdte. - - Oktató- nünket, a tanulókJn1 személy
nak. A nőzerint
foglalkoz
is
tiszti beosztásomat is felha.sz- s
náltam és rövidesen 49-en ;e- napon, a pedagógusnapon sok
lentkeztek az általános iskolai virág, a hála színpompás csoktanulmányok
folytatására. rait kap;ák a vasutasoktól.
l!:s mit moDdanak a tanuPersze, a kezdeti nekilendülés
késóbb vesztett ere;éből. A ne-' lók•
Ga;árszki Im réné boldogan
h,ézségek mellett megjelentek
hogy a fizikának
' k. újságolta,
a tudálékosok, a rosszmá,·ua
.
Rontotta a számarányt, hogy menny, hasznát veszi s zolgálati
helyén,
a Távközlőfenntöbben katonai szolga''
"'-t•a
" vo.. sé
··
tartási• y·
onok gen. A bátornultak. A tanulók száma ro- sága
is megjött - mint monvidesen 35-rP a~-'t.
,,......
dotta _ és a nyáron jelentkeés
akkumulátorkezelői
- Csárádi Zoltán állomás- zik
főnök, Oszlár Béla párttitkár pénztárkezelóí tanfolyamra.
Alexa András, Zoltán öcsés az ugyancsak tovább ta.
nuló Gajárs.iki Imréné kul- cseve1 nemrégzn került ide
B
erent
••
o1• Ott kezdték a
er
m..,,,;.,.tő
túrfelelős
\
.,,., támogatásá
val sok akadályon 3·utottunk VIII· osztály anyagát. Mikor
Konkoly "!lvtárs értesült róla
még aznap beíratt a a két test�
vért a váci iskolába.
A szakszervezet k62ponti ve•
zetósége két évvel ezeiótt határozatot hozott a vasutas do!gozók által�nos
művelts.égének emel�sere.
•
..
A határoz�to� kovetoen
a
szakszervezeti bi�ottságok sark_alatos program Ja lett a hatarozat e·1•ztte1 teJftése. Tu- 1n!�mó többségük élt a lehetőseggel, s ma sok ezer vasutas . dolg�zó_ ké�zül az által�nos iskola, v i zsg_akra, va�y mar
boldogan mutatJa az iskolai
bi zonyítványt.
Vácott elbeszélgettem Konkoly Gyula elvtárssal, a szakszervezeti bizottság titkárával.
Jó hírük, eredmén:·eik von••
zottak, s az a cél, hogy pél .
dájukat az elmaradók köves•
sé.k.

Kádár
meghívottakat
A
góc
Miklós, a ferencvárosi
titkára
tságának
-pont pártbizot
köszöntötte, majd Huszár Jó
zsef, a fűtőház SZB-titkára
mondott beszédet.
A részvevők felelevenítették
a múltat, beszéltek a felsza
na
badulást követő nehéz
pokról, majd azokról az ered
fűtő
t
a
melyeke
ről,
mények
ház 15 év alatt elért.
Cseke lm.re

nulásra jelentkeztek. Meghat4
ünnepség volt a vizsgák után.
ahol Csamangó Henrik elv
társ, a budapesti igazgatóság
vezetője 's megielent a boldog
családtagok éS az ünnepeltek
köréb,zn.
- Vanatkísérőink 25 száza
lékát érinti a továbbtanulá,,!
� mondotta Kiss Imre. - Er·
re kötelezi őket a balatont
utasforgalom
J.ulturá!tsága.
Egyéni!eg is hasznos a tanu
lás, hiszen legutóbb például
nyolc dolgozót minős!tettek át
magasabb szakcsoportba. A
csoméi:-onton
iskolabizottság
működik, s ebben valamennyi
szolgálati ág dolgozói képvisel
ve vannak. Má·, a ;övő évi
teroünkkel foglalkozunk és
remény van rá, hogy most
sem vallunk szégyent.
Asz talán három mozdony
vezető bizonyítványára muta
tott. - Ők is most ;elentkez
teJ<. - mondotta - és majd
jönnek a többiek is.

Ahol

birk6znalc,
a feladatokkal
még

Persze,
nem
mindenütt
megy ilyen jól és zavartalanul. A Nyugati Műszaki Kocsiszolgálati Főnökség dolgozóínak mintegy felét érintené
a nyolc általános iskola folytatasa
· , i 11etve befejezése. Mégsem tört€nik semmi. Miért?
Annak idején Berkes i Jánoi
elvtársat, a szakszervezeti bi
zottság titkárát SZOT-lskolára vitték, helyettese �•dig
_
.,_
miután nem tudott megbk,
kozni a feladattal, éppen a:>. álJom ány 95 zázalékának kinn
s
lakása miatt - belenyugodott
abba, hogy mindenki a lakó
helyén levő iskolánál jelent
kezzen. E
volt:::képpen az
Nyolc óltalónos néfkul irányítás, zez�l
llenőrzés kicsús:>.ott
a kezéből. Berkesi elvtársnak
mozdulni is nehéz
most, hogy visszatért, szinte'
Arra a kérdésre, hogy va- előlrőJ kell kezdeni a szerve•
jon értelmét látja-e igyekeze- zést.
tének, Alexa András arcán
mosoly fu t át, úgy válaszolA tapas ztala
azt mutatja,
hogy mozgalommá vált a vasja:
- Nyolc általános nélkül utas dolgozók körében az álta
mozdulni is nehéz. Csak így János iskola nyolc osztályának
tudom letenni a szakvizsgákat dvégzése,
annak
ellenére,
és megalapozni a ;övőmet a hogy gondot okoznak a szervezésben a szolgálati beoszvasúton.
Harminchat
kilométerrel ta_ sból, a szétaprózottságból és
odébb, Budapest
Déli-pálya- a lakóhely távoliságából eredő
udvaron hasonlóan szép ered- nehézsi?gek.
mény,�kkel dicsekedhetnek. Itt
Az új iskolai év sikerénelt
Kis„ Imre elvtárs volt a lelke �!apja, hogy már most kezd
az egész munkának Hatvan- '.uk meg a szervezést, számol
két
jelentke zővel · indultak Juk fel a gátló 1<:örülménye
Sckan közülük m ár techniku- ket
mi és &imnáziumí továbbtaSzelecsényi lslván

*

Régi munkatársak találkozója
A ferencvárosi fűtőház szak
szervezeti bizottságának kez
deményezésére baráti öss zejö
vetelt rendeztek a közelmúlt
ban. Az összejövetelen a fűtő
ház egykori dolgozói találkoz
tak. Olyan emberek, akik a
felszabadulás utáni idősz ak
ban sokái.g a fűtőházban dol
goztak és onnan kerültek gaz
dasági vezető állásba, párt
funkcióba,
és szakszervezeti
vagy nyugdíjba.

Mindenki értesülhet az eredményekről

mind a szolgálati vezetők ide
A múlt év második felében ményeket. Ezenkívül a VII.
tiszteletére
jében munkához láttak,
ál Kaposvár állomás is elnyerte pártkongresszus
landóan figyelemmel kísérik az élüzem címet. A kaposvári kibontakozott szocialista mun
része
nagy
a
is
brigádok
vetélkedéseit, vasutasok az első negyedévben kaversenynek
eredményeit. Nem
véletlen, is jól dolgoztak, túlteljesítették van abban, hogy az állomáson
hogy eddig ebben a megyé az élüzem szintet.
megnőlt a dolgozók munka
kedve, jobQan érdeklődnek a
ben bontakozott ki
legna
Különösen jó eredményt
gyobb mértékben a szocialis
feladatok és problémák iránt.
értek el a kocslkihaszná
ta brigádmozgalom az igaz
A szocialista brigád-moz
lásban és a személyvona
gatóság területén.
galomban 26 brigád vesz
tok menetrend
szerinti
részt.
Szilád! Sándor Sreged
közlekedtetésében.
A szakszervezeti bizottság
Aprilisban a személyvonatok
99,6¾-át közlekedtették me írásos propagandamunkája is
jó hatással va,, a versenymoz
netrend szerint.
Va;on minek tula;don!tható, galomra. A központi verseny-
hogy az utóbbi hónapokban táblán havonként cserélik az
A múlt év első felében tel kimagasló eredményeket érnek eredményeket. De megtalálha
jesítették az élüzem sz intet el?
tók az eredmények és a fel
mégsem részesülhettek
Horváth Gyula sz,b-titkár és adatok a különböző szolgálati
efü�
merésben Szentes állomás dol Sántha László üzemgazdász helyeken is. Igy minden dolgo
gozói. A második félévben is a szolgálati főnökök és a moz zó figyelemmel kísérheti, hol
jól dolgoztak. A balszerencse galmi szervek jó együttmúkö... tartanak a tervek teljesi�
azonban megint közbeszólt. désének tulajdonítja az ered- ben.
Egy baleset miatt estek el az
élüzem címtöl.
A szentesi vasutasok - bár
sokat bosszankodtak a siker
telenségen - továbbra sem
adták fel a harcot. Az 1960--as
évet is azzal az elhatározás
sal kezdték, hogy becsületes
m�nkával teljesítik az élüzem
1
szintet.
M:'.r februárban 5,7 tonná-:
val jobb volt a kocsikihasz- 1
nálásuk havi átlaga az előző 1
A
év hasonló időszakánál.
legutóbbi hónapokban is jó 1
eredményeket értek el. Küléi- 1
nösen a Virágos Kiss Imre és ·
Hargitai Ferenc vezette szo- ·
cialista brigádok dolgoznak
jól. A két brigáclra egyébként
is büszkék a szentesiek.
Cserháti J67sef
Szeged
épülő Szputnyik-városba. vez.etö új vasútvonal a Szovjeiu.nlóbaa..
,

Svéd
diesel-villamosmozdony érkezett a Budapesti Ipari VásArra..
A szeme.ly- és tehervonatok vontatására egyarAnt alkalmas, kö2:el 2000
lóeröa mozdony maximális .sebe66ége órinként 100 km.
(MTI Foto, Lajos György felv.)
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A szabályok megsértése miatt szaporodnak
a közlekedési balesetek

Május 27-én a Parlament
ben tartott sajtótájékoztatón
megdöbbentö adatokat közölt
a sajtó munkatársai előtt a
közlekedési balesetek alaku
lásáról Földvári László, köz
lekedés- és postaügyi minisz
terhelyettes.
s:1
arányban
megérdemelten
baleset
közúti
1959-ben
nyerte a csörtét. Jó szereplésére
jellemz5. hogy a döntőben mind miatt 637-en vesztették életü
össze nyolc találatot kapott.
rosszab
ket. Az idén tovább
Jól szer�peltek a többiek is.
bodott a helszet. Az év első
K.mull Llulzló a harmadik, Czvi
kovezky Ferenc a hatodik, Pap négy hónapjában Budapesten
CSa.ba a nyolcadik helyen vég 1245 baleset töt·tént, 58 szá
zett. Kamuti Laci - az ifjúsági
világb.njnok - ebben az erős fel... zalékkal több, mint a múlt év
nőtt mezönvben is kitűnően kilz hasonló időszakában. Vidé
dött, de cZvlkovszky és Pap is ken a balesetek száma 17,8
kezdi már visszanyerni régi for-
százalékkal emelkedett. Az év
I máját,
első négy hónapjában 121...en
vesztették életüket közúti bal
esetek következtében, 901-en
súlyos, 800-an pedig köny
nyebb sérülést szenvedtek.
Vannak, akik a motorkerék
U&zóta.nfolyamct Ul.dit a. Vasütf
Főoszüly se & BVSC Szönyi úü párok, személy- és tehergép
U5zodájáb-an. A tanfolyamot azzal kocsiK nagyméretű növekedé
a céllal rer..dezik meg, hogy u
olimpiai jelvényszerző versenyek sében látják a balesetek el
Kétségtelen,
k:.eret-ében minél többen eleget te szaporodását.
hessenek �z. úszásban elöirt k� ma majdnem nyolcszor annyi
vetelménynek.
gépjármú közlekedik hazánk
ban, mint 1938-ban. Ennek el
A Szolnoki J'ánniijavUó dolgoakik
zói társadalmi
munk:iban
egy lenére tévednek azok,
röplabda•pály6t építenek,
azt hiszik, hogy a balesetek
n
törvényszerűe
emelkedése
Az ollmpbl jelvényszerző ver•
senyek el&eg-itésére operatív bi együtt jár a közúti közlekedés

Kamuti Jenő nyerte
Magyarorszái, férfi tőrv ívóbajnokságát

fe.rtt törbajnokságának döntőjébe.
Magyarország

1960.

évi egy�ni

magát. Közülük Kamutl f Jenö szenegy BVSC vívó

verekedte

be

ttpelt a legjobban.
A tavaJyi bajnok bizonytalan
kezdés utan íelja ult. A döntőben

el�zör klubtársait győzte le, s
bar .később Nyomárkaitól veresé-

get szenvedett, mégis sikerült
megsze1·eznie a magyar bajnokság o� . A bajnoki �irt:ért vivott icüzde1emben GyunczavaL
szemben

ellenallhatatl.anul rohamozott

és

S P O R THÍ R E K

Tfz iY-H lennáJlisát ünnepelte

lillajus

13-ao

a

Vasúti Föosztály

:se tomas:r.akosztilya. A jelenleg
• tagú szakosztály n6i verseny
,::6inek többsége férjes asszony.
Kciztilük
többen gyermekükkel
együtt vesznek részt a könnyed
mozgáson alapuló edzéseken. A
szakosztalyban ugyanis
els6sor

ban egészségügy! testedzéssel fog

élénkülésével, a gépjármű
park növekedésével.
Budapesten a balesetek 68
százalékát a gépjárművezetők,
29 százalékát pedig a gyalo
gosok okozták azzal, hogy
tudatosan vagy hanyagságból,
vagy
nemtörődömségből,
ittasság miatt megszegték a
s
szabályokat,
közlekedési
csak mindössze 3 százaléknak
az oka műszaki hiba. Vidé
ken hasonló a helyzet.
Az aggasztóan megnöveke
dett közlekedési balesetek ar
ra indították a belügyi és ;,
közlekedési szerveket, hogy a
hoz
legrövidebb Időn belül
zálássanak a közlekedési fe
gyelem megjavításához és kü
ha
lönféle intézkedésekkel,
kell szigorú bírsággal is óv
ják az emberek életét, testi
épségét.
nem
sajtótájékoztató
A
adott számot a vasúti balese
is
itt
hogy
tudjuk,
de
tekröl,
van mit tenni. A most folyó
munkavédelmi hónap során
elemezzük a megtörtént bal
eseteket, derítsünk fényt min
den baleseti veszélyforrás ra,
s minden vasutas dolgozó in
harcba a balesetek
duljon
számának csökkentéséért.

lalkoznak. bár dr. Vermes Vil
mosné edzö olyan terveket szö,
hogy később versenyeken is részt
,,esznek majd. A jubileumi ün
:r,:epségen a régi ta gokat megju
talmaztak és ezllltal adták át az zottságot alakítottak a, Landler
ottmpial jelvényt is a verSeny JirmúJavflóban. A bizottságban a
ltóknek.
Test.vérlség vezetői, az üzem tö
megsport felelősei és a KISZ-ve
J'ól ■ikerillt a LollOmottv Ter zetőség sportfe.leldse vesz részt.
ínészetl>arál Egyesület idei el•ll Az operatív bizottság már ho-zzá
Mllla-gturája. A kedvezőtlen idő látott 1 szervezéshez. Az olimpiai
jitrás ellenére is 17 osztály 352 előadásra, illetve élménybeszámo
A kulturált utazás megte- [ ságra is vigyáznak. Mindezt
versenyzője ,gyült össze a dobogó lóra a tervek szerint június 13-án
kői turista- és vikendházakban, az .kerül sor filmvetítéssel egybe remtésének egyik része a pá- azért teszik, mert. maguk és az
1
vett
és
alatt
köt\'e
.a
kUltűro1.thonban.
z
szlaja
Yesület
a
lyaudvarok, állomások, szol- utazóközönség számára egya
ft
részt a tU.r.in. Bár a tervezett kö
rán t otthonossá, széppé sze
zös rendezv énl,·t az esö miatt el
Egy k:iselejte:utt vasúti személy• gálati helyek tisztasága.
keUett. halasztani, a túra a barát- kocsiból
Ursadalml munkában
A felvételi épületek kör- retnék varázsolni az állomás

--·�

Egy gondozott állomás

l&ág elmélyítését lgy is jól szol•

galta. A vasutas -természetj.Brók
legközelebb június 11-én és 12-én

:����zne.

�� i:�:�1 tony��rt:: ?! \

te H60. évi csaoatbajnoksáJ? küz-

•e1me1t.

z

s

g

négyrésze,;

ölWzöt

épiteru,k

a

Vasanyagjavitó Tahi úti Labda
rú.gó•pá.Jyájé.n. Az. öltözök létreho-

rt
t
!��!r
a� �fe� J:� j���� t 1::�ti;
csoportvezetd, a sport.kör elnöke
é

íáradoz.ik.

Csúcsforgalom a Keleti Utasellátóban

:Ritkán látott nagy forgalmájus
tnat bonyolított le
22-én, a Budapesti Ipari Vásár megnyitását követö első
vasárnap, i lletve a magyarlabdarúgó-mérkőzés
angol
napján az Utasellátó Keleti
pályaudvari étterme.
A pincérek, a felszolgál ók,
a büfések és az árudák do!gozói reggeltől estig úgyszólvá n megállás nélkül dolgoztak. A nagy forgalomra jellemző, hogy ezen a
napon 1

13 980 pohár sört, 10 200 ada g
fagylaltot, 2360 fröccsöt, 3550
pohár hűsítő italt, 9800 l iter
5100
feketé t ,
ásványvizet,
1 650 adag levest. 1 200 adag
sültet, 1560 adag bécsiszeletet
és 4350 darab különféle tész•
tát szolgáltak rei és &.SZE$en
mintegy 130 OOO forintot forj
galmaztak.
Hogy szemléltetőbb legyen I
a kép, az étterem egy átlagvasárnap 45-50 ezer forintot 1
forgalmaz.

nyékének csinosítására különösen a vidéki állomásokon
nvilik sok l ehetőség. A legtöbb
h�lyen ezt ki is használják. Ma
már nagyon sok olyan szolgá
lati hely van. ahol minden év
a
újjávarázsolják
tavaszán
korábban kialakított parko
kat, virágágyakat.
Ezek közé tartozik Cegléd
állomás. Amint beköszöntött
a tavasz. Somogyvári Ferenc
állo m ásfőnök vezetésével boz
záfogtak az állomás terület é
nek csino�ításához.
A szorgalmas munka nem
volt hiáb:waló._ ": váróter ek,
"!og
a peron?k va�os�ggal rap
nak a_ ti_szt�s gtol. A harsfa
;
sor elotti �ra�ágy kban pom
�
páznak az arvacskak.
dolgozók
a
A virágokat
ápolják, a rendre és a tiszta-

Munkavédelmi keresztrejtvény· II.

környékét.
--<D---

·Új könyvek

íái (Táncsics Könyvtár. - Ga
Rideg

Sándor:

Krlst6f

rózsa

Una Nylkolajeva : útközben, J-JI.
(Táncsics Künyvtü1·). - Botond

Bolics

György :

Jtorllllk

CISOdái,

Bihari Klára-Bardt Endre:
Babcsiszeráji Iatomá.s (ú:Hmlan
dok sorozat). - Bc-;igt Daniels
son: A boldog sziget (Ulikalandok
sorozat). - Sir.1on Atagda: Száz�
házas lakodalom.

Utánoyo■áshn 11egj1leni

1unkavédel111i kiadványok :

b��eszt� legfonios�b _btz-t.on..c. ::..;r�
Ipari Oaemek azelJöztetése. - A

elol!ásat. - Szerel(; pe.i:L ,.ba.I�s�t�
._
elhar(tó es
egész�cgve
ó \:ó•
ü.o
rends_zabály. :- !.aipar:l baleset-

A IX. pedagógusnap alkalmából szere
tettel köszöntjük gyermekeink nevelőit,
tanítóit, a vasutas dolgozók művelődését
segítő pedagógusokat.
Munkájukhoz további sikeréket
kívánunk !

---·-·· .

„

A Hivatalos Lapból

LAKÁSCSERE

ká?a. szer-int 1 95S.ben mfntegy 1 6
mJi.iúan vették Igénybe ,a vasúti
.
�·üzlekedé
st. A7J utasok közti}
elhá�1tó ts egeszsei;vMu óvó,ea�- 1 azonoon több
mlnt 6 inlllló Je�y
s�a_baly. - _ 1'.:pi!6ipa.r_!. bal_csetelba• nelkii! . utarott A c98.lá6ok
me�
..
r1to és egNzségvldo 6vore.nl1sza• ....
� ·
" .le!IY·
o

bály. - OvóreDdszabály a benzolmérrez&
megelőzésére.
Egésuégvédö óvórendszabály az
ólómmérrezés megetözeBire.

.........

--··---·--··--

- Éjszakai qyorsteh.,..vonato,,
- aef•Jezés el6tt a celldömölki
májua
felvé14111 épület korszerűsítése. kat álhtottak forqalombazöldáru\c
az !dénytermékek.
16-tól
cs!llog,
már
Az épület belsejében
Yá11K,
ehetővé
l
ragyogi minden. Helyére került szállítására Ezzel
ok
a két dare.b 5x3 méteres alum! hogy a rövárosl háziasszony
éket
ldényterm
!rias
több
nium öntvény dombormű, a Kép még
a
zőművészeti Alap klvltelezés� vásárolhassan.al< reggelenként
be.'l. Az újjávarázsolt re:vétc-11 piacokon.
- Hete!<kel uelött meqkezdtél<
épületet a tervek szerint Jíml:.is
a felkészülést a nyári torgalorru._
30-án adják át rendeltetésének.
a Hámán Kntó rútőházban. Az
s f
su
utazó személyzet szolgálati ide•
lok k!l tg;�JS:r� t;;.,:� ;- �i: Jének
csökkentését új rordák b&
nyező rel\,akban. Legutóbb Ta állitásával Igyekeznek megoldani.
káesi terme!öszövetkezetl község A mo,-,dony Javltások meggyorsi
be látogattak el, ahol a müvelö tása érdekében egy C6Ölágyltó
dé�l otthonban háromórás músor• és egy edzökemence épltéséhe1>
ral szórakoztatták a község dol láttak hozzá.
goz.ól!.
- A nemzetközi helyzet idö- At:ápítlk a Thököly üti vas 1>zera kérdése-lröl tartott előadást
úti feWIJárót. Mindkét vágányna.k Gróf Józser a �akszervezet tit•
killön-külön hldat készítenek. Az káN. a ki6pe6tl nyugdíjas csoport
épltkezés már megkezdődött.
május 1 1 -t taggyűlésén.
- Ifjúsági bóke<ta lálkozóe ren
- A pacsi vasut.as kultúrott
de-zett
a l,'ejér megyei KISZ.bízott•
honban vendéqsz.,..epelt
su•
ged l Petöfi kultúrotthon kultű r ság és uttörö Szövetség Sztálln
vórosban.
május 22-én, a vár"8
c90p0rtja máJus 1 4-én. A szinját
szók a közeljövőben Makói"'- lá tlzévoo rennállá6án-ak ünnepén.
A részvevőket nyolc killönvonat
togatnak el.
szállította. A vasutasok a rorgal•
- l.prllisban Is t'elje.sitették az mat példamutatóan bonyol!tottá�
elilzem szintet Kaz1nobrarclka ál le.
lomás dolgozó!. Különösen szép
eredményt ért el Lőve! Lajoe
SZO!J?álattevö brigádJ,a. A koc,i
tartózkodá!>ban 1 23.1. .._ kocsl
mozgatá&han pedig 137,5 sulza
lékra teljesítették a tervet.
- A maqyair vasút l>aehnlkal
A Hivatalos Lap tartalmából a
feJleszté-se szovJec tapaszt.a lau,k szakszerveze
ti bizottságok és a
nyomá n címmel tartott elöadást dolgozók figyelmébe
ajánlj u k a
a szeged! Petöri kullúrotthonb:ln következőket:
Borsodi János. a:r, Igazgatóság ve
21.
számból:
Felhívás „Országos
zetője és helyettese. Az előadás
után ia. 6ZOYJet vasuM.k eredmé Munkavédelmi Hónap" rendezésé-
re.
nyeit és rejli:ldését I smertették.
110 862/1960. I '3. A.
A családl
- A vasutasnap előtti felada•
szabályozása.
tokról tartott meqbeszélést Hor íldilltetés
22. számból: 106 493/1960. t/2. B.
váth LaJ09 rörelügyelő. osztá'y A balesetmentes szolgálat Jutal•
vezetőhe!yo�..-a Tapolcán. a 6Mk• mazására
kiadott
9070/32/19.31.
szervezeti bizottság helylség� Iii. A. sz. rendelet lciegész.ítése.
ben. A z értekezleten Jelen voltak
23, száJnból : 430/5611960, V. K.
T,ar,olca góc szo!gú!at1 tönökei,
,qlamint a párt- és ezaakszervezej sz. 0. A tüzrendészeU munka
megjavítása.
aktívak.
100 191/1960. I/8. A. Rakodással
'- Méq t,bi.r, az wben hozza képzett irányvonatok premizálá·
foqnak Pécs áNomás felvételi sának újabb szabályozása.
épületének ko.-szerGsítéséhez. A
j37er.!egi jegypénztárak helyé-,
tá23,B
csarnokot
létesttenek.
nmelrl>ő! az utasok kö:r,veUen\ll
kijutnak e. peronra.
- ElcseréinM>,
Szombathely
- A tQ,-ök vasutak atattsztl

--�a d ály_ záeara a Jovóbe,n.
l VJ�sgálok már a vonatok tndu
lása előtt megkezdik a Jeg,i'ke-

..........

zelest.

Gárdonyi Géz.a u. 4. sz. alatti
szoba, konyha, kamrás, kertes
magánbázatnat, Budape�t-környé

kl hasonlóra. Erdekllídnl lehet
7-15,30 óralg a 33Cf-173-as telefo
non, Hodányi Ilona néven.
A�
esti órákban Bp., IX.• Gubacsi út
91. félemelet H. sz. alatt.
- Elaserélném egyszoba, kony
ha. kamra 1 jpari áramos. napfé

Az eddigi eredmények biztatóak

Pest betlerületl1 lehetőleg köz
ponti !ütéses MA v szolgálat! ha
nyes szép 16bérletem budai vagy

sonlóra. \·agy garzon lakásra. :E!r
tékkülönbözetet térítem. Cz:irják
Imréné, Bp., X., Kelemen u, 33...

Kál-Kápolnán is megkezdő
Különösen figyelemre méltó
dött a vágányhálózat koreze eredményt értek el a tehervo
rűsítése. A munkálatok miatt nat.ok menetrend szerinti in
sok nehézség gátolja az állo dításában. 120 tehervonatból
más dolgozóit a tervteljesítés mindii6sze egy késett.
Ebben
Várnai László Pécs, Cseke Imre
ben. Mégis reménykednek ab nagy resze van
Tóth Tibor Budapest. Tóth Mihályné Buda
ban, hogy az első félévben si KISZ-brigádjának és a Gyóni pest. Takács László Kál-Kápolna,
Meze! Jen6 Györ, Kismihók Ró
kerül teljesíteni az élüzem brigádnak. De a Girind-bri bert Celldömöllc,
Tótka Károly
S1M.11tet.
gádnak
sines szégyenke2111i Szeged, Be11.án Rózsa Kazlncbar-
cika, Bognár Károly Tapolca,
Az eddigi eredmények biz valója.
Sztládl Sándor Szeged, Löcsei Já
tatóak.
A nolgála.t mellet& a &er
nos Kispest, Bakó János Miskolc.
melószövetke:r.eiek segít.é•
Molnár István Komárom. Levelei•
Aprillsban élüzems:dnt te
ket lapunk anyagához telha.5znál•
sére is jut idejük a káli
leU teljesítették a tervet.
jUk.
vasutasoknak.
Uglyai Sándor Miskolc. SZP.nt•
gáll István Gyöngyö�. Tudósltá
Jó kapcsolatot teremtettek a suk
későn érkezett.
MAGYAR VASUTAS
községben l evő Március 15-e
Kismihók Róbert Celldömölk,
Kökény
termelóezövet
Ja.nos és társai Puszta•
kezettel.
Felelc5s szerkeszti!: Gulyis Jáno,
Az állomás dolgozói április vám. Leveleiket illetékes helyre
Felelős 1<tadó: Szabó Alltal
továbbítottuk.
v
égén egy televíziós készüléSterke6ttösl!2• Budaoe!lt. vi.,
Dlé.s
Pécs. Verse késve
I ket kaptak. Az adásokat csa- érkezett.Gyula
Benczur u. 41.
A novella átdolgozva és
Terle6Ztl: a
va Laokladt l ádostul megtekin! hetik.
megrövidítve közlésre alkalmas.
fil.:Zt"
v
Ramoda ?, jegykiadóör: Közölje
Takács Tibor
Budapést VII.. Rák6Czl 6t s. 1
szolgálati helyének pontos cimét,
SZ!ltra c.aonvom:la
I
SZB-titkár, Kál-Kápolna
mert csak úgy tudunk válaszolnL
I. 1.

A szerkesztőség üzeni

Yímzint.es: t . A munkavédelem
fontos ré15ze (.fo!ytatása függ. 1.)
18. Nem mindegy. hogy milyen
a munkahelyen. 19. Boy„ íonet.
2{t, Amerikai helyeslés, fordítva.
21. Tróját. 23. Egyszerű gép. 25.
.kötelets
Jlyen munkafeltételeket
bi:.c.to.sítanl a szolgálMi főnök.. 23.
lgekötő. so, Vér('satornák. 31.· Va·
lbn itt? 32. Dudadal (ék.-fel.). 34-.
Tag:adószó.

36.

Bárd

sz.élei.

:17.

Háziállat. n éve!fr�·el. 38. Fél Zala.
40. Cudar id6jaras. �1 . A har�a--

dik személlyel. _4�. A vers!<ell«:k ·

44: . Egyetlen legahs baloldai l p� rr
.
..
Gbrögor
�,:ágba_n. 46. I-vel nő:J n e� .
49. A Tat a b_u4.8, SzovJet _va1:os.
0.
R
al
Jabdarugó;a.
5
nya
aVfl.SZ
l&t. 52. Pusk_á\•al teszi. 53. Neve��14. Két betu az abc végér61 . . ?·'·
Aki mozgat. 56. Salét romsa:1 so)a .
la. Becézett apa. �9. Rézveg. 68 ·
l':éve\ö. 61. Góca keverre. 6� .
Névutó. 63. Hegység Eu�ópa �atata n. 64 · Fordít�a szoVJ et varos.
16. Kuszó növen:y ek. 68 Közel-

lati lak. '72. F1gyel. 73. Iránymu
! tató. 74, Erdély régi lakója. 75.
Zúrrel. 77. 130, római számmal.
78� Vissza : egyenlő, jdegen nyel•
1 ,.,-en. 80. Asvány. 81. A művész
munkndarabja. 84. Ez. a szemle
a balesetmegeH)zést szolgálja. 86.
Vissza : kohój�ról nevezetes köz„
ség. 88. üreg. 89. A nagy :folyami.
90. K:Jslányok kedvence. 91. Bé
kés megyei kö?.ség.
Függőleges: i. Igekötő. 3. Deré kstij a , f, Vissza: mutat6s2ó. s.
Heves meg ye székhelyére. 6. Nem
töl em. 7. s. B. a. Mozgósítás.
latinul. 9. Erre is támaszkodjon
a mun kavédelem. 10. Az üzemi
balesetelhliritást szabályozó ren
delet száma. 1 1 . Régi űrmérték.
12. Húzd. 13. Gyózelem. 14... El
ütött. 1 3 . Francia asszony. 16.
Ruhatisztító. 17. Csontot köt ösz
sze. 22. Ital. 24. Személyes név•
más. 28 . z. T. xr. Halkan segíti
, 29. Leclpel. 83. Szár. 35. Távolo�
dik. 37. Lélek tükréről. 39. Reléi.

keleti ne\', 68. Korholom. 71. Al· u. Éneklő hanr. u. Mr jolika ma-

gánhangzól.

-IS.

Iratcsomó.

4,.

Pa rkosítási verseny

1 Középeuróp� J Kupa. 51. Borsod
Foglalkozási

megbetegedés.

Kezdődik az üdü lési idény

49.

megyei község. 63. Vizszintsüliye
dés. 55, A soks2oros1tott címzés.

57. Ak. 58. Erdélyi város. 60. Viszsza: a Nagy Antillák egyik szt
gete. 63. Azonos magánhangzók.
64. Uz férnje. 6:";. Fűszeres. 67.
A Gellérthegy régi neve. 68. Eni

sit. 09. S. A. 70. Matrac fele. 73.

Beteg. 1 .; . A kUkorlca. tudom(i
nyos ne\·e. 76. Fordított férfi
név. 78. Lő, népiesen. 79. Egzotl
kus madáré. 82. Fogoly. 8S. Nem
áll. 83. Folyó Ausztriában. 87.
Sós Hendk.
Bekilldendő: Vízszintes 1. 25,
függőleges 9, 1 o. 47„ Bekü.ldrsi
határidő: jűnius 15.
Aki mindhárom keresztrejtvény

helyes megf4'Jtését

a szerkesztö,

ség cimére bekfi1dl, rés-i.� vesz a
jut.alomsorsolásban.

L dlj: egybeles kllllöldi llajöút.
n. díj: kéthetes balatoni üdillés.
Ul, díJ : l<tlhel«I mátraházi ildlllés.

- Most már egésze,i bizto&, hOln/ mi nver•
jük a versen11t.

- Köszönjük
röclni is l.ehe•

a mdeg vizet, így már fil.•

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYES'üLJETEK !

A SZ ERVEZETT VASUTAS DOL�OZÓK LAPJA
IV. tVFOLYAM, 12. SZÁM.

1960. JÚNIUS 16.

Ára 40 fillér

A szakszervezeti tagság alapján járó anyasági
és temetési segélyek kifizetésének összekaptso/6sa
a társadalombiztosítás alapján járó segélyekkel

A szakszervezeti intézményes segélyek (szülési és te-1
metési) folyósítása 1956. január
l-től 1957. április 30-ig együttesen történt a t.ár.sadalombiztosítás alapján járó segélyekkel. A segélyeknek ilyen módon való folyósítása azt jelentette, hogy a szakszervezeti tagok a társadalombiztosítási és
a szakszervezeti segélyt egy�zerre kapták meg.

hére és a szakszervezeti tagság
alapján járó anyasági és temetési s egélyt együttesen kel! elszámolni és folyósítani. A se-

Ki, milyen segélyt kap ?

vezeti tagság alapján járó se
gély összegébe'l változás nincs,
csalc a segély igénylése és fo
lyósítása tér el az eddigi gya•
korlattól.

A biztosítottnak

anyasági

Korszerűsítik a szombathelyi
rendező-pályaudvart

A régi, kikopott váltókkal és sineket peclig 48 kg/méter sú6Ínmezókkel nehezen tudták I Jyú sínekkel cserélik ki. Az
a nagy forgalmat lebonyolíta- építésvezetőség dolgozói
6
ni a szombathelyi rendezőpá- súipárt már kicseréltek.
lyaudvaron . Ezek a nehézséA slncsere mellett új villa
gek azonban nem sokáig aka- mos jelzőberendezést szerel
dályozzák a dolgozók munká- nek fel, új aklrnmulátortöltő
ját. A celldömölki 9-es számú műhelyt és tárolót, valamint
építésvezetőség ugyanis még munkásszállást építenek. Az
a múlt év őszén megkezdte építésvezetőség az év végéig
kor- befejezi a munkálatokat.
a rendezőpályaudvar
szerűsítését. Az eddigi 11
Kismihók Róbert
6Úlpár helyett 13-at létesíte·nek. A 34,5 kg/méter súlyú j
CeUdömölk

Szorgalmas munka folyik
a gyöngyösi fűtőházban

üzemképes állapotban vdrja
az egyre növekvő szá!lit.ási
Ha figyelembe
feladatokat.
vesszük, hogy a mozdonysze
mélyzet tagjai és a fűtőház
dolgozói távolról járnak be
szolgálati helyükre és emiatt
néha a vezénylés is nehézsé
gekbe ütközik, különösen ér
tékesek a fenti eredmények.
A fűtőház dolgozói a terv
teljesítés rnel!ett a társadal
mi munkából is kiveszik ré
szüket. Társadalmi munkában
l\Iagasan
készítették el a mozdonykerék
az éliizem szint felelt
pár-emelöt és a vizsgáló ak
nát. Ebből a munkából dere
A szolnoki rakodási főnök knsan
kiVette részét Patalci
ség a múlt év első és a má 'Dezső, Kiss János, Szaniszló
sodik félévében végzett ered Ferenc, Bognár János, hogy
vezér csak néhány nevet említsek.
ményes munkájáért
igazgatói elismerésben része Jutott idejük a fűtőház kör
sült. A dolgozók az idén i� nvékének rendbehozására is.
szorgalmas munkát végeznek. Mintegy 10 vagonra való sze
Februártól júniusig havonta metet távolítottak el szolgá
115-130 százalék között tel· lati helyükről, majd a fűtő
;esítették a tervet.
ház elé virágos kertet vará
A jó eredmények eléré!é zsoltak.
A fűtőház dolgozói tovább
ben na1111 része van a negu
hogy
szocialista brigád cimért har ra is azon fáradoznak,
t és
coló brigádnak. A brigádok teljesítsék az élüzem-szintemá
varázsolják
uinte fej-fej mellett harcol· még szebbé
.
sodik otthonukat
nak a megtisztelő címért.
BEZZEG LAJOS
Zsigmond János.
Gyöngyös
kár, Szolnok

A legutóbbi négy hónap át
lageredményei alapján a gyön
gyösi fűtőház dolgozói is
teljesítették a1 élüzem-szintet.
A gazdaságos modonyfelhasz
nálásban 105 helyett 124 szá
zalékra, a szénmegtakarí�ás
b&n 112 helyett 113,2 szaza
lékra teljesítették a tet'vet.
A fűtőház nyolc mozdonya

SZB-tit

iUványerdö

vett.e kör111 a kelenföldi

álh·ányok. Az épületet új köntösbe öltöztették a kömGvesek.

A szakszervezeti bizottságok
új gazdasági rendszere

vagy temetési segély igényével
a társadalombiztosítási ügyin
A szocializmus alapjainak nem a területi bizottságoktól,
tézőhöz kell fordulni. Ha az lerakásáért folyó harcban, a hanem a kijelölt OTP fiókok
igénylő felemelt segélyre vagy dolgozók érdekében kifejtett tói vásárolják a szükségletnek
gélyek elszámolása és folyósí- segélykülönbözetre
jogosult,
tása a társadalombiztosítási az ehhez szükséges szakszerve tevékenységében szakszerveze megfelelő mennyiségű és cím
ti bizottságaink gazdaságilag is letü bélyegeket. 1960. július 1ügyintézők feladata.
zeti tagságra vonatkozó igazo megerősödtek. Javult a költ től a szakszervezeti bélyege
Az anyasági és temetési se- lást a szakszervezeti bizottság
gé!yeknek 1960.július 1-tól há- adja ki az úgynevezett adat- ségvetési és pénzügyi fegyelem, ken az idő jelzés (év, hónap)
csökkent az ügyviteli költség. megszűnik, ami azt Jelenti,
rom fokozata lesz:
közlő lapon.
AJ szakszervezeti káderek poli hogy a tárgyhóban megmaradt
.
a) alapsegély
(társadalomtikai,
szakmai képzettsége le bélyegeket nem kell megsem
e
1
1
Fe
e.m.e
t
„
se
e
yre
vaITT:'
1
.
biztosítási segély),
�
;; = hetövé teszi olyan gazdasági misíteni, hanem azoka a kö
t
b) felemelt segély (lársada- gelykulonbozetre a�kor Jo„ o
rendszer kialakítását, amely az vetkező hónapban el lehet ad
lombiztosítási segély és a szak- I sult a szakszervezeti tag, ha
.
ni
eddiginél
fokozottabb
önálló
11 a) legalább 1 é,;e tagja a
szervezeti segély együtt),
ságot biztosít az alapszerveze
1960. j1ílius l-től az alapsur
e) segélykütönbözet
(szak- szakszervezetnek,
vezetek tagdíjrészesedése egy
teknek.
szervezeti segély).
b) tagdíját - tagdíjosztályáAz új gazdasági rendszer be ségesen 350/o lesz. Az intézmé
Az a biztosított, aki társada- nak megfelelően (vagy jog4
lombiztosítási és a szaki;zerve- fenntartó díját) - rendszere vezetése 1960. július 1-től kez nyes segélyeket 1960. július 1dődik.
Az új rendszerben a tól a VSZTO kifizető helyek
zeti segélyre is jogosult, fel- sen fizette és hátraléka nincs.
szakszervezeti bizotts.ok már folyósítják a központ terhére.
emelt segelyt kap.
.
,
Az a bizt?silott
teh_a't, .ak'
Az a biztosított, aki 12 hóna•
.1
pos szakszervezeti tagsággal mm� a �arsadalombiztositas
Mire használhatják fel az alapszervezetek
nem rendelkezik de társada- terhere, mmd a szakszervezeh
,
,
,
.
d,
a visszamara
o 3 S szazale'kos a1 apszerv1· reszesedest).
lombiztosítási s�gélyre meg- ta�sá� alapján járó segé�)'.I'e az
· "
Jtsága, esak aIap- igenyet megszerezte, az UJ ren- 1
van. a Jo„osu
.
,
delkezés szerint gyorsabban és
Az alapszervezet.�k. a m�g- talános. gazdasági, ir�nyelve1segelyt ka_p. .
,
tánjárással kaphat- növekedett
.
g
figyelemb
kevesebb
nek
d1ireszesedest
ta
u
evetelev�l
1
.
Az a_ b12tos1!ott, �ki tarsa- ·
\
da!omb1ztosítás1 segelyre nem Ja meg az igényelt segélyeket. _ a szakszervezeti központ ál- olyan feladatok megoldasahoz
jo,gosult, de legalább 12 hóna
pos
szakszervezeti
tagsága
fennáll, csak segélykülönbözelel kap.

1957. május l-től ismét külön választották a segélyek foJyósítását és a szakszervezeti
bizottságok
folyósították
a
szakszervezeti tagság alapján
járó segélyeket. Ez a rendszer
mind az alapszervezetekre,
mind a szakszervezeti tagokra
hátrányos volt. Az alapszervezetek, főként a kisebbek, a segélyezést nem tudták megoldani s így a területi bizottságoknak kellett a folyo· s1 t· a·st
eszközölni. Ez az alapszervek
önállóságát nemhogy erősítette
volna, inkább
gyengítette.
Ezenkívül felesleges adminisztrációt okoz ott a területi bíz ottiágoknál.
Hátrányos volt ez a folyósítási rendszer a dolgozók szem
pontjából is, mert két helyen
Hogyan igén}elhetö a segély ?
kellett kérni a segélyeket s a
jogosságot is két helyen kellett
Sem a társadalombiztositás
igazolni.
terhére járó, sem a szakszer
A SZOT elnökségének natá1'ozata alapján 1960. július 1tól a társadalombiztosítás ter-

Amikor a felvétel készült még:

pályaudvar felvételi épületht. A külső részröl azóta már eltilntek az

--------·*

1965-re befejeződik a pályafenntartási
munka gépesíté�e_

használják fel, amelyek az
üzem
szakszervezeti
adott
munkájának segítségéhez, fej
lesztéséhez szükségesek. Az
alapszervezetek gazdálkodásá
nak demokratikus módszerei
azonban csak úgy fejleszthe
tők, ha nagyobb pénzeszközök
felhasználásakor még jobban
figyelembe veszik a tagság ja
vaslatát és igényeit.
A visszamaradt tagdíjrésze
sedés - a tagság által jóvá
hagyott költségvetés alapján
- felhasználható a kulturális
kiadások fedezésére, valamint
kultúrotthonok támogatására,
a sportmunkához szükséges
költségekre, az alapsze;V!1ez
tartozó sportkör támogatasara,
különösen a tömegsport ren
dezvényekre. Szociális (társa

dalombiztosítási, munkásel!á
tasi munkavédelmi) feladatok
ra ' rendezvényekre (nőnap,
gyermeknap, télapó�st, feny�
fa 0 ünnepség), valamint szocia
fü intézmények (óvoda, b�l
csőde) támogatására és egyeb

szociális célokra, rendkívüli se
kélyek fizetésére, az alapszerv
ügyviteli munkájához szüksé
ges kiadásokra (i_ rodaszere�,
tagdíjlcarton kezeZes, manko
pénz stb.)
beszerzésekre és

szervezői munka költségeire,
aiapszerv függetlenített
az
Felkerestilk Papp. Károly 5 éves terv é_veiben ,50 �}!- zást hazai gyártmányú gépek funkcionáriusok illetményére
·
1
igazgatót, a KPM I'6. szak- hóra emelk�d�_k a gepes1tes-, kel.
_ . és SZTK járulékára.
.
.
osztályának vezetőjét, s kér- re fordítando osszeg.
.A , hazai palyafe��tart'.3's1
tük, tájékoztasson bennünket
A gépesítés során először a �1s: es nagygepek �ze;i�gy�r
Hogyan biztosíthatjuk
a pályamunl<:ák gépesítésének földmunkát gépesítettük. Ma tasara a Va�anyagia y:ito Val
_
a számvitel rendjét ?
helyzetéről és az elkövetke- már 7 nagy teljesítményű .la�at�t al��t?ttuk . at,
mely
Javftásával
zendő évek terveiről.
földkotró, 6 földgyalu, 6 föld- 19a8-1g k1terok
A
z alapszervezetek 1960. j�
toló és 60 dömper áll rendel- fo?.lal�owtt. Erre a�rt volt lius l-től az 1. és II. pénztár
kezésünkre. Ezután az el- s�ukseg, mert - ammt __e '? könyv
helyett pénztár- és
Az elmúlt 15 évben hatal
szennyeződött ágyazat tisztí- !_,tettem - _ 1��0-6� kozott banknaplót vezetnek. A pénz
mas feladatokat kellett meg
gépesítése követke- e�ente 50_ m1!l!o formtot for tár- és banknaplóban a gazda
tásának
oldanunk - kezdte nyilatko
zett. 1953-ban két nagy telje- d!tunk gepesilesre.
sági eseményeket felmerülésük
zatát Papp elvtárs. - 1945sítményű ágyaz.atrostáló gépet
időpontjában jegyzik be. A
ben szétrombolt vasutat, két
szereztünk be. Agyazatr ostá Minde,1 nehéz fizikai munkát
napló lezárására havonta kerül
földkotrót és néhány teher lást már csak gépi erővel
sor..
vágánygépkocsit örököltünk.
gépesítünk
végzünk.
A pénztár- és banknapló ve
A pályafenntartás gépesíté
A következőkben a talpfa
A második 5 éves tervben zetése és a bizonylati fegyelem
se 1948--49-ben kezdődött el, aláverést gépesítettük. Jelen ugrás.szerűen megnöveksz
ik a bizt.osítása a gazdasági felelős
nagyobb ütemben pedig 1953- leg 6 nagy teljesítményű alá vasúti pályafenntartási mun feladata. A gazdálkodás mene
ban folytatódott. A felszaba verő gépünk van. A teher kák gépesítése. A nagy tel téről beszámolót kell készíteni.
dulást követő években min vágány-gépkocsik számát 60- jesítményű aláverőgépek szá A beszámolók elbírálása a
denekelőtt a szétrombolt vá ra emeltük. Megkezdtük a pá mát 16-ra, a rostálógépekét 9- szakszervezeti tagság jogkört
gányhálózatot kellett újjáépí . lyamesteri kézi hajtókák ki re, a tehervágány-gépkocsikét be tartozik. A taggyűlés hatá
tenünk. A kétvágányú pályák selejtezését és a jövőben csak 200-ra, az ágyazattömörítő gé roz a számadások elfogadása
kérdésében. Az alapszerveze
41 százaléka, az egyvágányú gépi meghajtásúakat szerzünk pekét 35-re, a nagy teljesít teknek 1960 július havi pénz
ményű
földkotró,
földtoló,
vonalak 24 százaléka pusz be.
földnyesők számát 10-10-re, gazdálkodásáról a felsőbb szer
tult el. Romokban hevert a
Ezenkívül számos kisgép a dömperekét 100-ra, a nagy vek részére a pénztár- és bank
rácstartó hidak 85 százaléka.
beszerzését is folyamatba tet dieselvontatókét 8-ra és vé naplót, valamint a bizonylato
kat már nem kell felküldeni.
tük.
A vibrátoros aláverő gül a pályamesteri motoros Ezentúl a központ revizorai a
Évente 50 millió forint
szerszámok száma 400. Meg hajtókák számát 400-ra kí számadásokat a helyszínen
vánjuk emelni.
vizsgálják.
1953-ig
évente általában vannak a táplálásukhoz szük
A nagygépeken kívül szá
A szakszervezeti bizo�tságok
10-16 milliót fordítottunk gé séges villamos erőgépek is.
mos
kisgép
legyártását
is
ezenkívül
a
tagdijbélyeg ellátásának mód
pesítésre. 1953-59-ben ez az Gépesítettük
tervezzük.
Ezek
egyrészről
a
összeg 20-25 millió között talpfafúrást, a sínvágást, a
ja az üzemen belül a tagdíj
mozgott. Idén és a második sínfúrást és a síncsavar-lehú- nagy teljesítményű gépek elő munka politikai és adminiszt
készítő munkálatait végzik, ratív részét nem érinti. A tag
másrészről fenntartási gépek. díjbélyegek szétosztása a bi
A kis teljesítményű a!áverő zalmiak között ugyanúgy tör
gépek számát pl. 60-ra, a vib ténik, mint eddig.
rátoros aláverőgépekét 900-ra
Az alapszervek önállóságá
emeljük. Beszerzünk ezenkí nak és pénzügyi hatáskörének
vül több száz sínvágó, sín kibővítésével egyidejüleg nö
fúró, csavarozó és még sok vekszik a számvizsgáló bizott
más gépet. Ezekkel a beru ságok feladata és felelőssége.
bizottságok
házásokkal az építési és pá A számvizsgáló
lyafenntartási szolgálat gépe- feladata kiterjed a számvitel
ellenőrzésére, a pénzügyi munsítése 1965-ben befejeződik.
ka és tagdíj ellenőrzésével kapA gépesítésnek nagy nép- csolatos fela_dat�kra: F�mtos
gazdasági jelentősége van. A feladata a szamv,�galo, b1�ott
gépesftés kiküszöböli a nehéz I s�gnak ezeken felul �lleno:1z 
.
. m, hogy az alapszervi bevetef'1:1'k31· mu�ka't Jav
• ftJa
a m;- lek felhasználása megfelel-e
,
a
nosege
t, noveh: a termele- 1 költsé
gvetés szerinti gazdálko
kenységet, meggyorsítja a fel- dás követelményeinek és a tag
újítást. Azon leszünk, hogy ság jogos igényeinek.
terveinket a kitűzött határMinden szakszervezeti funk
ldőre befejezzük és ezzel vég- cionárius feladata, hogy
a be
legesen felszámoljuk a ma- vezetendő új gazdasági rend
gyar vasúti pályafenntartási szer alapján tovább fokozzált
munka elmaradottságát - fe- a szakszervezeti munka szín
A aincsavarbúzás is géppel történik a Tura-A.szód között folyó
jezte be nyilatkozatát Papp vonalának emelését, a tagság
Yál'inykorszeríi6jtésl munk8latoknál.
Károly elvtárs.
érdekeinek és igényeinel< szem
(MTI Foto, Lajos Grörgy felv.)
M. F.
elótt tartásával.
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A szovjet technika hónapja Szegeden

A szovjet technika hónapja idején 24 százalékkal több árut növelése, az automatizálás, a
alkalmából A szovjet közleke szállítottak, mint
korábban felépítmény
korszerűsítése,
dési technika fejlődése vala bármikor. :Éppen a nagyfokú mind hozzájárult a gazdaságos
mint szovjet tapasztalatok al szállítási feladatok követelték ság hatásfokának növeléséhez.
ka.lmazása a magyar vasutak meg, hogy hozzáfogjanak a A szovjet vasutakat ma egyál
te ri.iletén címmel szervezett vasúti közlekedés korszerűsíté talán nem véletlenül emlege
eiőadást a szegedi igazgatóság. séhez, új módszerek bevezeté tik az elsők között a világon.
A két elöadás iránt igen nagy séhez. A
díeselesítés, a villamo
Sziládi Sándor
volt az érdeklődés. A szegedi sítás, a vonatok
terhelésének
Szeged
MA V Petőfi Művelődési Ott
hont zsúfolásig megtöltötték a
különböző beosztású dolgozók.
Borsodi János, az igazgatóság
vezetője azokról a módszerek
rói és tapasztalatokról beszélt,
amelyek felhasználásával ne
künk is sikerül teljesíteni a
szállítási feladatokat. Még ak
kor is, ha szállítási eszközeink
nem fejlődtek olyan arányban,
mint amilyen arányban meg
nőtt a vasút személy- és teher
forgalma.
Azok a szovjet tapasztalatok
és módszerek, amelyeket a fel
szabadulás utáni években vas
útunk területén is bevezettünk
6zámos helyen ellenállásba üt�
A későbbiek során
kcztek.
azonban mindenki előtt bebizo
�yosodott, hogy az 500 kilomé
teres és a 2000 tonnás mozga
lom, az irányvonatok közleked
mosástól-mosásig
a
tetése,
mozgalom bevezetése, továbbá
a vasútépítésben, a pályafenn
tartásnál és egy sor más terü
leten alkalmazott szovjet mód
szerek azon túl, hogy jelentő
sen megkönnyítették dolgozó
rnk munkáját és meggyorsítot
ták a vonatok közlekedését,
anyagi megtakarítást is jelen
tettek a vasútnak és a népgaz
daságnak.
Hasznosak voltak azok a ta
pasztalatcserék is, amelyek a
Szovjetunióban járt magyar
vasúti szakemberek és a nálunk
járt szovjet szakemberek talál
kozásain, megbeszélésein kiala
kultak.
Kiss Károly igazgatóhelyettes
a Szovjetunió közlekedéséröl,
�dvai L_ászió mozdonyJakat� brigádja az »szaki Jármüjavítóban az
annak technikai fejlődésé1:ől Lc
elsok közot
t nyerte el a. szoc1alilita brigád dmet. Képünkön a brigád
_
tdrtott előadást. A Szovjetunió három tagJa
- Nagy Ferenc, Rozmán Jstván és Kovács László _
a 323-0Z2-es sorozatú mozdony gerendely Jeszerelésén dolgozik.
ban már az első ötéves terv

Szakszervezetünk
1959. évi gazdálkodásáról

teendők ldkra fc,,dítják az általuk beA szakszervezeti
egyik fontos része, hogy a po- fizetett tagdíjat. Cikkünkben
elvégzéséhez erről kívánjuk tájékoztatni a
littkat munka
azü:k.séges anyagi fedezete t elő- szakszervezeti tagságot.
*
teremtsük és ebből eredóen a
gaz�ágt feladatokat megold- A tagdíjbeszedési tervet alapszervezeteink 12,5 százalékkal
juk.
túlteljesítették, ami azt bizo•
.
A cfu lgozó� nagy resze er- nyítja, hogy
.
a szakszervezeti
deklődik az ira,nt, hogy a ve- funkcionáriusaink és a tagság
zető szervek és a szakszeroe- 1 a szakszervezet gazdasági erö
zet alapszervezetei milyen cé- sítésé t is szem előtt tartják.

Emelkedett a szervezettség és a fagdíjbevétel

A tagdíjfizetés túlteljesítését használták fel alapszervezete
.segítette a szervezettség növe mk, a tervezelt 65,8 százalék
kedése is. A múlt évben a kal szemben A területi bizott
MAV összdolgozóinak száma ságok és a s'.zakszervezeti köz
4904 fővel, a szervezett dolgo pont a fennmaradó 31,8 száza
zók száma 8223 fővel növeke lékkal gazdálkoclott.
dett. A szervezettség tehát
2,34 százal.ékkaZ emelked.ett.

A tagdíjmorált alapszerveze
teink a tagdíjbeszedési leihetö
ségek figyelembevétele alapján
képezték. A politi-kai nevelő
munkával párosult a dolgozók
napi problémáival való fokozottabb törődés. Ez l emérhető
a tagdíjmorál 6,27 százalékos
emelkcdésében . A jó munkát
alálámasztja az a tény is, hogy
a szervezett dolgozók számá nak 150 514 főre való növekedése mellett a fizetési kés zség
a tervezett 83,01 százalékról
százalékra emelkedett,
99,88
ami azt jelenti, hogy átlago-

sa n hav01ita 150 336 fő fizetett I
J
tagdíjat.

Több mUlió szociális
és kulturális célokra

Az alapszervezeteknél fel
használt összegből több mint
3 300 OOO forintot fordítottunk
kulturális célokra. A sportcé
lú kiadáso k is meglhaladták a
800 OOO forintot. Ebben az ösz
szegben az önálló kultúrottho
nok és sportegyesületek költ
ségei nem szerepelnek. Ezek

igazgatói alapbó!, vala.mint a
szakszervezeti tartalékalap ból
600 OOO forintot kaptak. Szo-

ciális célokra (beteglátogatás,
gyermekek megajándékozása,
nemzetközi nőnap, stb.) több
mint l 700 OOO forintot költöttek alapszervezeteink.
A szakszervezet anyagi esz
közei lehetővé tették, hogy a
szakvonali és társadalornbiztosítási segélyektó! függetlenül
szülési segélyben több mint
6800 dolgozót, rendkívüli segélyben közel 5300 dolgozót,
temetési segélyben 2650 szakszervezeti tagot részesítsünk.
Osszesen közel 15 OOO dolgozó.
11

A tagdíjmorál javulása még
nagyobb arányú is l elhetett I
volna, ha a tervezett egy főre
e_ső havi átla� tagdyat teljesí- 1
tik. Az egy fore eso átlagtag- 1
díjat besorolás alapján 13,56
torintra terveztük. A tervet
nem teljesítettük, aminek legfőbb oka, hogy a szakszervezeti bizottságok egy része belenyugodott abba, hogy egyes
tagok alacsonyabb tagdíjosz- a tagságnak kb. 10 százal.éka
tá!yú bélyeggel rendezzék tag- kapo tt segélyt, átlagosan 240
kötelezettségüket. forint körüli összegben.
díjfizetési
I gy az egy főre eső tagdij 12,12

Bővítjük
forint volt a múlt évben.
A beszedett tagdíj 55 százaháI ózatot
üdülő
az
öztéká t közvetlenül i.,agy k
J elentős összeget fordított
vetve az � lapszervezeteknek
.. .
..
juttattuk vissza, míg a fenn- sza szervezetunk
az u�ü_l t�tés�
maradó részt területi blzott-

1
du
v
ságaink
intézményein!: és a re IS. 1959-ben a megle o u lőink fejlesztésére, berendezéközpont használta fel.
A szak�zervezet 1959. évi I seik kicserélésére és külföldi ,
&;.szkiadásának 68,2 százalékát csereüdültetésre közel 1 500 OOO

forintot fordítottunk Ezen kí
vül több mint 600 oo·o forinttal
hozzájárultunk a Haj<lúszo
boszlón épülő szakszervezeti
gyógyüdülő költségeihez, 400
ezer forintot pedi g a Budapest
nevű dunai üdülöhajó költsé
geihez adtunk.

Balato nakarattyán szakszer
vezetünk 11Wlgkezdte egy mo
dern üdülőtelep kialalcítását,

ami előre láthatólag 1961 nya
rán lép teljes kapacitással
üzembe. Ennek építésére 1959bm több mint 1 400 OOO forin
tot fordítottunk.
A szakszervezeti munkával
kapcsolatos ügyviteli költsé
gek a teljes kiadási összeg 19,3
százalékát tették ki az 1958.
évi 22,9 százalékkal szemben.
Az ügyviteli kiadásokrníl a
tervhez viszonyítva mégis túl
lépésről kell beszélnünk, ami
az alapszervezeteknél jelentke
zik. (A költségvetésben nem
tervezett feladatokat oldottak
meg - választási munka s az így jelentkező túllépés
nem vetlhető fel hiányosság
ként.)
Az 1959. évi gazdálkodásról
,.yes
megá!lapíUhatjuk, hogy e,,
feladatoknál szervezeteink jó
munká t végeztek. Elsősorban
á szervezettség növekedésében,
a fizetési készség emelésében,
az alap.szervezeteknél
folyó
tervszerű gazdálkodásban, va
lamint a dolgozók szociális,
kulturális ltörülményeinek ja
vításában.

*

szakszervezet 1959. évi
gazdá l kodását a számvizsgáló
b izo tt.<1ág érté k,elte és azt he
lyesnek találta. Felhívja azon
ban az alapszervezetek figyel
mét arra, hogy az egy főre
eső átlagos tagdíj tervszámá 
na.k betartására fokozottabb
figyel11W?t fordítsanak. Ez csak
Ú.(111 érhető el, ha szakszervezeti.ink minden tagja - még
utólag is - a kiszabott besorolás szerinti tagdíjat 11Wlgfizeti. SzWkséges ez egyrészt
azért. me,<t az átlagos tagdíj�ál mutatkozó lemar�dás az
eredmenyeket
ismertetett
nagyban rontja, másrészt csak
ne
en k betartása e setén jogo
sultak a tagdijbevételi tervek
tú.lteljesítéséért
-visszatérítésékre.
A

A KÖZPONTI VEZETŐSÉG IRÁNYELVEI
AZ AGITÁCIÓ S ÉS PROPAGANDAMUNKi-1 JAVÍTÁSÁRA

az 1960-as év termelési ered- munkáját tartalommal kell
körü
ményei az életszínvonal meg- telíteni, tevékenységi
szilárdítását, a második öt- ket, mozgósító erejüket az
klterjes-;teni.
területre
egész
megalapozását
jó
éves terv
Emellett figyelembe kell venszolgálják.
4. Ismertesse az agitáció a ni : anélkül nem érhetünk el
szocialista tábor erejét, e�- megfelelő eredményeket, ha
ségének jelentőségét, az egyen az agitációs és propag 1nda
megnyilatkozásának, helytál- tevékenységet a z egész szer
lásának jelentőségét a szo- 1 vezet feladatává nem tesz
cialista t>ibor végső győ�el- szük.
me, a béke fenntartása szem2. A termelési tanácskozápontjáből.
sok szakszervezeti rendezvépropany;k - elsősorban a tag
5. Az agitációs és
gandamunkában nincs helye a gyűlések - alapos előkészí
parancsolgatásnak . A vezetők tésével elérni hogy ezek a
az eddig_inél is jobban t�- dolgozók vélefnénynyíl .r" nítá
masz:kodJanak a dolgozók ve- sának, a javaslatok, ész�evé
leméoyére, javaslatára.
telek megtételének fórumává
6. Az agitációban továbbra váljanak. A szakszervezeti bl
I.
is a szóbeli agitációt kell a zottság kísérje figyelemmel a
elhangzott
1 . Az agitációs és propa fö formának tekinteni. Na- tanácskozásokon
gandamunka célja : megértetni gyon fontos, hogy az agitáció- javaslatok sorsát, gondos:tod
a vasutas dolgozók szerepét, ban a nyílt, őszinte hang ér- jon arról, hogy a dol,:ozók
javaslataitcra
a szocializmus ,·ényesüljön, ennek egyik fel- kérdéseikre,
felelősségét
alapjainak lerakásában, a szo tétele. hogy az eredmények mindenkor választ kapjanak.
a
el
hallgassuk
ne
mellett
cializmus építésének meggyor
3. A szocialista brigádmoz
sításában, a vasút szállítási nehézségeket sem. Foglaljon galom kiszélesítését és tisz•
terveinek határidő előtti, leg el az agitációban még na taságát a SZOT és a szak•
gazdaságosabb teljesítésében. gyobb helyet az apró mun szervezet elnökségének irány
Ezt csak a termelés és ter ka, a dolgozók ügyes-bajos elvei alapján biztosítsák. Az
melékenység állandó emelé dolgaival való foglalkozás.
adott lehetőségek felhasználá
sével, az önköltség csökken
sával teremtsék meg a szo
II.
tésével érhetjük el.
A fenti célkitűzéseket az cialista brigádok anyagi és
2.. Világossá tenni, hogy a
erkölcsi megbecsülését. A szo
mezőgazdaság szocialista át aZábbíalcool segíthe'tjük valóra cialista brigádmozgalom tá
nt:
t•ál
ta
szervezése. az új termelési vi
mogatása mellett az eddigi
1 . A megyei bi?Ottságobál nél lényegesen többet fog
�zonyok kialakítása a mező
guzdaságbnn, az egységes ter és a szakszervezeti bizottsá lalkozzanak a dolgozók na•
parasz(ság goknál ma még jórészt csak gyobbik részét felölelő munka
melőszövetkezeti
kitormálf:sn anyagi támoga- névleg szerepelnek a propa verseny-mozgalommal.
gandabizottságok, illetve a z
1:'is nétk;;I lehetetlen.
Ezek
felelősök.
3. Feladata ismertetni, hogy agit-prop.
4. A mun kaverseny nyilvánosságának
biztosítása, az
népszerűsítése
járók
élen
egyik húzóerő a versenyben,
Használják ki jobban az e
Mit mond a paragrafus az újításokról:
téren adódó lehetőségeket is.
Számoljuk fel a szemléltető
agitációban tapasztalható el
maradottságot.
Készítsünk
minél több színes, rajzos ka
rikatúrát, a termelés ered
ményeit, a szakszervezet mun
a
Az újítási előadó az átvett káját bemutató tablókat.
Az új ítási javaslatokat
1
m�gvaló,ításra illetékes szerv j avaslatot köteles azonnal az
5. A múlt év teljesítményei
hez kell benyújtani. A j avas újítási naplóba bevezetni és alapján első ízben az idén
lattevő érdeke, hogy javasla az átvételről az újítónak el került sor a vasúton üzemi
helyesen
tának benyújtása
ismervényt adni. Az elismer jutalék kifi zetésére.
Ennek
történjen," mert a szerzői vi
tartalmaznia kell: a fegyelmező hatását mindenkl
táknál sokszor az dönti el a vénynek
bejegyzés látja, mégsem használjuk ki
tört.ént
szerzőség kérdését. hogy a ja naplóba
he sorsz6.mát, a benyújtás keltét, megfelelően az ebben rejlő
vaslatot a megvalósítás
lehetőségeket. Az
az újító nevét, foglalkozását agitációs
lyén ki nyújtotta be először.
Ha a javaslatot nei:n a meg (J;>eosztását), lakhelyét, a ja üzemi jutalék, valamint a
és · az
valósításra illetékes szervhez vaslat tárgyát. Több javaslat vasú t teljesítménye
nyújtják be, akkor az újítási tevő esetén a n aplóba, vala e,zyén hozzáállása közti össze
előadó 8 napon belül köteles mennyi nevét be kell jegyez függést az eddie:inél jobban
kell tudatosítani.
a javaslatot a megvalósításra ni.
elismer
mindegyiknek
6. Az agitáció minden esz
illetékes szervhez továbbítan i ,·ényt kell adni, feltüntetve
szóbeli. írásos,
közével és erről a z újítót értesíteni. azon a társszerzők neveit.
- harcoljanak a
szemléltető
Több szervnél történő benyúj
A javaslatbenyújtás keltét munkafegyelemsértés ,
táp
tás esetén meg kell jelölni általában a naplóban
való pénzcsalás, a népiiazdaság va
mindazokat a szerveket, ame bejegyzés határozza meg. Az gyonának elherdálása ellen.
lyeknél a javaslatot már be olyan javaslatoknál,
amiket
7. A júniusi munkavédelmi
értekezleteken
terjesztettek hónap tapasztalatait a dol
jelentették.
elő, nem a naplóban való be
értékeljék.
gozókkal együtt
jegyzés. hanem az értekezlet
Mit tartalmazzon
határozza meg a Ezek alapján dolgozzanak ki
időpontja
a javaslat
benyújtás keltét. A szerzősé Intézkedési tervet a baleseti
get, az elsőbbséget ettől a veszélyforrások meg51ünteté
nem
ak
javaslatn
újítási
Az
naptól kell figyelembe v�nni. sére, a balesetek számának
csökkentésére. Legfőbb ten
csak a gondolat puszta felve
A javaslat benyújtása újítás nivaló e tekintetben, hogy a
tését kell tartalmaznia, hanem
he
bejelentés
a
csak
ként,
balesetelhárítás
ért, a beteg
a megoldás módját is. A ja
vaslatot tehát úgy kell meg lyén biztosít elsőbbséget. Elő százalék csökkentéséért folyó
szövegezni. hogy a megoldás fordulhat tehát, hogy egy he küzdelem a munkavédelmi hó
melyet nap után se veszítsen len
eszközét és módjál. valamint lyi jellegű javaslat,
a gazdasági kihatásokat (rá Miskolcon elfogadnak és dí dületéből. Alttivizáliuk a tár
fordítás. gazdasági eredmény) jaznak és utána több helyen sadalombi 2tosítási tan�r.sot, a
is tartalmazza. A javaslatot is benyújt az újító. a többi munkavédelmi
kerül. azok albizottságaitbizotts �iiot,
elutasításra
szóban is elő lehet terjeszte helyen
a fenti
ni. Ilyen esetben az újítási mert elvile.E( azonos j avaslatot célkitűzések elérése érdeké
fog ott már előbb benyújtottak. ben.
előadó jegyzőkönyvbe
Az újítási előadó minden
lalja az előadottakat és egy
8. Biztosítsanak naevobb nyil
köteles
példányt ebből átad az újí beérkező javaslatot
ha vánosságot az újító- és tapasz
naplózni még akkor is,
tónak.
hozzá talatcsere-mozgalm aknak, az
A javaslatnak tartalmaznia ugyanolyan tárgyban
be javaslat. élen járó munkamódszerek el
kell még a benyújtó nevét, már érkezett
és HelytPlen és szabálysértő az terjesztésének.
lakhelyét. foglalkozását.
munkaadójának megjelölését. a gyakorlat, ha a naplóba
9. A szakszerve
Több javaslattevő esetén a azért nem vezetnek be javas nyilvánossá«ának zeti munka
sze1·zőség arányát is meg kell latot. mert
hasonló minden szakszerv l ehetősél!e
hozzá
P7eti bi1ott
már beérkezett.
jelölni.
ságnál megvan. Sok helven
azonban nem élnek a lehető
ségekkel. A szaks7ervezeti bi
zottságok
vizs(!áliák
felül
e�zkö,:eiket - faliúiság . tab
lo. röplap, sa.itó. hanl!szóró
stb. - és minden tőlük tel
Meghalt dolgozó ki nem vett sza badságának megváltása
hetőt köve5senek el a s2ak
szervez
et
tevéJc,,nysé.,�nek
Az MT. V. 102. §-ának 1. be
A Legfelsőbb Bíróság Pol
s,éleskö
rű tudatosítása érde..
kezdésében foglaltak szerint, gári Kollégiuma 7 1 5. számú ál
kében.
ha a munkaviszony évközben lásfoglalásában úgy határozott,
10. A szakszervezeti munka
szűnik meg és a dolgozó évi hogy a fenti
rendelkezéseket társada
lmasításával egy idő
szabadságából már többet vett
alkalmazni
kell akkor is, ha a ben folyik a hatáskörök le
igénybe, mint amennyi abban
az évben a vállalatnál eltöltött munkaviszony évközben a dol adása a közép- és alapszerve
idővel arányos volna, munka gozó halála folytán szűnik meg. zetekhez. A meirnövekedett
béréből emiatt levonni nem Az elhalt dolgozó ki nem vett feladatoknak az illetékes vá
szabad. Ugyanezen szakasz 2. szabadságának a munkában lantott szervek csak úgy tud
bekezdésében foglaltak szerint töltött teljes naptári hónapokra nak eleget tenni. ha állan
pedig, ha a dolgozó a szabad eső arányos részét ugyancsak dóan emelik a vezetés színvo
ságát még nem vette igénybe. pénzben meg kell váltani és a nalát. ha minden kérdésben
kikérik a dolgozók vélemé
munkában meghalt dolgozó örököse a ki
szabadságának a
nyét, tovább .iavítj�1< az alap
töltött teljes naptári hónapokra nem vett szabadság pénzbeli <7ervezetek és
a mo21(alom
eső arányos részét meg kell ellenértékét öröklés jogcímén alapoill<'rét
jelentő bizalmiak
váltani.
igényelheti.
munkáját.

központi
A szakszervezet
vezetősége 1960. május 27-i
iilésé n az agitációs és propa
ganda bizottság jelentése ala.p
ján tár(Jllalta a szakszervezet
agitációs és propagandamun
ká.ját.
A központi 1;ezetőség a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt
Politikai Bizottságának 1960.
ha,tározatát, a
április 19-i
SZOT és az ehwkség ide-vo
natkozó határo,zMait, va•La
mint a. tárgyalás alapjául
szolgált jelentéH figyelembe
véve a.z alábbiakban s.zabta
meg az agitációs és propa
hatékónµabbá
gandamunka
tétele érdekében az irányel
veket.

. .... .

Az újítási javaslatok
bejelentése és kezelése

Joggyakorlat

- Elvi döntések
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1960. .rt,NIUS 16.

Július 30-augusztus 14:

Nemzetközi vasutas képzőművészeti kiállítás a Műcsarnokban

A képzőművészeti szakkö1'Ök wgjai, a magyar és kül
földi tárlatlátogatók s%4mára
egyaránt érdekesnek ígérkezik
a. július 30-tól augusztus 14ig a Műcsa.1'11,0kban megrende
zésre kerülő nemzetközi vas
utas képzőművészeti kiállítás.
A szakszervezet kultúrneve
Zési osztálya a béke és a ba
Tátság jegyében, a különböző
nemzetek vasutas képzőművé
.szeti kultúrájának seregszem
léjeként a Vasutasok Nemzet
közi Intellektuális és Művésze
ti Szövetségének (FISAIC) égi
.sze alatt renaezi·meg a kiállí
tást.
Az elmúlt években má1' több
esetben jutott a Műc.sarnokba
egy-egy vasutas művészi alko
tása. Most azonban 15 ország
vasutasai együttesen mutat
koznak be képzőművészeti al
kotásaikkll.l a magyar közön
.ségnek.
A kiánításcm Au.sztria, Cseh
azlovákia, Dánia, Fimwrszág,
Görögország,
Franciaország,
Lengyelország,
Jugoszlávia,
Luxemburg, Német Demok
Tatikus Köztársaság, Német
Szövetségi KöztáTSaság, Ola.sz
cn-szág,
Svájc, Svédország,
Szovjetunió és természetesen
Magyarország vasutas amatőr
képzőművészeinek közel 400
müalkotásával ismerkedhetnek
meg a látogatók.
A kiállításon FranciaoTszág
közel 100 folyóméteren állítja
ki vasutasai munkáit. A len
gyel vasutasok aJkotó készsé
géről 40-50 műalkotás tesz ta
núbizonyságot.
Fi1tn0Tszág
vasutasai a festmények, gra
fikai munkák mellett dombor
műveket is hoznak a kiállítás1"a. Szorgalmas előkészületek
ről kaptunk hírt Dániából, Ju
goszláviából és a Német Szö
vetségi Köztársaságból. N<i,gy
.szorgalommal készülnek a
.szovjet vasutasok, akik előre-

Egy elutasított újítás

A nehézségek ellenére is megbirkózik
a feladatokkal a Bács-Kiskun m egyei bizottság

A hatvan--salgótarjáni vo
nalon Nagybátony és Mátra
verebélv között korábban hé
Kecskeméten, a város köz
zagnélküi ;felépítményt létesí
tettek. A pályafenntartási dol pontjában levő Ciffra-palotá
gozók féltő gonddal ügyelnek ban székel az SZMT. Ott ka
erre a szakaszra. A teher pott helyet a vasutasszakszer
kocsikból kihulló apró szén vezet megyei bizottsága is. Az
miatt azonban fennáll a ve iroda, amelyet az SZMT ren
szély, hogy a pálya ott is el delkezésükre bocsátott, meg
sárosodik.
felel a célnak. Gajda Mátyás, a
Kalmár KáToly, a hatvani megyei bizottság titkára, még
pályafenntartási főnökség dol is úgy érzi ott magát, mint egy
gozója újításban
javasolta,
hajótörött.
hogy a szenes kocsikra szerel
jenek fel résléceket, mert sze
Nehéz az· érintkezés
rinte így meg lehetne akadá
lyozni a szén elszóródását és
a szakszervezeti
a pálya idő előtti tönkremené
bizottságoklcal
sét.
Az újítási javaslatot azzal
Arról
�a� ugyam� szó1. �ogy
utasították el, hogy ez régi
probléma a v·asúton. Meglepő! I � me�yei hizot�g 1rodaJaban
Ha régi probléma, akkor miért uzem, telefon nmcs.
- Bizony, előfordul, hogy
nem oldják meg? Miért nem
szerelnek fel a teherkocsikra 1 napjában többször is meg kell
résléceket vagy másféle védő- tenni a Ciffra-palota és az ál
eszközt?
lomás közötti, mintegy 400 mé-

Láthatólag a képzőművészet
minden
ágában változatos
teres távolságot - tájékoztat
anyaggal képviselik hazájuk
a megyei bizottság
titkára.
amatőr képzőművészeti moz
Emiatt nagyon sok bosszúsá
galmát.
gom van, mert megtörténik,
hogy mire kiérek az állomás
Nem kisebb az igyekezet a
ra, már megszakad a vonal.
magyar vasutasok között sem.
Budapesten, Miskolcon, Sze
Megyei
bizottságunk
geden, Szombathelyen és az
munkáját az is megnehezíti,
ország más szolgálati helyein
hogy egyik-másik sza-kszerve
is szorgalmasan készülnek a
zeti bizottságot csak két nap
kiállításra. Az amatőr képző
alatt lehet megjárni. A külön
művészetben már több év óta
böző munkabizottságok létre
ismert tehetséges munkások
hozása is éppen emiatt ment
mellett most újabbak is bemu
nehézkesen.
tatkoznak. A magyar vasuta
A Bác:s,-Kiskun megyei bisok. több mint 100 műalkotás
zottság azonban az említett
sal vesznek. Tészt a nemzetközi
nehézségek
elle<nére is igyekkiállításon.
szik úgy dolgozni, hogy megNagy jelentőségű állomása
feleljen a bizalomnak. Üléseilesz a nemzetközi vasutas kép
·ket rendszeresen megtartják.
zőművészeti kiállítás nemcsak
Legutóbbi ülésükön, május
a vasutas, de az egész magyar
24-én, a szolgálati helyek első
amatőr képzőművészeti moz
negyedévi tervteljesitését és
galomnak is.
a szervezettség alakulását viMár ja.vában folynak. az elő
tatták meg, első ízben írásos
jelentés alapján. Örömmel álkészületek a kiállítás megren
lapitották meg, hogy azok a
dezésére. A nemzetközi zsűri,
&o!gálati helyek, amelyek 1&59
melynek egy francia, egy sváj
második félévi jó munkájukci és három magyar Ulgja lesz,
kal kiérdemel�k- az élü� m �íjúlius 28-án ítéli majd oda a
met,. vagy ':e7..er_1g zgató17 elis:
�
legjobb művek.re a. vasutasok
meres�n res�esul.�
,. az . első
nemzetközi szabadidö egyesü
A KISZ központ szervezési előtt ünnepi nagygyűléssel kez 1;egyedev_ben 1s telJes1tettek az
eltizemszmtet.
letének. arany koszorúját, s a osztálya és a szakszervezet el- dődik. A gyűlés után a Ieg
hazánkban alapított díjakat.
nöksége mellett műk ödő ü- jobb öntevékeny vasutas kul
A szervezettséget illetően

Az idén is Balatonalmádiban lesz
az országos vasutas· ifjúsági találkozó

Kovács János

A Hivatalos Lapból
A Hivatalos Lap tartalmából a
vasutas dolgozók és a szakszer
vezeti
bizottságok
figyelmébe
ajánljuk a következőket:

24. számból: llO 468/1960. I/3. A.

Kiegészitő

rendelkezések

úti Ruházati Utasltáshoz.

a

vas

ll3 066/1960. I/2. e. Felvétel
a
vasúti technikumok levelezö ta
év•
ben.

gozataira az 1960j61. Iskolai

júsági bizottság karöltve az
igazgatóságok és a területi jellegű megyei bizoa�ágok mellett működő ifjúsági bízottságokkal, júliu.s 17-én Balatonalmá.diban Tendezi meg 4 VI.

túrcsoportok, népi táncosok,
szórakoztatják
zenekarok
majd a fiatalokat. A kultúr
műsor közben a legjobb vas
utas tornászok, súlyemelők,
országos vasutas ifjúsági ta- ifjúsági vívók, bjrkózók és a
MAV Repülőklub versenyzői
lálkoZót.
_
1
A találkozó amely minden tartanak bemutatot.
A találkozóra az i"'1ZY<ltósá
bizonnyal kif�jezi majd a vasutas fiatalok állásfoglalását a gok székhelyéről különvona
béke megvédése mellett, dél- I tok viszik a fiatalokat.

100 ezer forint értékü társadalmi munkát
vállaltak a zalaegerszegi fütöházban

A munkavédelmi hónap intézkedései
a Landler Járműjavítóban

azonban akad még tennivalója
a megyei bizottságnak. A megye területén működő 35 szakszervezeti bizottságban 4296
szerv�zett dolgozót tartana_k
ny�lvan. Ugyanakko� l! szolga. .
lati_ helyeken 5000 folot
! van
a tenyleges vasutaook szarna.
Ellenőrzéseink
során
olyan jelenségeket is észleltűnk, hogy egyes helyeken nem
a besorolás szerint fizettek
tagdíjat a dolgozók - mondotta. A ]�kirívóbb esettel
Kunszentmiklós-Tass
állomáson találkoztunk, ahol márciusban például 40 százalékos,
volt a tagdíjfizetési késw!g.
Csupán azért, mert a gazdasági felelős, nem sokat törődött
a szakszervezeti bizottság gaz-

A régi kézi meghajtású moz- felszíni fordító köré építettek
donyfordító helyett új, korsze- be, majd a gödrös területet töl-•
rü villamos fordítót kap a za- tötték fel.
laegerszegi fűtőház. A fűtőA fordító építése alatt a fúház
dolgozói elhatároz�, A-Landler Járműjavító űY.
Még május 23-án az öntödei hbgy 100 ezer forint értékű tár- toházba nem.járhatnak be a.r.:
vezetősége május 6-áh megfar dolgozók részére munkavédel sadalmi munkát végeznek. a mozdonyok és a motorok. fgy
a javításokat a sZabad ég alatt
tott vállalati baleseti konferen mi filmeket vetítettek, melyet fordító építésénél.

cián tárgyalta a SZOT titkár összekötöttek a baleseti okta
Az építkezés május elején végzik a szerelóbrigádok. A ne
ságának határozatát a munka tással. A propaganda munká kezdődött. Azóta mintegy 20 hézségek elhárítására maris
védelmi hét, illetve hónap szer jukhoz a hangosbemondót is ezer forint értékű társadalmi több újítást vezettek be.
vezéséről. Ennek alapján a vál felhasználják. Naponta egy-egy munkát végzett el a lelkes
Eddig minden jel arra mulalat főmérnöke felhívta az órán át foglalkoznak a balese kollektiva. Először a régi si- tat, hogy a zalaegerszegi fűtö- .
osztályvezetők figyelmét, hogy tek alakulásával és az elért neket szedték fel. Ebből öt1 ház dolgozói maradéktalanul
dolgozzák ki a munkavédelmi eredményekkel.
párat a külső területen levő teljesítik vállalásukat.
hétre, illetve hónapra vonatko
A munkavédelmi hét és hó
zó irányelveket.
nap alatt benyújtott munkavé
Az üzem szakszervezeti bi delmi újításokat soron kívül
:i:ottsága munkatervet készí tárgyalják.
tett, melyben részletesen meg
A munkavédelmi hónap si
szabta a feladatokat, s kibőví
tett szb-ülésen hoztak határo keres befejezése érdekében a
a mozgalmi
vállalatvezetés
zatot a végrehajtásra.
Az osztályokon megtartott szervekkel versenyfeladatokat
baleseti konferenciákon részt dolgozott ki az osztályok szá
vettek a, műszaki vezetők, a mára. A versenypontokat úgy
mozgalmi szervek képviselői. állapították meg, hogy azok a
A munkavédelmi felügyelő és munkavédelmi és balesetelhá
A
biztonsági megbízott gyakor rítási munkát előbbreviszik.
lati segítséget nyújtott a mun versenyben kitűnt aktívákat
és
műszaki
vezetőket
megju
kavédelmi hé t előkészítéséhez.
Ismertették az osztályokon lé talmazzák.
A munkavédelmi hónap be
vő baleseti veszélyforrásokat
és foglalkoztak az üzemszem- fejeztével értékelik a tapasz
léken felvetett problémák meg- talatokat, s megszabják a bal
oldásával és a megelőzés lehe-1 esetmentes munka elérés-éhez
szükséges tennivalókat.
tőségeivel.

dasági ügyeivel. Ezt a tűrhe
azóta meg
tetlen állapotot
s.züntettük.

Legfontosabb
a bizalmi munka javítása

A:z. elmúlt hetekben a szocis..
lista brigádmozgalommal is
sokat foglalkozott a megyei
bizottság.
- Miután láttuk, hogy a
szolgálati helyek többségénél
nem ismerték fel a szocialista
brigád-mozgalom jelentőségét
és sablonos, nem ellenőrizhető
a
gyártásával
szerződések
mennyi�égre törekedtek, né-
hány helyen értekezletet, meg
beszélést tartottunk - foly
Ezek.re a megbesz.elétatta.
sekre meghívtuk a szakszerve
zeti bizottságok termelési fe
lelöseit, a szocialista brigád
címért harcoló brigádok veze
tőit és a szolgálati főnököket.

Jelenleg a megyében 68 brigád
harcol a megtisztelő címért.

A bizalmiakkal való rendsze•
res f oglalkozást és az ifjú ság
nevelését is célul tűzte maga
elé a megyei bizott s ág. A biI zalmiakkal eddig egyedül a

pályafenntartási
kecskeméti
főnökséghez tartozó szakszer

vezeti bizottságok foglalltoztak
példásan. Még a pályamesteri
értekezletekre is m eghívják.
őket.
A bizalmimunka megjavftá
sát a szervezési munkabizott
ságnak adták feladatul. Az
idén szeretnék elérni, hogy a
bizalmiaknak a bélyegek el
adása és a tagdíj beszedése
mellett egyéb feladatokat is
adjanak a szakszervezeti bi
zottságok.
A Bács-Kiskun megyei bi
zottság most arra töreks.,_ik,
hogy a második félévben még
szervezettebben végezze mun
káját. Júliusban elsőnek a
munkavédelmi hónap tapasz
talatait beszélik meg.
V. F.

A munkavédelmi hét alatt fegyelemból
jelesre vizsgáztak a kaposvári csomóponton

Egy bizalmi portréja
Könnyű neki, hiszen ő hiva
talból ismeri a paragrafuso
kat - mondhatná valaki.
Szoll!álati beosztásánál fog
va, valóban ismernie kell a
paragrafusokat. Pápai János
munkáját azonban nem ezen
keresztül mérik le a szakszer
vezeti bizottság vezetői és a
dolgozók, hanem elsősorban
azon. hogy szolgálati elfoglalt
�-ága me!_lett �os��ú éve� óta
onzet�en�l tel)es1ti a szaksz�rvezeti b1zottsagtól kapott tarsadalmi megbízatást.
Pedig éppen az ő csoportja
AL
AKIHEZ BIZALOMM
a legnépesebb és összetételé
ben is a legkülönbözőbb. A
FORDULHATNAK
forgalmi személyzet mellett
tkár
SZB-ti
Rozsnyai Jenő
hozzátartoznak a takarítók. a
csoportjának bárme váltótisztítók és a tartaléko
szerint
segit
hozzá
fordul
lyik t;gja
sok is.
sé"ért tanácsért. soha sem ta
gadja 'mel( a segítségnyújtást.
UÍI
111'RDl,SRE
MIN
"
_l/ll/1
- Többször előfordult, hogy
ADTAM
bizalmi társai is hozzáfordul

.trtekezleteken. tanácskozá-1
sokon gyakran hangzik az a
megállapítás, hogy nem könynyű dolog a bizalmiak munkája. Ez így igaz. De az is igaz
-, hiszen számos példa bizonyitja -. hogy egyre több az
olyan bizalmi, aki nemcsak a
bélyeg eladásával foglalkozik,
hanem a csoportjához tartozó
dolgozók ügyes-bajos dolgaival is. Ilyen bizalminak ismerik Pápa állomáson Pápai J ánost, a sege. dhivat aI vezetőjét·

DIN

•szT

tak. egy-egy vitás kérdés tisz
Pápai János 1945 óta tagja
tázása végett - mondotta az
szakszervezetnek. Egyideig
SZB-titkár. - Különösen se• a
felelősként is dolgogélyezésben és hasonló ügyek gazdasági
rvezeti bizottszaksze
a
zott
t.
tanácsá
a
kéri
ben
k

ságban. 1956. után Ismét bizal
minak választották.
- Mindig arra törekedtem,

hogy rászolgáljak a bizalom
ra - mondotta. - Amiben
tudtam, segítettem. Ha valami
vel nem voltam tisztában,
megkérdeztem feletteseimtől,
de a hozzám intézett kérdése
ket soha sem hagytam válasz
nélkül. Persze, nem mindig
ment ilyen simán a munka.. Az
ellenforradalom után bizony
so1< nehézséget okozott, mig
bizottságunk
szakszervezeti
rendezte sorait. Pápán sokan
hátat fordítottak a szakszervezetnek. Ezért a szervezettség
nővelése okozta a legnagyobb
gondot.

Új műhelyekkel bőriilt

1 celldömölki fűtőház

Régóta húzódó
probléma :
oldódott meg a közelmúlttian
a
celldömölki fűtőházban ..
Egy új kovácsműhely és egy
talpeszterga-műhely .
modern
épült mintegy 270 OOO forin- ·
tos költséggel.
létesítményben
Mindkét
korszerű gépeket
állítottak ·
során
k
beszélgetés
Mint a
i munkába. A fűtőház dolgozói
derült, ma Pápa állomáson örülnek az új műhelyeknek. ·
hiszen
korábban ·
alig akad olyan dolgozó, aki Erthető,
ne lenne tagja a szakszerve- mé!t abban az esetben is a
I
zetnek. S, hogy ez így van, ab- jár'inújavítóba küldték a ke- ·
ban nem kis része van Pápai rékpárokat, ha azokon talp
végezni.
Jánosnak, aki nemcsak a bi- esztergálást kellett
zalmi munkában. hanem a Ilyenkor több hetes kiesést¼
1
nanéhány
maradékalig
az
feladatok
jelentett
szakvonali
i A kocairendezök sem panuz:kodhatnak. Uracs .János
l talan elvégzésében is példát pos munka.
kocsfmest-er
irányításával azonban gyoraan halad a vonatok rendezé&e
K. R.
mutat.
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1 Balatonkenese várja a vasutas '
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Jól sikerült olimpiai nap
a Landler Járműjavítóban

sére A sportolni vágyó ifik
számára asztali teni,zezési és
röplabdázási
lehetőséget is
biztosítanak.
Azok a 15-30 éves korú
fiatalok - nemre
való te
kintet nélkül -. akik részt
kívánnak venni a balatonke
nesei ifjúsági munkatáborban
- évi biztosított
szabadságuk terhére szolgálati helyük szakszervezeti bizottságánál jeleotkezhetoek.
A jelentkezők névsorát a
szakszervezeti bizottságok jú
lius 5-ig terjesszék fel a te
rületi jellegű megyei bizott
ságok mellett működő ifjúsá
gi bizottsághoz. A kimutatás
nak tartalmaznia kell a je•
lentkezők nevét, szolgálati he
lyét, beosztását, életkorát, a
'"Ilunkában való részvétel idó
po-ntját.
Ha egy-egy turnusra több
a jelentkező, mint a meny
nyit az üdülőben el lehet he
lyezni, akkor a csoportok be
osztásánál az jfjúsági bizott
ság nem tudj a
figyelembe
venni a jelentkező által meg
jelölt időpontot.
Hogy a csoportok beosztása
zavartalanul folyhasson fs a
la pokat
beutaló
idejében
megkaph assák a jelentkezők,
a területi jellegű ifjúsági bi
zottságok a jelentkezők név
sorát azonnal továbbítsák a
szakszervezet szervezési osz
tályára.

Mint ismeretes, a szakszervezet új iiJ uság1 üdulöt építA régi
tet Balatonke nesén.
egyemeletes faházzal
szemben felépült üdülőben jelenleg a szakszervezeti bizottságok gazdasági
felelősei ismerkc,dnek a július l-től bevezetésre kerülő új számviteli rendszerrel.
A
ta nfolya m
befejezése
után. vagyis
július 18-tól augusztus 28ig egyhetes turnusokban ifjúsági nunkatábort szer
vez a szakszervezet el
.,pöksége és az if.iúsági bi
zottság,

Az olimpiai jelvényszerző túrotthonába11 mintegy 480-an
versenyek szervezésére még lw.ll.gatták végig dr. Mez ő Fe
bizotság rencnek, a Nemzetközi Olimpi
májusban opera tív
ala kult a Landler Járműjaví a i Bizottsá g tagjának Athén
tóban.
A bizottság, amely től-Rómáig címmel megtar•
nagy a k araterővel látott mun tott érdekes e lőadását. Az e!ö
kához, a Testvériség vezetői adás után levetítették, Az év
ből, a szakszervezeti bizottság sportja és az Athéntől-Hel
és a KISZ-szervezet sportfe
lelőseiből tevődött iissze. Ed sinkiig című sportfilmeket.
.digi munkájult egyik kézzelAz opera tív bizottság a nyár
fogható bizonyítéka a június végéig mintegy 800 dolgozót A nagy területen · fekvő üdü
13-án megrendezett olimpia i szeretne bekapcsolni a z olim lőtelep ugy a nis meglehetősen
n ap volt.
I pia i jelvényszerző mozgalom- elhanyagolt állapotban van,
Az üzem ELem u.toai k:ul - ba.
a hozzá vezető út is rossz. A
munkatáborba . jelentkező fia
talokra vár az a feladat, hogy
SPORTHIREK
segítsenek az út megjavítá
Nemzetközi férfi egyéni t6rv!vó• zett. Az összetett pont,·ei-senyt sában, a terep rendezésében
versenyt rendeztek június 4-én és 3t ponttal a BVSC ;nyerte az és az új üdülő környékének
5-én Bolognába n a Giovannini Ku !'.lTK előtt, (Az MTK-m\ft 17 pont.' a parkositásába n.
páért. A versenyeh a legjobb ma Vo!t · Jgy a kupát harmadszorra is
A táborba n a napi munkagyar tőrvivók is pástra léptek, Kö --: tehát tnost már véglegesen
zülük Kamuti Jenó szerepelt a leg sikerült einyerniük.
idő 4 óra lesz.
jobban. NagyszerU vívással sorr;:.
A munkáért a fiatalok
Jegy6zte eJlenfelett és m egérde
melten nyerte a kupát.
szállást és napi négyszeri
. A 1\1agyar Ho n védelmi Spor�
szöve�se�� tapolc:ü repülöklubj3. n ak
bőséges, választékos étkeA z idén is l\larcallban rendezték c:ttóe171yós szakosztálya, amelynek
zést kapna,k.
meg a hagyományos Balaton Kupa kilenc v:-suta� dolgozó is tagj::-,

*

*

t.1,lj úsági kötöttfogású birkózóvcr"'le�yt. A B'�SC 14 VeI;Senyzőv�_l ':e�t
reszt a
klizdelmekb_en. �ozüllllr
D ekl4:va, Steer. Pollak, Pintér �.;
Bor�as els6, Száraz és �eck masod1k, Horváth, Velencei és Lenayel a bll.:madtk h elyen vég-

i
1
j
1

szor/:;,'aimas:\n Itészül a versenyek
re. Idet terveik között szerepel az
lQOO- méteres csoportos célbaugrás
or::;z:if:!os relcordJának megdöntése.
A szako�ztály tagjait somog}i Ist-
v,'in. Tapolca állomás szolgálatte
vöj e oktatja.

Soproni fiatalok Komáromban

Sportolási és szórakozási le
hetőségről az ifjúsági bizott
ság és az üdülő vezetősége·
gondoskodik. Vitorlás-. eve
vala
zős- és motorcsónak,
mint rádió és
televízió áll
majd a fiatalok rendelkezé-

A komáromi �űt�ház KI�Z- j zó várrendszer és az ásatások
szervezete a mult evben több , sorá n előkerült római korabeli
1958-ban KISZ-brigád alaízben rendezett kirándulást az leletek történetét.
·
• .. •
.
kult a kaposvál'i pályafenntaTország különböző városaiba.
.
Délután a futohaz alt-a! pat- tás i Jő nölcségnél. Az lfibrigád
Jártun k Sopronban, Siófokon,
Egerben, Miskolcon, Pécset t ' ron ál t Kop pánymonostor i Dó- azóta is lelkiismeretesen dotgozi k. � mú!t évben a :árosi
és Aggteleken. A soproni ki- 1 zsa Tsz-be látogattunk el. ! ,
1
ug oklevelet az
h ISZ- b1 zotts
·
·· ne;!!yede_'b en P<:d"1g
· eJ_so
mrzi·sta' k ma· i·usban viszonoz
ta" k M usitz József a tsz elnöke· o r- 1 1· de1· e'.'
.
ismersi képviselő
1 �7á«gyűlé
látogatásunkat.
.
a
KISZ-b1zottsag
vandorzasz.
"' a 10 �ves_ tsz műk . e1 , <;tte
öd
laját nyerték el.
K ISZ-szervezetünk vezetőset , eredmenyeit.
Az első negyedben a cukorsége szeretettel fogadta a
A jól sikerült ki rándulás g:l'ári _ kitérőcserékn�I mu�atotl
soproniakat. A délelőtt; városk1fogastalan 1;1unkavéll v1vt_ak
nézéssel telt
el. A komáromi utá., a soproni 'fiatalok kedves k1 a z ehsmerest. A tobb mint
. t .
.
.. .
.
.
va rosi anacs_ �gy -dO1g_ozoJa- em1ekkel
bucsúztak a koma- egv mil l ió forintos munkát a z
nak_ k alauz?Ja_saval me�ismer- romi kiszesektől .
előírt ütemtől eltérően kellett
tettult ven�eg�mkk�1 _ v:rosun k
elvégezni. A főnökség három
RtTFALVI
OLGA
nevezeb:ssegeit. . Krseronk e1brigádj a vállalta. hogy április
Komárom
m agyarazta a varoshoz ta rto4-ig egymillió forint értékű

A KAPOSVÁRI KISZ-BRIGÁD
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munkát végez el és 250 OOO ío1 rintot taka t;[t meg. A 1 1 tagú
, K ISZ-brigád vállalta, hogy az
összeg 10 százalékát ők taka
rítják me_g. Szavukat betartották: megtakarításuk több mint
30 OOO forintra rúg.
A brigád nemcsak a termelé,ben, hanem a t anulásban, a
szakmai ismeretek elsajátítá
sában is szép eredményekkel
dicsekedhet. Kilencen já-rn a k
szakmai
továbbképzésre. .A
múlt esztendőben há-rman sze·
rezték mea a szakma ifjú mestere címet. Az idén heten készülnek a vizsgára. Akiknek
hiányzik a 8 általános iskolájuk, rövidesen megszerzik.
A brigád nem tűri a laza
ságot. Egy társukat azért zár
ták ki soraikból, mert gyak
ran a pohár fenekére nézett.
Kezdetben sokat íogla lloztak
vele, de mivel a szép szó nem
használt. kiközösítették a kol
lektívából.

••
•1

A Dunakeszi Járműjavítóban f ti1>el túlméretezett vászon. Le
dolgozom. Mivel szeretem a het, hogy éppen emiatt tünt
;egyvizsgálónak,
festészetet, szabadidőm na.gy I szemébe a
1·észét festészettel töltöm. Elő- mert az levetette ,,elem és ud•
kiolcta•
hangnemben
fordul, hogy képeimet vidéki variatlan
kiállításokra is elküldöm. Ed- tott, majd Váctól-Dunakeszi
megfizettette a
<lig minden ment zökkenő nél- Gyál'telepig
leül. A képek szállítása anyagi büntetést.
Hiába magyaráztam, ké1·lel
;elentett,
megterhelést nem
mert személyzeti jeggyel uta- tem, utitársaim is hasztalan
zom. Május közepén azután beszéltek, ő hajthatatlan ma
ni.dt. Hát igen, a szabály az
alaposan megjártam.
Elfeledkeztem arról a sza- szabály. Itt nincs méltányosság,
bályról, hogy a 1.'asÚti személy- Csak azt nem értem: miért le
kocsikba cs,a lc minden irány- het a 2 méteres sí- és horgász
ban 70 centiméte·rt meg nem Jelsze1·elést be1·in11i a kocsilcba?
haladó csomagot, kézipoggyászt Ugyancsak meglepett az is,
lehet bevinni. Vácott nyugodt hogy az én derék ;egyvizsgá•
lelkiismerettel felszálltam a lám az utánfizetési jegyzékre
utolsó miért írta a mindössze ?.-3 kg•
személyvonat
221-es
négytengelyes kocsijába egy os súlyú képről, hogy az 20 kg
80x80 centiméte1'es festmény- súlyú.
nyel.
Kedves illetékese/e nem le•
A kocsi utolsó szakaszában I hetne ezen az elavult 'szabályon
négyen u.taztimlc. Utitársaim is változtatni ?
t·asutasok voltak. A csomagtar - I
Csetényi Antal művezető
tók iirescn ásítoztak. Csak feDunakeszi
j�m felett feküdt a 10-10 cen- A szocialista
brigádmozga•
- Gondosan felkészült a munkaállomás lomról részletes tájékoztatót kö
vtl1elmi hónapra s,eged
A szó- zöl a Debreceni Já.1·mújavit6 j\l.
s;::�-.kszervczetl bizottsága.
bcli és szemléltető agitációs és pro- nJusi, harmadik sztimú verseny•
pa-ganda anyagok mellett !ilmve- híradója. A tájékoztató nagy se-
i.it-ést is ren cteznelc és anlrétokon gíts.éget nyújt a brigádoknak ah•
Ueszellk meg a tapasztalatoltat.
hoz, hogy megismerjék a z
úJ
- A pécsi vasutasgyerekek ré- versenyformát, va�amint azt, ho
szé re a kultllrottho n ban rendeztek gyan kell . a b1igadok nak szocia
él n i és dolgozni.
meg a gyermeltnapi i.\ nnepség et . lista módon
- Szocialista Kultúráért �rdem•
A vidú.m ün n ep5égc n a palotaboz.soki úttörők is jelen voltak. A éremmel tüntették ki Vas m egye
kórusát,
m.tisor után városnézésre került 1 legnagyobb üzemi férfi
sor.
1 a 63 éves MA V Haladás kórust · ó
h
b
i
r
ól
er t
u
d;;-tet � ft:: ;o-��, : !�!�:di ;� ! ó.i-�:já� :: fJh� �!��J:� H er��=
tö íi kultúrotthon !:>an. Az estén
a i ményes munkásságá.ért.
szeged_i MAV-szimfonikusok zeP�kara es a Nemzeti Színház megh1- .
vott művészei adtak müsort.
- Egésznapi műsorral ünnepel
ték a gyermek.napot Tapolcán a
Füzi Gergely szen tes. Kismihók
,zakszervezet nütanácsa rendezé Róbert Celldömölk, Sziládi Sán•
sében. A Batsányi k u ltúrotthon dor Szeged. Bezzeg Lajos Gyön„
ba n rendezett ün nepségen a gye gyös, Csetény! A ntal Du na k eszi,
rekek szüleiltkel együtt kelleme Szentgáli István Gyöngyös, Letti
sen töltötték el a napot.
Feren c Pécs, TótKa Károly Sze
- A kulturál1. utazás feltCtelei ged, Bogn ár Károly Tapolca. Ba·
nek biztosítására igen 11agy gondot kó Já n os l\Ilskolc. Uglyai Sándor
f�rditanak Szeged üllomás dolgo Miskolc, Zsi.l?mond Já n os
Szol•
zol. Emelték az oktatások színvo n ok.
Rétfalvi
Olga
Komárom:
nalát és az elbírt szakoktatások Leveleike-t lapunk anyagához fet•
mellett ta n u1óköröket szervezt-ek használjuk.
- SO gyermeket láttak vendégül
Mihály Ele k Vinár. Szász Ká•
a Gyöngyösi Kitérögyiirtó OV-ben roly Györ. Németh Pál Szerencs,
a gyenneknap alkalmából. A gye Miklós László Pásztó, Kismihók
rekekn ek az üzem et is merimutat
Róbert Celldömölk. Bánhegyi Ti
ták, majd filmvetítést
re�deztek
bor Diósgyör: Levélben válaszo
számukra.
lunk .
Szeged
állomás
kultúrcsoport
.
.
Ja
Junius 4-én 1\lakón vendégszerepelt. A _csoport n agy sikerrel adta
elő a Fiuk, la nyok, kutyák cimü
vigjátékot.
Elcserélném
Keleti-pályaudva- Ifjúsági munkabrigádot alaki- 1
fürdőszobás_.
tott a termelöszövetk ezetek patro- ro n l e vö _2 szoba,
lakásomat
szoba�
nálására a celldönlöl k.1
fütöház nagyméretu
magán-•
Asztalos János KISZ-szervezete A li: omfortos, nagyméretű
lakásra.
L_e�1
etőleg
Budán. Szoba,
bri�ád vállalta,
hogy segítséget
ny uj_i. 2.?. izsá.kfaJ tsz-ben az istálló hallosra rafize�ek. Dombos Tibor
t·11ft{;s.-.,h�z. A fiatalok közül sokan né. Kerepesi ut 2. II. em el et.
Szabads záUásról
j et4:nt�eztelc a középduná ntúli teáJlornásf6nök
1 viz..o,;; �eléállomá_:> építésére aJa- cserélne Pécs környékére. Mol:
kult
KISZ-rnunkataborba is.
nár István. Pécs, Toldi u. 2.
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A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI

LAKA'scSERE

Úttörö-kiránduló járatot terveznek

MAGYAR VASUTAS

az egriek a volt GY-von alán

•

•

város és Szarvaskő k""zö
O tt
, közlekedik. A pa'I ya·t és a meglevő kücsiparkot eddig n em
a �udták -teljesen kihasználni.
Eppen ezért a városi ta nács
v�zetői úgy határoztak, hogy a
ap solják
a
��!�=�����}i5o!�� c
z
A
tervek
szerint
a
vonalon
,
A szakszervezeti mozgalom fo- é •e
.
amely az Almá1·-patak völgyélyóiratá na k e havi száma több j s_ > � foglalkozik Angyás Já n os
a
Ed
g
l d s
.
m
����t � 1 \� S:1c �� tartó cikkei �g ;����!ts �efi1::i:tb� !�: j b�_n _ a romantikus Bükk erdős
ze i
ol
de
h al �d . ker�sztül, egri út 
ká;11"_ cÍmmel Bruty� ���os �� emelked!k H�gedils Géza : l\1i a !���ln
D_:t ih_'..eltseg, �1 a. m�velt e�ber :or�k te!Jes1tenenek forgalmi
szönt_1 a jubiláló folyóiratot. Horn
.
c mu
ul
manya,
Dezso: Magasabb követel ménvek
't'/r
r
Vidor M iklós es Jegy kezelői
. szolgál atot
- magasabb színvonalú ve2et&. �egem e _ezese Kaffka Margitról
A � .lSkol Cl. �gaz�ato�ag
táci�� ta n ul mányá nak elsö részét es Kulcsar. Ödön: A nacionaliz1 .
.
ogat
ell
n
a
szocia
Ja az egri varost tanács
hs la hazafi- m
.
� ,
ko:z:1 1 a lap, amelyben a vezeté�
5 g
modszereit elemzi. Dr. Pál Fe�
mt.e� �un u cikke. Erdekes a kül- kezdeménvezését S ha a
.
, . V •
..
. polltika1 rovatban Musztafa Sa a 1·
['enc az orvosok és egészsé ug
n 152 t,enum
!�. egyetért a tervaz UGT..AN (a Fekete Afrilrni 1)01�
alkalmazottak
körében
vf e��
n eve16munkáról, B?ldog Istvf� a go�ók Al tal_á_nos Szövetsége) ve- v� ! . es h';'ZZ�Ja rul_ egy . úttörő
.
1
k
SZOT V!r, teljes ül ése batár
a andulo k1svasut letesítésé
zetoség, tagJanak nyilatkozata A
oza/�::,� k
egrehaj_tásáról a vas- és folyóirat ezenkfvül több kult�rá- hez, Eger
még többet tud
a 1
am
ci.kket. könyv- és szinműbirá- , nyújtani a városba érkező
o
..
haszakr �ej�!sz:és a�ya�� - ös�t
onze
atot és hasznos ta nácsot közöl. 1 zai és külföldi
érdeklődőknek
.
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VIZSZINTES: !. Enélkül kevés
eredményt érhet el a munka,·é·
delml telügyelö. 20. Nem szóra
koztató. 21. Mint Tihany leán ya.
22. Másutt szültség lenne ilyen
anyagra. 23. Kossuth-dijas festö--
múvész csaladi neve. 24. Rákény
szerít, fra ncia szóval (utolsó koc
kéiba két betű). 26. Tenger.iram.
27. Kérdőnévmas. 29. Azonos más
salhangzók. 30. Lelkésztruútók. 31.
Jgy ke zdődik az Ihlet. 32, Kád
szélei. 33. . • • iteátrum. 35. Nóg
rád megyei község. 37. Végtai,Ját.
38. Kocsiba n van ! 39. Ude betűi
k everve . 40. I. M. 0. F. 42. l!:v
szak. 44. Volt n épművelési mi
niszte r családi neve. 45. Szovjet
folyó. 46. Akarom. 47. Kártékon y
állat. 49, Ide ts szoktak dobn J. 51.
Régi ürmérték. 52. Házmester ő?
53. Nem szorul támogatás-_a. 54.
Felforgat. 5:i. Faüreg. 56. EiveYé
lfl szeme .rén;vét. 57. Ritka férfi
név. 58. Fürdő, németül. GO. A
bunáé,•al e gy a hangja. 62. Vlsz
tza: a 1evegöben mozog. 63. Allj !
11. Jöven dölő. 65. Asszonlrt. fi7.
vh·óversenyen.
69
a
találat
, . . un. volt !rancia kö7társac;ás;l
l nök (1 - r). 70. C fö:d et f0r
'at. 71
A Tisza mellékfolyója.

,

,

A sza baly, az szabaly

l
e
G
á
no
F �i1�1i.z ��;J� :s�g:r .:at:. ,
SzerkesztOsee: Budaoest. vi..
, .
. reszen,
. ,
Eger eszak1
Benczur u. u.
a TűTerJesztl : • Néoszava Laok1an6
ZÉP-telep szomszédságában úJ"
.
, • ..
vaUalat,
Budapest vn.. Rá kóczi tlt s�
/ allomasepuletet kapott a kesS:z.lkra Laom,om-10
kenyvágányú vasút, amely
e

L
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72. Mázolsz (n em éppen magyaro Altomás a ha1 v.an-miskolc1 vosa n). 74. • • . Ráby. 76. Fér.tinév. nalon . 4 1 . Tanult belóle. 46. Ki
77. Kés szélei. 78. Mázol. 79. Te
bujik a :földböl. 48, Római 500�
levíziós felvevögépek.
81. Állat 50. 50. 50. Okos. 51. Allami bevé
kert Berlinben. 83. Hangtalan ta tel. 52. A Duna mellék.folyója
gadás. 84. l\h.1.trágya fajta. 85. Két (ék-hié:-?y). 58. Nem fémes elem.
szó: taktus és mezőgazdasági esz 59. Kozeledik-e? 61. Forda. 64.
köz. 86. v-vel mesterség. 88. Rit ::\lunkavédelmi hónap. 65. Erdélyi
ka fér:finev. 91. Idómt!rőím. 92. szél.
66. Tá1�as területeik.
68.
Cukorbetegek gyógyszere. 9.J. Ba Szardinia-márka.
71 . In telmében
ranya megyei községbe való. 95. \-nn. 72. Negahv elektród. 73. DeKözség a gödöllöi járásban.
libes operája. 73. Vado n élö álFUGGOLEGES: 1, A2 ember �é
h
zá
z
delmét szolgálja. 2. Nem kedvel. ��� - ��- t;;��;l:y e:��t�n� e:o� ��:
3. Égitest.
4.
Mérgező gáz.
s.
csi nyítöképző. 82. Ha megfordf• . . izáció. 6. összeillesztés. 7. Kö tod, üve,gzáró. 84. K. A. É. 87.
töszó. 8. Híres magyar zeneszerző Névutó. 89. Részvénl„társasúg. 90.
volt. 9. Balti nemzet.
10. Jugo Kettösbetíl. 92. I. Y. 93. Csontoszláv város.
11. Vesz.prCm me k:at köt össze.
}3eküldeodő: vízszintes 1 . . függyei h elységben. 12. Figye1mezte
töt a tengeren. 13. Fordított mu gole�es t .. 19.. 39., 64. Beküldési
tatószó. 14. Becézett női n év. 15. határidö: június 28.
Aki mindh81·om keresztrejtvény
Vissza :
asztalJt en iszütö-fajta. 16.
Kártyaflgura. 17. Golyósc,;apúJ!v helyes megfejtését a szerker;ztőmárka.
18. AJtam Vasutak. 19. sé� címére bekUldi, 1·észt vesz a
Járműpark. 24. Állati lak. 25. Kál jutalomsors o lásban.
betüi keverve . 28. Ellenálló 1,é
I. dij : eeyhetec; külfűldi hajóút.
pesség. 32.
Egyik
nagy-- páJ;vn
U. díj: kéth etes balatoni üdülés.
34.
Budapest.
36. ru. dij : két hete<; má_trahá.zi üd ü? é"ö .
udva ru nko n .
A helyes me;fe.1téseket és a
Nyílás. 38. Tó, l engyeliil. 3lt. A
zaj mértéke(ysé_r:-e. 41. Vic;sza: a n:\"ertesek
ne,·ét
tapunk július
keleti népek kedvenc étele. 43. • 2-i szamá ban közöljük*
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- Tessék igyekezni, mindjár
t i ndulunk!
(Pusztai Pál .rajzai}

V/1.AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK !

A V I . országos vJ sutas
ifjúsá g i ta l á l kozó m űsor(:)

GYAR VASUTAS
A S H R V E ZE T T VA S U TA S D O L 'j O Z Ó K L A P J A
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A X. vasutasnap megünneplésére készülünk

Június 2 3 -án a Budapesti
Vasutas Csomóponti Pártbi
zottság és a szakszervezet me
gyei bizottsága közös titkári
értekezletet hívott egybe, ahol
a X. vasutasnapra való fel
készülés politikai feladatairól,
az őszi forgalomra való fel
készülésről és szervezeti kér
désekről tárgyaltak a
rész
vevők.
Császár László elvtárs, a
csomóponti pártbizottság tit
kára beszámolója első részé
ben arról beszélt, hogy a vas
utasnapi politikai munkában
az ez év április 19-i politikai
bizottsági határozatból
kell
kiindulni. 1 5 éves eredménye
inket, a vasutas dolgozók éle
tében bekövetkezett változá
sokat, a VII. pártkongresz
szus mutatta perspektívának
megfelelően kell feldolgozni
a helyi politikai munka ki
alakításában.
Fordítsanak nagyobb gon
dot plrt- és szakszervezeti
szerveink az apró munkára mondotta.

Meg kell teremteni a ha
tározatok szellemének és
a végrehajtás munkájá,nak
egységét.
A párt mindig nagy gondot
fordított a 'l.'asútra. A Hor
thy-rendszer nem csinált szív
ITgyet abból. hogy 1880-ban
beépített s!rleken ment a vo
nat, hogy favázas kocsik köz
lekedtek, hogy vödörből mo
sakodtak a munkások, hogy
szalmán aludt a nehéz mun
kát ,·égző pályamunkás.
Ilyen vasutat hagyott ránk
örökségbe a Ho1-thy-fasizmus,
háborús pusztítással tetézve.
ott
Innen indultunk, s ma
tartunk. hogy a legkorszerűbb
hézagnélküli felépítményt al
kalmazzuk, korszerű személy
és teherkocsi kat állítunk mun
kába, g:?pesítjü k a nehéz f!
zikai munkát, szociális es
kulturális létesítmények szol
gálják a dolgozó?, pihe_né�t,
szórakozását. A musod1k ot
é,·es tervben minden eddigi
nél jobban előtérbe kerül a
közlekedés korszerűsítése.
A továbbiakban a második
szállítási feladatairól
félév
ese•., szó.
tervek
Az elsó !é!t\\•es
teljesítésében nagy len
dító erőt jelcnteUek a
szocialista cím elnyeré
séért harcoló brigádok.
hogy példamuta
Amellett
tóan dolgoztak, egymás se
gítésében és műveltségük_ gya
rapításában is jó eredmenye
ket értek el. Ezutvn a mun;
kitünt�tte_;;
'kaversenyben
számát részletezte az eloado,
s többek között elmondotta,

hogy
1957-től
a vasúton
17 500-an kaptak kiváló dol
gozó oklevelet, 4700-an pedig
jelvényt, Jutalmazásukra 1 3
millió forintot fordítottunk.
Az igazgatóságok egymás
közötti
munkaversenyével
kapcsolatban elmondotta, hogy
az első öt hónao alatt a bu
dapesti igazgatóság területén
a
személyszállító
vonatok
menetrendszerüsége 93,7 szá
zalékos volt. A tervhez ké
pest tehát lemar.:dás
van.
Még mindig sok az
olyan
üzemzavar, n,int a gőzfejlesz
tés, befékezőo,ás, tömlőszaka
dás, melyet gondos munkával
minimumra
lehetne
csök
kenteni.
A második félévben is a
meglevő
berendezések
jobb kihasználását kell
feladatul tűzni.

Az idén az átlagos terhelés
növelésével az igazgatóság te
rületén 4600 vonattal ke,·e
sebb közlekedett. 16,8 tonnára
teljesítették az egy kocsira
eső átlagos terhelést.
A kulturált utazás és a tisz
taság problémáiról szólva di
csérettel emlékezett meg a
Landler Járműjavító dolgo
zóinak
mozgalmáról,
akik
5000 órát fordítottak társa
dalmi munkában a gépek, a
munkahelvek és
az
üzem
rendbenta�·tására. Ugyancsak
megdícsérte
Budafok-Háros
állomás dolgozói t a társadal
mi munkában való részvéte
lért.
Mint Csász[1r elvtárs mon
dotta, az eredmények mellett
még sok a probléma az uta
zás kulturáltsáirá t illetően. A
vasutasnapi felké;:zülést hasz•
náljuk fel arra is, hogy a
szolgálati helyeket, a váróter
meket, a személykocsikat ál
landóan tartsuk tisztán. A leg
jobb szolgálati helyek jutal
ma7..ására az igazgatóság ve
zetője 20 OOO fo1intot túzöt!
ki. Használjuk fel az 3:nyag1
érdekeltséget is a �ultu:atiab_b
utazás megteremlese erdeke
ben.
vasuta5nappal
a
Ezután
kapcsolatos szervezési felada
tokat ismertette. Az unnep
ségel< előkészítésére j úlius 16ig
minden nagyobb csomó
ponton operatív bizottságot kell létrehozni.
ki
A bizottságok dolgozzák
�
sport
lis,
kulturá
helyi
a
egyéb ünnepségek progra�
ját. A vasutasnapi ünnepsegek keretében kell megtarta
vezérigazga
1 ni az élüzem, a
tói elismerés átadásának ün-

nepségeit is. TJgyancsak eb
ben az időben kerülhetnek át
adásra a jutalmak, a
kivá
ló dolgozó kitüntetések és a
soronkívüli kinevezések is.
A hozzászólók a vezetők
segítségét kérték a vas
utasnapi műszak sikeré•
hez,
majd hosszasan tanácskoztak
az őszi forgalomra való felké
szülést
akadályozó problé
mákról, s elmondták javas
lataikat a vasutasnapi felkészülést illetően.
1
Az értekezleten részt vett

Tarján Szilveszter,
a Budapesti Vasutas
Csomóponti Pártbizott
ság másodtitkára:

Egy nappal a határidő előtt

A Híd.építési Főnökség d-01-

gozói ismét „eltemetnek" egy
háborűs emléket, újjáépítik a
viUányi Karasica hidat.
A
munkálatok annyira
előre
haladtak, hog:y június 5-én
6 órától" 7-én 18 órái g tartó.
vágány2lár idejére tervezték
a provizórium kivételét.

On6dy Mi1.lós építésvezető
ismertette a dolgozókkal
a
vágányzár időpontját, vala
mint az elvégzendő feladat-0kat. G rabiint Gyula javasla
tára a dolgozók ,·állalták,
hogy a X. Yasutasnap tisz
teletére a tervezett.né! elöbb

nak, majd ejtőernyős ugrást
végeznek.

A különvonatok indulása

A találkozóra Budap_es_tről
kett ő . a vidéki igazgatosagok
Szo_ln�król
székhelyéről és
egy-egy különvonat viszi a
Balatonalmádi"�>a.
fiatalokat
A 1:onatok oda- és v,sszam

dulásána/c időpontja:
Indulás: Július 16-án

in
Az ünnepi beszéd
tt�on t:'::
szabadtéri színpadon �!!�zna�
nyán,
Sárbogárdon
és Puszpos kultúrműsor és sportbetaszabclcson áll
meg
és
mutató kezdődik.
17-én 4,20-kor érkezik_ Al
mádiba. A Debrecenbol 22
Kultúrműsor
órakor induló vonat Hajdú
Püspökladányszoboszlón,
A kultúrmúsor�a � • fellép- ban, Karcagon, Kisújszálláson
nek: a szolnoki_ futohaz Szo- és
Törökszen tmiklóson áll
cialisla kultúráért jelvénnyel meg és 4,23-kor érkezik Almá
kiLüntetett
művészegyüttesc , mácliba. A Miskolcró 23,20l
a szegedi Petőfi kultúrotthon 1 kor induló Yonat Nyékládhá
műveszeti csoportja i, a MAV zán,
Füzesabonyban,
Kál
s7imfóni kusok zenekara,
R K,;, polnán. Vámosgyörkön és
MA V Tisztképző Intézet én ek- I Hatvanban áll meg. A
Sze
kara, a Debreceni Járműjav i- gedról 23 ,40-kor induló vonat
tó népi tánccsoportja_ a ta- Kiskunfélegyházán,
Kecske
polcai Batsányi kultúrotthon méten és Nagykőrösön áll
gyermekcgyüttese, a Szombat- meg és 4 . 23-kor érkezik Almá
helyi Járműjav ító pengetős diba. A Szombathelyről 4,30zenekara. 15 órától a Pálya- kor induló vonat Sárváron,
[enntnrtási Technikum l á nc- Celldömölkön és Tapolcán áll
zenekara játszik a kisszínpa- meg.
A
Érkezik: 9,23-kor.
don.
Szolnokról 1 .30-kor
induló
vonat Cegléden áll meg és
6.05-kor érkezik
Almádiba.
Sportműsor
A B1idapest-Keleti pályaudA sportbemutató 13 órakor van-ól 5 órakor induló vokezdődik a szabadtéri · szí n- nat 8 óralrnr, a 6,53-kor in
duló pedig 9.so-re érkezik Alpadon. A Testvériség es a mádib
a.
Debreceni VSC férfi és női
Visszaindulás Ba!aton�lmá•
tornászai, a BVSC ifjúsági ví- diból július 17-én: Pécsre
vói és ifjúsági birkózói, va- 17,55-kor, Debrecenbe 19,10·
lamint a Testvériség súlyeme- kor, Szolnokra 17, 35-kor, Mis•
kolcra
I 7,20-kor,
Szegedre
lői tartanak bemutatót.
Szombathelyre
21,1 5-kor,
20,18-kor,
Budapestre
18,40rül
Ugyancsak délután
ke
. . . .. • Klub kor és 21,48-kor. A különvosor a MÁV Sportrepulo
natok visszafelé is azokon az
bemutatójára. A klub tagja i állomás
állnak
meg,
okon
műrepülő bemutatót
tarta- I mint odautazáskor.

befejezik a munkát. A pálya
fenntartási és a műhelyi dol
gozók is csatlakoztak a vál
laláshoz.
A hídépítők a vállalást túl
A munk:it a
teljesítették.
vállalt 6 óra helyett kerek
egy nappal előbb, vagyis jú
nius 6-án 18 órárra befejez
Munkájukkal mintegy
ték.
50 OOO forintos megtakarítást
érlek el.
Növeli teljesítményük érté
két, hogy éjjel-nappal. zuhogó
'eli.fib en.
átázott ruhában is
Budapest-Tapolca,
valaoolr,:oz,ak.
mint
Budapest-Keszthely
VARNAI LÁSZLÓ
Taoolca között
továbbított
Pécs
\'O�atok gépjeit jórészt a ta
polcai fűtőház adja. Mivel a
vonatok nagyrészét még gőz
mozdonyok viszik, a fűtőház
ban bőven akad munka.
Az utazószemélyzet és a la
katosok azonban állják a sa
rat.
Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy a fütőhá

5r

�;; i��t•Ji;���.

a

Híradás a tapolcai fütőházból

zak egymas közötti 1:ersenyé
ben áp1-ilisban az első helyen,
a mozdonyok karbantartá.si és
tisztasági 1:ersenyében pedig
a második helyen végezte/e az
igazgatóság területén.
Négy

hónap alatt 1910 tonna szenet
takarítottak meg. Ez a fűtő
ház két heti szénfogyasztásá
val egyenlő.
A jó eredményekben nagy
része van a szolgálati vezetők

és a mozgalmi .szervek közötti
jó együttműködésnek. A dol
gozók pedig páratlan swrga
iommal végzik a mozdonyok
javítását és karbantartását.
Tapolca
DANCS JÓZSEF

Példamutató női brigád
Az angyalföldi pályafenn•
tartási főnökség IX-es pálya•
mesteri szakaszának női segéd
munkás-brigádja zömében fia
tal 1ányokból áll. A brigád igen
jó munkát végez. A közel•
múltban például 17 tonna ka
t•icsot 80 perc alatt rakta/, 1,:i
V:: e!' tót· állomáson.
Egyes brigádtagok munka
idő után szívesen segítenek
Vácrátót-állomás pal'kosításá•
ban is. Köszönet érte. R. S.

A munkavédelmi hónap tanulságai
Ferenc város állomáson

A ferencvárosi pályaudva
ron a hírdeimények is elárul
ják: június - munkavédelmi
hónap. Ennek kapcsán keres
tük fel a legilleték,asebbeket.
- Mi a munkavédelmi hó
nap tanulsága - tettük fel
a kérdést - Kovács V. Lajos
személybalesetesnek.
_ 1959 júniusában kilenc
baleset volt az állomás terme
tén - egy csonkulás és nyolc
egyéb sérülés - mondja. Ed
d.i.g - bár még néhány nap
hátra van a hónapból - csak
egy személyi baleset történt.
De éppen eZ az egy nagyon

Az éremnek két oldala ran

(M'I'I F;,fu LaJOIS György f-.lv )

Az értekezlet Parti József
elvtárs, a szakszervezet Pest
Nógrád megyei bizottsága tit
kárár,ak zárszavaval é11; vé
get.

.......

alkalmas a hibák megvilágítá
sára. Sajn-0s, a személyi bal
minden
esetekné l csaknem
esetben megállapítható a vi
gyá.Zatlanság, a szabálysértés,
- ez áll egyetlen balesetesünk
Bacsó János esetében is.

A nunakeul J:irmújavít6 a fóti vörö�marty Termelószöve1kezetet
közben láthat,luk
patron IUJ�. Képünkön egy arat6g�p 3avJtása
a dunakes:t.i vasutasokat.

a Budapesti Pártbizottság ré
széről Lantos Zoltán elvtárs,
a PTO helyettes vezetője és
Borbély Sándor elvtárs . Fel
szólalt Sárvári Mihály elv
tíirs, a budapesti igazgatóság
helyettes vezetője is.

Mint már közöltük, július \
17-én Balatonalm ád! ban kcrül sor a Vl. orszagos vas- 1
utas ifjúsági találkozóra. A
találkozó délelőtt 10 órakor I
ünnepélyes megnyitóval kezdődik a parkban. A meg- j
nyitót Soproni József. a szakszervezet
fóti tkárhelyettese
tartja. Ezután Balogh Ist L'án, !
a KISZ Központi Bizott�ágának titkára mond ünnepi beszédet.

A guruló kocsikat a vágány
féktől függetlenül 5aruzni kell.
A saruk helyes és Időben tör
tén ő elhely.zzése a jó szolgálat
titka. De nem mindig így tör
ténik! Bacsó
könnyelműen
c:lyan időben tette le a féksa-

rut hogy már nem tudott el
u«;ani kihajolni a kocsi elől s
igy a 'kocsi sarka megütötte.
Késön tette le a sarut . . .
Igaz. De nézzük az érem má
sik oldalát, hogy miért? Gon
dolkozik, hogy mondja-e. Az
tán folytatja.
- Gyakran ke1:és a .saru.á!!i
tó, a Jéklejáró és a lwcsiren
dezö. Két vágánynál többet

nem volna szabad saruzni egy
sarusnak, mégis elófo-rdul,
hogy négy vágányra jut egy
Ilyen körülménye/,
ember.
közt tud�tosan, a felsőbbsé
g-ünk tudtával sértjfrk meg a
szabályokat.
munkavédelmi
Kevés a féklejáró is. A guri
tá.svezető kényszerül a tempó
érdekében szabált talanul, fé
kező nélkül elgurítani a kocsit.
De az sem valami szabályos,
ha egy-egy tartalék mozdony
nál 1 2 va,y 1
1 ember
dolgozik.
De a hibák mellett is hasz
nos volt ez a néhány hét.
Mindenki a fedélzeten volt. A
pár' és s::akszeroeZet vezetői
gyakrabban
látogatták
a
munkaterületekeket. Az okta
tótisztek és reszortvezetók rö
vid ok.tatások keretében és

+

+

szolgálatba lépések elött a
szabályszerű munkára hiL•ták
fel a dolgozók figyelmét. Ma
gam is minden admmisztraci
ós munkát félretéve naponta
kijártam Gubacs•a, a Keletire
és a Nyugatira.
Sokszor nagy a hajrá, de ta
gadom azt, hogy a vasútnál
nl nc lehet szabályszerűen dol
gozni. Itt 1:an például - a
többi l<;ÖZÖtt - Tóth V . János
kccsimester, aki minden kö
rülm-ények között a szabályok
betartására törekszik.

Megtűrt szabálytalanságok

lgen a szabály . . . - kap
csolóru'k a beszélgetésbe Szabó
Imre főintéző, a tárgyi balese
teJr „atyamestere". Nem kö
vetkezett volna ha a néhány
nap előtti baleset sem, ha
Túri II. István tolatásvezető
betartotta volna azt a sokat
emlegatett szabályt, hogy a
szándékolt mozgás előtt a to
latásvezető tartozik a bejáran
dó vágányutat áttekinteni. A
váltóórök is felelötlenek és
figy,almetlenek voltak.
De a megtört-ént baleset el
lenére is kedvezőbb a helyzet,
mint 1959 júniusában. A mun-

kavédelmi hónapban, forint
érték-at illa ,oen is felére csök
kentek a ba!es2,e'c Jóllehet
ebben az évben havonta ál
talában 20 OOO-el több köcsi
gurul, mint tavaly, ami azt
bizonyítja, hogy a forgalom
növek-adése nem feltétlenül je
lenti a balesetek számának
nö·,ekedését is.
Amint
beszélgetünk, lát
juk, hogy egy 411-cs mozdony
el.zjét és tetejét fékezők lova
golják. Ránéztem a munkavé
delmisekre. Megértették.
- Sajnos valamennyien el
tü•·j-ük, pedig jó! tudjuk, hogy

1:es=élyes és a munlcavéde lmi
szabályokba ütközik. Egysze,
nincs szolgálati kocsi, máskor
nines idő vaT.amilyen má.s ko
csit felvenni - magyarázta
Kovács V. - mi,közben elin•
dultunk az oktatóterem felé.

A teremb-an 20-25 fiatal
vasutas tartózkodott. Jó volt
hallani. hogy ezek az emberek,
aki k a hónap elején még nem
voltak állományban. tudják,
hogy a vasúton harc indult a
balesetak ellen , s ennek elin
dítója a júniusi munkavédel
mi hónap.
- gergely -

1960. JOLIUS t.
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Bepillantás a budapesti kultúrvárótermekbe

Akit a halál markából hoztak vissza
A fék élesen csikorog . . . A
hátborzangató
csikorgásba
kétségbeesett kiáltás vegyül.
A tartalék néhány méter után
megáll, személyzete ijedten
ugrik le. Másfelől is emberek
rohrumak a baleset· színhelyé
se.
Juhász Gábor, a Nyugati
pályaudvar 19 éves kocsi
rendezője eltorzult
arccal,
véresen fekszik a mozdony
alatt. Mire kiemelik, már a
MAV-kórház mentője is meg
érkezik.
- Június 22-én valamivel
12 óra előtt hozták be a men
tők gerincoszlop és bordatö

ezen a délelőttön is a személy
vonatokat -rendeztük. 11 óra
után egy szerelvényt vittünk
a rendezőbe. Amikor kiér
tünk, l eléptem a mozgó vo-nat
ról, az egyik váltót átdob
tam. majd mint 11ki jól vé
geite dolgát, vissza indultam.
Alig léptem azonban á t az
egyik sínszálat, a hátamon ha
talmas ütést éreztem és el
vágódtam a két sínszál kö
zött a vágánytengelyben. A
fékező mozdony salakládája
néhányszor megforgatott. Iszo
nyú.
fájdalmakat
éreztem,
többre nem igen emlékszem.
- Nem vette észre a köze
ledő mozdonyt?

réssel, valamint tüdösérüiés
- Nem néztem körül. Ami
sel Juhász Gábort - tájé kor a szerelvényről leléptem,
adjunh,
tus,
G. A,
koztat
nem láttam közelben mozgó
a MA V-k�rház baleseti-sebé gépet, vagy kocsit. Fogalmam
szeti osztályán. - Mivel a sincs, honnan került elő a
látszott, tartalék. Ok sem vehettek
ba!eset súlyosnak
azonnal munkához l.á.ttunk. A észre, mert nem fütyültek.
beteg 19 és 20 óra között vál
ságos állapotba került. Már
már úgy tűnt, hogy nem sike
Nem zavartuk tovább Jurül megmenteni az életét. Mi hász; Gábort. A súlyos ki
per�e nem adtuk fel a har menetelű baleset azonban
elkövettünk, elgondolkoztató, sőt nagyon
mindent
cot,
hogy a fiatalembert megment is
tanulságos.
Meglepő,
sük. Gyorsan felhívtam a Köz hogy
a fiatal kocsirendező,
ponti Baleseti Intézetet és az aki mindössze
egy éve van
ott kapott tanácsok alapján a vasútnál, mennyire vi
22 órára sikeresen befejeztük
gyázatlanul mozgott a nagy
ít műtétet.
forgalmú pályaudvaron. Arra

*

gek, hasonló vigyázatlanságból
balesetek.
Szomorú,
eredő
hogy a MAV-kórház 1959.
létesített 24
március l-én
ágyas önálló baleseti osztályán
úgyszólván állandóan telt ház
van. A kórház
statisztikája
szerint 1960 márci usában, áp ri!isában és májusában a múlt
év hasonló időszakához viszonyítva
számszerűleg ugyan
nem volt emelkedés, de a sérülések súlyosságát illetően
rosszabbodott a helyzet.
G. A. adjunktustól,
a ki
készségesen tájékoztatott ben.
nünket a balesetekről a ba lieseti osztály nehéz munkáközött azt is
járó! a többi
megtudtuk, hogy a legtöbb
s�rülés ': _végtagokat, főleg a
_
labakat e1L
- Előfordult már, hogy öt
bet�günkbőZ llárom dupla amputalt volt. Persze vann ak
más t_er'!l�szetü sérülések 'i:1·
Megtörtemk, hogy 2-3 n-0.pig
csend van, de a következő éjjel már több balesetest h oznak be a mentők.

*

MA V-,kórház
A
orvosai
mindent elkövetnek, hogy mielőbb felgyógyultan kerülj enek vissza családju khoz a balesetet szenvedett vasutasok,
De ugyanakkor arra kérik a
dolgozókat, hogy munkahelyükön körültekintőbben dolgozzanak, jobban
vigyázzanak
maguk és dolgozótársaik testi ·
ép,;égére!
Sajnos, elsősorban azok fo.
gadkoznak az elővigyázatosságot, a szabályok szigorú betartását iletően, akik már mulasztásuknak kárát vallották.
De Jegyen jajkiáltásuk figyelmeztető minden vasutas dolgozóhoz: egy piUanatra sem
fe l�dkezz�te � meg az előv i.-

Juhász Gábort tehát mint nem is gondolt, hogy egy
égy félnapos küzdelem után a ilyen helyen, ahol ki-be jár
halál markából hozták visz nak a szerelvények, ezer és
(;za a MAV-kórház orvosai.
ezer veszély leselkedik azokra,
akik figyelmetlenül kö2llekedA hófehér kórházi ágyon nek a sínek között.
inozdulatlanul fekszik a beÉrthetetlen az is. hogy a
teg. Már jobban érzi magát.
S mivel halkan beszélnie is tartalék sem fütyült és tár
1
lehet, látogatót is fogadhat. sai sem figyelmeztették, hogy
Aziránt érdeklődtünk, vissza vigyázzon, mert gép közele
�d-e_ em]ékezni a baleset kö- dik. Eszerint ők sem voltak
rulmenye1re.
figyelmesek.
- Igen, ;ól emlékszem min•
gyazatos�agro l, t�nul1a_tok a
i!enre - volt a válasz. - Az
_
.
Sajnos a vasútnál gyakran sz_er�n':se_tlenu! Jart UI.rsaito l<
eszméletemet nem ·vesztettem
Visi Ferenc
él teljesen. Mint minden nap, játszódnak le hasonló jelensé-- pelda1abol!

*

*

A külföidi szakemberek elismerően nyilatkoztak

a hérngnélküli-felépítmények elméletéről-és kivitelezéséről

A KPM l'6. szakosztálya és
a Közlekedéstudományi Egye
sület június 15-21-e között
nt.mzetközi ankétot rendezett
a Tudományos Akadémián, A

héza,gnéLküli vasúti feLépit
mény építése és fennta,·tása
címmel.
A konferencián a Szovjet

unió, Csehszlovákia, Lengyel
orsZág, a Német Demokratikus
Köztársaság, Franciaország, a
Német Szövetségi Köztársa•
ság és az Osztrák Vasuta-k 21

küldött� vett részt. A küldöt
tek. - akik közül többen elő
adást is tartottak - hazájuk
ban a hézagnélküli felépít
mén y létesítésével fog]a]kozó
szakemberek. Magyar rész
ről mintegy 130 pályafenntar
tási szakember hallgatta vé
gig az �lőadásokat.
A
konferencia 'befejezé;;e
után fe1kerestük Papp Ká
-rolyt, a 6. szakosztály vezető
jét, akitől három
kérdésre
kértünk választ.
1. Milyen elgnJ.l!ol:is alapján
került megrend<..o;;fure .hazánk·
i>an ez a konlerenda?
- Egy évszázadig háborítat
lanul uralkodott a rövidsínű
illesztés.zs felépítményi rend
szer, amely az üzemi sebessé
gek emelését, az üzembizton
ság és a kényelem fokozását
csak korlátozottan tett.a lehe
tővé, fenntartása mégis arány
talanul nagy költségeket igé
nyelt - kezdte nyilatkozatát
Papp elvtárs.
A vasút első évszázadának
végén azonban akadtak olyan
akik
szakemberek,
bátor
megalkották a hézagnélküli
évről-évr�
Azóta
vágányt.
több ország vasútj a lépett az
új útra. Ma már tízezrek fog
lalkoznak a hézagnélküli fel
építmény elméleti és gyakor
lati kérdéseivel.
Hazánkban részben külföldi,
részben hazai irodalom alap
1955 óta foglalkozunk
ján
hosszúsínesítéssel. Tekintzttel
arra, hogy a hézagnélküli fel
építmény építése során szá
mos olyan kérdés került fel
színre, amelyekre választ sem
a külföldi, sem a hazai szak
irodalom n�m tudott adni,
Közlekeszakosztá lyunk a

Egyesülettel
déstudományi
bröltve még 1958 végén el
határozta , hogy 1960-ban Bu
dapesten
egy
konferenciát
sz,zrvez a hézagnélküli fel
építmény kialakításában élen
járó európai országok képvise
lőinek részvételével.
Az elképzelés az volt, hogy
kölcsönösen kicseréljük a ta
pasztalatokat. örömmel mond
hatom, hogy a konferencia
beváltotta a hozzá fűzött re
ményeket. A külföldi szak€.m
több
berek előadásaikban
olyan általunk még ismeret
len kérdést világítottak meg,
amely minden bizonnyal pozi•
iív ' rányba fogja befolyásolnl
további clőrehaladásunkat.
2. Melyik előadás volt a. leg•
tarta'bnasabb? A konferencia.
tapasztalatait, hogyan has:m.o
sitjá-k majd a gyakorlatban?
- Az előadásokat rangso
roln i nem lehet, mert mind
egyik alaposan, mélyr�hatóan
elemezte a hézagnélküli fel
építmény kialakításával kap
csolatos elméleti és gyakorlati
kérdéseket. Az előadásokból
szer:rett tapasztalatok alapján
már a közeljövőben számos
intézkedés várható a jelenleg
hazánkban érvényes fektetési
és fenntartási utasításo,Jc mó
dosítását illetően. Ezzel pár
huzamosan több új eljárás be
vezetésére is sor kerül.
3. A külföldi szakemberek
nek néhány munkahelyen be•
mutatták, hogy nálunk milyen
technikai eljárások
a.lapján
folyik a. hosszúsinesítés. A
vendégek hogyan vélekedtek
a látottakról?
- A konferenc4,. részvevői
nek egy kétvágányú pálya
folújítása során kialakítandó
hézagnélküli felépítményt, va
lamin t egy meglévő pálya he
gesztésével kapcsolatos tech
nológiai eljárást mutattunk
be. Ezenkívül a hatvani deltá
ban egy- kiv,ztődés i kísérletet
is láthattak. mely nagy clis•
merést váltott ki a szakembe
rek között.
Vendégeink szinte kivétei
nélkül elismarően nyilatkoz
tak a MAV pályafenntartási
és építési szakszolgálat, vala
mint a Vasúti Tudományos

Kutató Intézet eddig
elért
eredményeiről. A s zovjet szak
emberek szarint a hézagnélkü 
li felépítmény kialakításában,
s az ezzel kapcsolatos elméleti
1,érdések kísérletekkel való
alátámasztásában éJ.anjárunk.
A francia küldöttek is elisme
réssel nyilatkoztak az alkal
mazott technológiai eljárások
ról. De a többi k üldöttet is
meglepte
pályafenntartási
szakszolgálatunk �Jőretörése.

összegezve : a konferencia
számunkra igen
tanulságos
volt, nagymértékben elősegíti
majd az előttünk álló felada
tok sikel'as végrehajtását
fejezte be nyilatkozatát Papp
elvtárs.

Déli-pályaudvar

A Déli-pályaudvaron kics.i,
de barátságos helyiség a kul
túrváróterem. A falakon Pető
fi, Adi,-, József Attila, Liszt,
Rákóczi, Kossuth képei. Ren
de ., fegyelmet parancsoló miliő. Az asztalok körül hírla
pokba és könyvekbe mélyed
n ek az utasok. Matt - hangzik az egyi k sarokban.
Suttogva beszélgetünk. G ráná t Margit ügyeletes könyvtá
ros enyhe nosztalgiával pana
szolja, hogy amolyan senki
földje a kultúrváróterem. Nem
cserélik a könyveket. Szükség
volna ifjúsági. regényekre és
1 néhány jó novelláskötetre. Ne
lepődjön me« - mondja Adyt, Józs;f Attilát, vagy
Arany Jánost n�m talál ná
1 am. Valam i oly�it érzünk
.
.
.'
�ogy �t � kulturmunkát, :3-In:it
i tt vegzunk, nem tekintik
hasznosnak az illetékesek teszi hozzá.
Egy szőke fiatalember - kihangsúlyozva,
hogy a pécsi
gyorsig - egy Kosztolányit
vett ki. A társa, egy fekete ké
pú diák Képes Sportot kért.
- Nincs - hangzik a vála.sz.
A gyereknek megnyúlt az
ábrázata, aztán
beérte egy

I

Népsporttal.
- A napi• és hetilap menynyiségben e l.ég, de minőségben
lehetne jobb. Idegen 11,yel1;ü
lapokat is tudnánk használni.
A televíziós készülék nagy
közkedveltségnek
ör-vend.
Adáskor megtelik a terem,
! gtö' bb1· ··k em · s uta8 ·
i
1! "'.
e
,
- Hianyzi k a kapus. A pa
lyaudvari belépők á,ra bőven
fedezné a kapus bér.éit _

táros. - Sok a televízióberlit
iS.
Éppen a Vörös és fekete
filmkockái peregnek az er
nyőn. Sorban, fegyelmezetten
ülnelt az utasok, mint egy mo
közben eligazgatja rakoncát ziban. Szórakoznak, művelőd•
nak azok, akik .,apjuk egy ré·
lan hajfürtjeit.
Itt iS sok a keresetlen könyv. szét váróteremben kényszerül
Verses- és rövid lélegzetű nek tölteni.
könyvek pedig elkelnének.
Csa-k bepillantottunk a szo- Televízió? - Hát . • •
cialista tá-rsadalmunk terem
és elhúzta a szót K.ilinyiné. tette új világba, a kultúrváró
- El6sz&r is gyakran rossz. terembe. De sokat
megtud
Má.sodszo-r főleg a kör-nyék la tunk . • • Főlei; azt, hogy töb
kói nézik peronjeggyel vagy bet kellene törődni ezelckel a
- Nagyobb csendet kellene
parancsolni itt. Sok az o!ya.n
utas, -0,ki -nem tartja be a sza•
bályt. Itt eszile, szemetel. Több
Ludast, Füles- t és Vil.á.g Ifjú
mondja, s
ságát kérü nk

*

anélkül. Jó lenne egy rádió.
Az ellenfo-rradalam alatt el
tűnt és még nem tudtu k , pó
tolni.

Jó szolgálatot tesz az MTI
képas híradója. Kevésbé a ka
pus, aki a ki-bejáró utasoktól,
látogatóktól nem kéri a je
gyet . , .

Inkább váróterem, mint kul
túrváróterem ez a helyiség.
Zajos, hangos. Nem nagyon
alJralmas ,,irodalmi elmélyülésre". Mégis sokan igénylik a
nagy asztalon sorba rakott
napi- és hetilapokat, könyveket. Atlagosan 150 olvasó utast
tartanak nyilván. Alig kevewbb sakkozót. A sakkosok
egyik fellegvára a Nyugati. Tíz
sakk forog kézen. Jt+ is, ott is
tkibicek állják körül az asztalokat. Kopognak a táblák.
- Ko-rábban sokan játszot ta,k, pénzre, ez most már nem

Segíte t t a szakszer, ezet

Ki,pkai Árpád, a békéscsa
bai VII-es pályamesteri sza
kasz dolgozója, egyik alkalom
ma] meghatottan mesélte, hogy
3000 forint értékű hallásjavító
készüléket kapott a szakszer
vezettől. Végtelenül örült a ké.
szüléknek, me,rt vele tisztán
hallja a beszédet.
A beszélgetés végén Kupka!
Arpád megkért, hogy nevében
a . . sa� tón keresztül mondjak
kosz�m et:! a _sz_akszervezetnek
a szep aJandekert.
jellemZ6, de még előfo-rdul
Boldizsár Gyula
mondja Vidra Gézáné könyv-

-1
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Keleti-pályaudvar

0

-r-

Nyugati-pályaudvar

mondja a könyvtáros.

A kultúrváróterem is ma
gán vi.Seli a pályaudvar klasz
szikus architektúráját. Talán
éppen ez a baj! Nagy. Sokan
kultúrigény nélküli váróte
!'e_mnek })asználják, Szó fér a
tisztasághoz is. Személyzet
hi4ny miatt kétszer 8 órás
tdjesítenek
a
szolgálatot
könyvtárosok, tehát a nap egy_
váróterernrné
harmadában
süllyed a helyiség.
A korábbi előjegyzések ar 
ról tanúskodnak, hogy napon
ta átlagosan 200 utas igényel
könyvet,
folyóiratot. Most
nem mutatható ki az igénylés
mértéke, mert az igazgatóság
megtiltotta az előjegyzés ve
zetését - mondja Kilinyi Ká.
rolyné könyvtáros.
Az egyik asztalnál öt diák
lány üldögél Könyv, újság
surran a kezükben. Kérdé
sünkre egy kék szemű bronz
'vörös hajú gödöllői kislány,
Fürti Anna válaszol.

létesítményekkel.
nagyszerű
Elsőso-rban a folyóiratok szá•
mát, válasz;ékát ken bőví�
teni, s odahrtni, hogy a kul•
lapokkal
tú.rváróterembeli
még a „vezetők" sem elégítsék
ki úgy a kultú.rszomjukat,
hogy rendszeresen elvitetik
a;;;okat a szolgálati helyükre.

A felsőoktatási intézmények levelező- és esti tagozataia
továhbtaooló dolgozók kedvezményei
..(ll)/1960. IV. 13. Korm. sz. rend.)
·-= · --��
mészettudomán�i
sz.a,
1960. évi szeptember
hó

l-től a felsőoktatási intéz
mények levelező és esti ta
gozatain továbbtanuló dolgo
zókat az alábbi kedvezmé
n.Y!:'k illetik meg:
l.

l

Levelező tagozatokon:

a/ Vizsgákra való felké
szülésre �yetem�ken fő
iskolákon és akadémiá
tanévenként
30
kon
tanító
és
munkanap.
óvónőképző intézetekben
24 munkanap tanulmá
nyi szabadság.
b/ A kötelező foglalkozáso
kon és vizsgákon
való
részvétel
miatt kiesett
munkaidőt
átlagkere
settel fizetett igazolt tá
vollétnek kell tekinte
ni (műszaiki. agrár, természettudományi és ide
gen nyelvi szakoko,n leg
feljebb évi 30 napot,
más szakokon
legfel
j ebb 18 napot, a tanító
és óvónőképző
intéze
tekben
legfeljebb évi
12 nanot).
cl A szakdolgozat,
vagy
diplomaterv készítése, az
államvizsgára, illetve a
diplomaterv
megvédé
sére való felkészüléshez
/
a műszaki, agrár és ter-

kon évi 36, más szako
kon évi 24, a tanító és
óvónőképző intézetekben
évi 12 munkanap külön
tanulmányi szabadság.

2. Esti tagozatokon:
a/ A vizsgákra va,Jó felké•
szülésre tanévenként 24
munkanap
tanulmány;
szabadság ;
b/ a kötelező esti foglalko
zásokon való részvétel
biztosítására,
tanulmá
nyi idő alatt a 8 oras
munkaidővel
dolgozó
munkahelyeken
alkal·
mazott hallgatók részé
re, műszaki, agrár é6
természettudományi sza
kon a hét négy napján
napi 2-2 óra, más sza
kokon a hét három nap
ján napi 2-2 óra fize
tett
munkaidőkedvez
mény, a.nút i ndokolt eset.
ben egy napra összevonva
is igénybe lehet venni.
c/ A
szakdolgozat, vagy
diplomaterv
készítésé
re. az államvizsgára, il
letvé a diplomaterv meg
védésére való felkészü
léshez a levelező tago
zatok hallgatóival azo
nos külön
tanulmányi
szabadság.

Mit mond a paragrafus az újításokról
Az újítási javaslat tárgyának kifüggesztése

A rész\'evök a ludasi elökészítö telepen megtekintették a gyors„
heges•tésl eljátásL

(MTI Foto Laj0& G;yörgy felv.)

Az újítási előadó a benyúj
tott újítási javaslatról közle
ményt készít, melyet a szolgá
lati hely hirdető tábláján, az
újítási híradón, vagy egyéb al
kalmas helyen hoz a dolgozók
tudomására.
A hirdetményt a benyúj
tástól számított két napon
belül kell közzétenni.
A közleménynek tartalmazm
kell a _;iavaslat tárgyát, a ja
vaslattevő nevét, a bejelentés
időpontját. A kifüggesz•ett
közlemény nem tartalmazhat
utalást az újító által javasolt
megoldásra.
A kifüggesztés időtartama
nyolc nap.
Honvédelmi érdekű javaslato
kat nem szabad kifüggeszteni.
A vezető fontos népgazdasági

érdekből más természetű újí
tások titkos kezelését is elren
delheti.
Az új ítási javaslatok tárgyá
nak kifüggesztése és a dolgo
zókkal minél szélesebb körben
való megismeretésének célja
egyrészt az, hogy elejét lehes
sen venni a szerzői jogviták
nak. A dolgozók így látják,
hogy ki, mikor. milyen tárgyú
Javaslatot nyújtott be és ehhez
bárki észrevételt tehet, melyet
az elbíráláskor az egyszemélyi
elbírálónak figyelembe kell
venrti.
A kifüggesztés célja más
részt az, hogy a szolgálati hely
doIgozói tudjanak arról, hogy
_
milyen
javaslatokat nyújtottak
be és mik kerülnek elbírá
lásra.
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Csökkentsék a laiosmizsei vonalon
közlekedő személyvonatok zsúfoltságát
Pénteken délután a Nyugati
pályaudvaron.
A pénztárak
előtt nem állnak hosszú sorok,
cie az indulási oldalon már
megélénkült a forgalom. Meg
szólal a hangszóró:
- Figyelem, személyvonat
fodul 15 óra 57 perck.M Lajos
mizsére, a külső 3. vágányról.
- HaUod Gyuri ? Három
perc múfoa indul a vonatunk,
- figyelmezteti utitársát egy
20 év körüli fiatalember.
Lépjünk ,ki, mert nem érjük

b� került. Kispestig még csak
sikerült egyik kocsiból átjutni
a másikba, de utána
mindennemű kísérlet kudarcba fulladt.
Sajnos ezen a vonalon egyrészt a zsúfoltság, másrészt a
tisztaság hiánya miatt nem
beszélhetünk kulturált utazásró;. A szerelvények aránylag
tisztán indulna:. el a Nyugati
pályaudvarról, néhány megálló
után azonban úgy néz ki a koesik padlózata, mintha heteken
el.
keresztül nem takarítanák. S
Az eddig kényelmesen sétáló mint megtudtuk, nemcsak a
legények meggyorsítják lép 3736-os, hanem a 3716-os. a
teiket és felszállnak a lajos 371 4-es, a 3724-es és a 3744-es
mizsei szerelvény utolsó ko vonatokon is hasonló a helycsijába . Alig helyezték magu zet.
kat kényelembe, a vonat el
indult.
Emberfürtök a lépcsőkön

Kispestig igen, de utána
A 10 kéttengelyes kocsiból
3736-os személynek a
álló
Nyugatiban aránylag kevés
utasa volt. Egyik-másik kocsiban még az ablaknál is akadt
ülőhely, de Kispesten már a
peronon, a lépcsőkön, sőt még
az ütközókön is tömören álltak a
munkából
hazafelé
igyekvők.
Ilyen :z.i;úfolt vonaton nem
könnyű a jegyvizsgálók dolga
Az egymást sűrűn követő
megállóknál a le- és felszállásn ál szinte állandóan közelharcot kell vívniok az utasokkal.
Ha a kocsi belsejében kezeli k
1 jegyeket, Ja.ormán a pero,ig sem jutnak el, máris toYább indul a vonat.
1
A riporter is nehéz h_elyzet-

Szombaton délután a Budapestről induló és hétfőn reggel
a bejövő vonatoknál még rosz
szabb a helyzet - mondja az
egyik jegyvizsgáló. - Ezeken
a napokon jóval több az utas,
mint a hét többi napján. ts
mert senki sem akar lemarad
ni, ha a kocsiban nincs hely,
ellepik a lépcsőket és az ütkö
zőket, nem törődve a baleseti
veszéllyel. Ha figyelmeztetjük
az utasokat, kórusban kiáltják:
adjon a MÁV több kocsit. Mit
lehet er"e válaszolni? Hiszen
végeredményben igazuk van .
Ha a szerelvények hosszabpak
lennének, nem kellene napon
ta százaknak a lépcsőn utazni.
Másnap, szombaton délután
Kispest állomásfőnökével be
szélgettünk az utazási körülményekről. Neki is az a véle-

ménye, hogy több kocsi beál
I lításával enyhíteni lehetne
a
szerelvények zsúfoltságát.
- A 3116-os és a 3717-es
amikor
vonatszere 'vénye,
négytengelyes kocsikból áll,
ugyanannyi kocsiszám mellett
„elnyeli" az utasokat - mon
dotta. - Ha minden vonat
2-3
kéttengelyes
kocsival
többet kapna az e'őírtnál, ezen
a vonalon is kultúráltabbá
lehetne tenni az utazást.
A Vörös Csillag Traktorgyá
ron, a Lőrinci Hengermiin és
a Kistexten kívül még nyolc
kisebb-nagyobb üzemből ezrek járnak dolgozni a !ajos
mizsei vonalról. A kispesti
állomást nem véletlenül nevezték el kis Kelenföldnek.
Igaz, hogy csak megnöveke
dett személyforgalma hasonlít
Kelenföldéhez. Az állomás ki
csi. korszerűtlen, r�en kinőt
te kereteit. Időszerű lenne a
most folyó vágányhálózat kor
szerűsítésével egyidőben bő
víteni a WC-t és átépíteni P
roskadozó I-es váltóőrhelyet,
mert az inkább hasonlft csósz
kunyhónoz,
mint
váltóőr
helyhez.
A
budapesti
igazgatóság
I I I. osztályának, illetve a 8.
szakosztálynak
valamilyen
módon segítenie kellene azon,
hogy csökkenjen a lajosmizsei
vonalon közlekedő személyvo
natok
zsúfoltsága, mert a
mostani állapotok súlyos bal
esetekhez vezethetnek.
- v -
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Osztrák vasutu vendégek a ferencváros.l f111óh1z kis kertjében.
(Simay István felv.)

A munka nevel. átalakít
A brigád eredményeinek
titka az összeforrottság, a
több éves közös munka. Tag
jai ma már nemcsak mun
„családta
katársak, hanem
gok" is. A brigádot 1957
szeptember elsején alakítot
ták, de néhányan már 10 éve
Közösen
együtt dolgoznak.
vállaltak részt a jóból, a
rosszból.
A
vállalásokat rendszere
sen túlteljesítik. Az átlaguk
a 109 % körül mozog. Mun
kájuk selejtmentes. A baráti
segítségnek megkapó részle
tei t jegyezték meg róluk.
a
Elgondolkoztató, hogy
munka milyen nagyszerű dol
gokra képes. Néhány évvel
mozdonyszerelők
ezelőtt a
munkáját jóformán semmibe
vették. Ha valakit fegyelmi
leg áthe)yeztek, akkor ide

került. Ha róluk volt szó,
csak legyintettek egyet.
Ma a Lendvai-brigád az
üzem
büszkesége. Nemcsak
a mindennapi munkából, de
a politikai feladatok megol
dásából is derekasan kiveszi
a részét. Ott voltak a KISZ
1957.
amikor
bölcsőjénél,
március 21-én
megalakult.
Lendvai László ma is az
üzem KISZ-titkára.
Lendvaiékra nemcsak az
öregek, hanem a fiatalok is
büszkék. A 8 tagú brigádban
öregek és fiatalok egyaránt
találhatók. Nagy tiszteletnek
örvend RozTl"�"· Pista bácsi,
csak néhány esztendő
akit
választ el a nyugdíjtól. ű a
fiatalok istápolója, nevelője.
Munkája egyenesen aranyat
ér.
Pista bácsi a legnagyobb
szakértelmet igénylő munkán
dolgozik. Ové a gépezet, ő
szereli a dugattyú- és to
lattyúházat.
- Ez adja a gépnek az
erót - magyarázza büszkén.
A gép másik oldalán Nagy
Feri szorgoskodik. Jó tanít
ványnak bizonyul. Mi taga
dás nemcsak a saját munká
ját végzi el, hanem mások
nak is segít. Nagymester a
tolattyújának
szabályozófej
kiszerelésében. Erre nagyon
büszkék a többiek is, mert
ez a munka nagy ügyessé
get kíván.
Skultéti lmre és Kovács
László szereli le a kéményt,
tápfejet, a
a homokolót, a
futóhidakat, a lövettyúket és
e
a konyhát. Fecsk Andrásé ?

:r.:ájus végén két hetet töl
töttünk a szakszervezet bala
tonszántódi üdülőjében. Mivel
elsó ízben voltunk ebben az
üdülőben, meglepett bennün
ket az a figyelmesség, amely
lyel az üdülő személyzete, s
főként ócsai Ferenc gondnok
a beutaltakat körülvette.
Újonnan festett, ragyogjan
tiszta szobákban kaptunk el
helyezést. Az ételek is ízlete
sek, változatosak voltak. Egy
szóval a két hét alatt mindent
megkaptunk. ami a kellemes
pihenéshez kellett.
Négy dolgozó társam nevé
ben ezúton is köszönetet mon
dok az üdülő dolgozóinak és
Ócsai Ferenc gondnoknak, aki
péld� vezeti az üdülőt.

Az 1960. évi üzemi jutalékra
jogosultság egyéni feltételei

A Hivatalos Lap 20. száma arányában jogosulta k üzemi
közli a MA V üzemi jutalék- jutalékra a MA V területén
szabályzatról szóló rendeletet. müködö ellenőrző orvosok és
Lapunkba n a rendelet III. fe- az igazgatósági egészségügyi
főcsoport egyes dolgozói (igazjezetét folyt atásban közöljük.
vala- gatósági főorvos és üzemegész1. Üzemi jutalékra
többi
mennyi munkaviszonyban álló ségügyi munkát végző jutalék
üzemi
ók)
havibéres és órabéres (időbér- dolgoz . Az
ülön
k
nézve
t
erre
mértéké
rendszerben, teljesítmény-bérzza meg.
rendszerben, vagy prémiumos 1·endelet határo
Jogosultak üzemi jutalékra
bérrendszerben foglalkoztatott)
a MA V kezelésében levő böldolgozó jogosult. aki
otthonok
a) az üzemi jutalék fizetésé- csódék és napközi
nek alapját képező év ben dolgozói is, aki knek munka
elsőd legesen a MA V fizea Magyar Államvasut ak- bérét
ti és a költségvetésből térítik.
nál, mint vállalatnál
Az üzemi jvtalékra jogosultide nem értve az üzemi
eit a fent
Esküdt Já.nos,
vállalatokat és költségve- ság egyéb feltétel

tési szerveket - ( a továb- felsorolt esetekben is vizsgál
Dombóvár, Fatelítő ÜV.
biakban : MAV-nál) leg - ni kell.
Tényleges munkában töltötl
alább hat (a munkaviszony közbeneső fennál- időnek kell tekinteni a Jedol•
Hasznos volt az átszervezés
lása mellett. kétszer há- gozott idön kívül;
a) a fizetéses szabadságot ú
rom) hónapon át rendes
A miskolci rakodási főnök
a szülési szabadságot,
állományi létszámba tarséget -, mint önálló szolgála
b) a nem tényleges katonoi
tozó dolgozóként ténylegefőnöksége
-.
április
l-én
ti
t
szolgálatot,
sen folyamatosan doluomegszüntették. A főnökség fi
e) az ülnöki megbízatást.
zott és;
zikai és adminisztratív dol
dJ
azt az igazoltan mulaszb) az üzemi 3utalék fizetéségozóit a Tiszai pályaudvar
tott időt, amelyre munkanek alapját képező év de·
létszámába, illetve felügyelete
bér jár, (Mt. 69. §.);
cember havána k 31. napalá helyezték.
e) a mozgalmi szervek és
ján állományi létszámba
az Államvasti.ta k részéről
Mint minden átszervezésnél.
tartozott. (Hivatalos Lap
küldé$
történt iskolára
itt is jelentkeztek a kezdeti
szám.
19.
évi
1958.
idejét,
nehézségek, de ezeket rövid
107980/1958. 1/4. A. sz.
f) a foglalkozási betegség,
idő alatt sikerült felszámolni.
rendelet).
vagy a dolgozó hibáján
Míg áprilisban az egy jelen
2. Az Allamvasutak terülekívül bekövetkezett üzeléti órára eső mozdított súly tén működő függetlenített üzemi baleset miatt betegál•
14,29, addig májusban 16,13 q mi párt- és tömegszervezeti
lományban töltött időt.
volt. Az egy főre eső kirakott tisztségviselők (funkcionáriu·
A népgazdasági érdekből -,
kocsik mennyisége pedig 13,7- sok) részére
csomóponti
ről 16 kocsira emelkedett. Az pártbizot.J:ságig, illetőleg szak· illetőleg a MA V és az üzemi
átszervezés tehát hasznos volt. szervezeti bizottságig bezáró- vállalatok, vagy vasúti költ

lag -, ugyanúgy kell az üze - ségvetési szervek között tör
Bakó János Miskolc

mi jutalékot fizetni . mintha a2. tént áthelyezés esetén a dol
gozó a MAV-nál eltöl tött ide
Allamvasutak állományi létaz egyébként
számába tartoznának és tény- je alapján - ha
folyamatos -, akkor is jogolegesen ott dolgoznának.
sult arányos összegben üzemi
vállalatoknak j utalékra , ha ez az
Az idegen
idő kevele.ütközött a csehszlovák ko- kölcsönadott dolgozók abban sebb, mint hat hónap. A nép..
csivizsgálókba, akik feliartóz- az esetben jogosulta k üzemi gazdasági érdek ből történt át-
jutalékra ha az őket foglal- helyezéssel a zonosnak kell tetatták.
A két fiatalt bekísérték az koztató vállalattól nem kap- leinteni a z
il!etménynélküli
. , vaa
szab�dság e;1gedélyezeset,
Őrsre, aho1 hamarosan kide- nak nyereségrészesedést.
A költségvetési szervek dol•
t
lt
h
a
rü , ogy ot hoR.él. .elszöldek. gozói közül a MA->i-- fefúféteö- b�un.teté�lll:- . ..MA y-tól , a
part- vagy tömegszervezethez
, .. .
.
..
s már harmadik i:iapja csava- u
�e°:.egeszseg�gyi
. mun kát felső államigazgatási szervek
rogtak a környék en. Azt is be- egzo olgo ok . Jogosultak
hez való átengedés, vagy onn an
is
�
_ �
vallották, hogy üzletekbe be- �
uzem1 J �talekra, azo�ban cs�k visszarendelés megfelelő esetérve élelmiszereket loptak.
olyan mertékben, amilyen mer- teiben·
,
A tehervonatra azzal a szán_ tékben üzemegészségügyi mun.
..
Az a _dolgozo, aki év kozbeD
dékkal szálltak fel, hogy kül- kát végeznek. Ennek értelmé- a� előzok�en n m említe_tt ok
�
földre szökjenek. A két fiatal ben a teljes munkában töltött bol betegállomanyban. i_)letó
, °
terve azonban meghiusult. Az idejü k arányában jogosultak 1 g a dolg?z0
_:1 Y�kat kotel�
ra a MAV terü- ':
esemény után a 57,0bi határőr üzemi jutalék
zoen m_egilleto fizetésnélkuh
!etén
az
üzemorvosok,
az
üzealegység parancsnoka szabad
szabadsagon !Mt. 98.. 98/A-.
mi ápolók, a kerületi orvosok
pártnapon mondott köszönetet és az egészségügyi járőrök. 98_1B §) :vo�t, t�n )'.legesen munkab�n �öltott 1deJe a lapj� akaz éber vasutasoknak.
Munkában töltött idejük és az
k�r �s Jogo_sult _arányos osszeTaká�s József fhdgy,
.
általuk végzett üzemegészségu uzemi Jutale�ra, ha t;z az
Szob
ügyi feladatok
mértékének � 1do kevesebb, mmt hat honap.
Ugyan�zt a szabályt kell alkal
mazni az év közben elhalt
dolgozó esetében is.
A hat (kétszer három), hav;
ténylegesen ledolgozott irlő ak
kor folyamatos, ha azt a dol
gozó minden hiányzás nélkül,
A Munka a szakszervezeti
lé:ppen ez.ért felhívjuk a me- vagy az előzőekben felsorolt
mozgalom havonként megjele- gyei bizottságok, valamint a távollétekkel megszakítva dol
nő folyóirata, a mozgalom elvi szakszervezeti bizottságok fi- gozta le. A fizetésnélküli sza
kérdéseinek fejtegetése mel- gyelmét, hogy a hol ez ideig badság előzőekben nem emli
Iett minden számában hasz- nem tették meg, sürgősen fi• tett esetei -, ha a dolgozónak
nos gyakorlati útmutatást is zessék elő a folyóiratot. Nem az év folyamán nincsen meg a
közöl. Éppen ezért olvasása a hiányozhat a Munka a könyv- legalább kétszer három hónap
szakszervezeti funkcionáriusok tárakból, a művelődési otth o- ténylegesen és folyamatosan
ledolgozott ideje -, kizárják
munkájához szinte elengedhe- nokból sem.
az üzemi j utalékra való jogotetlenül szükséges.
Jelenleg folyik a folyóiratEnnek ellenére a szakszerve- ra az előfizetés gyűjtés Kér- sultságot.
.
3. Üzemi jutalékra jogosult
zeti bizottságainknak mintegy
fele még eddig nem rendelte jük a megyei bizottságokat ; az a dolgozó is. aki az előzők•
amenyhassanak
oda
hogy
va
l
,
ben előírt h at, (kétszer hároml
meg a folyóiratot. De még
olyan megyei bizottságunk is nyi szakszervezeti funkcioná- havi folya matosan ledo!gozoU
I
időveJ
rendelkezik, azonban
riushoz
eljusson
a
folyóirat.
van, ahql nem ismerik.
december 31-én nem tartozik
állományba. feltéve, hogy
a) nyugellátásban részesül
b) betegállományban,
ille
tőleg a dolgozó anyákal
kötelez5en megillető fize•
tés nélküli szabadság011
van,
e) határozott időre,
va{1'f
meghatározott munka el
végzésére alkalmazták és
szerződése lejárt,
d) a MAV-t6Z népgazdasági
érdekból
áthelyezték,
vagy a MAV-tól iizemi
vállalathoz, illetőleg költ
ségvetési szervhez he•
lyezték,
e) tényleges katonai azolgd•
latra vonult be
f) munkaviszonya · létszám- •
csökkentés, illetőleg át
azervezés miatt (Mt. 29. §
1. b.,. a dolgozó részéről
történt azonnali felbontás•
A IIZOclallata brlg'4 dm&t versenye:,; a ferencvár05l fUUJbáznil
sal (Mt. 32. §.), vaw ,
Viola J6:r.sef mozdonylal<atos brlgAdJa. K.épilnl<ön a brlglid tag•
dolgozó
elhalálozásával
Jal k.lizlll: Szi!cs�ny1 J6zsef, B6zsavölgyl Sllndor, Gy""1 Júu,.,,
IIZűnt meg.
Viola J6zset. Ban: L6sz16.
(Simay István felv.)
(Folytatjuk)

ÉBER VASUTASOK
Szob határállomáson történt.
Az állomásra teherszerelvény
érkezett. A magyar és cseh
szlovák kocsivizsgálók nyom
ban munkához láttak. Hosszú
nyelű kalapácsaikkal sorra ko
pogtatták a kerekeket, ellen
őrizték a ;féktu&kókat és bete
kintettek az üres kocsikba is.
A szerelvény közepén az
egyik kocsiban üres ládák vol
tak. Krizsán János szobi ko
csivizsgáló - mintha valaki
felhívta volna figyelmét alaposan szemügyre vette a lá
dákat. Miközben szemlélődött,
észrevette, hogy az egyik láda
alatt két fiatalember rejtőzik.
Nyomban felszólította őket,
hogy jöjjenek elő. Egyikü k ki
is mászott, de ahogy lelépett a
kocsiról futásnak eredt. Né
hány méter ut.ín azonban be-

A LENDVAI-BRIGÁD
'!!'.szaki
Járműjavító
Az
mozdonyszerelő csarnokában
asak hosszas barangolás után
találjuk meg a Lendvai-bri
gádot. Nehezen indul a be
szélgetés, minden ki néz, hall
gat, tudni akarja jövetelünk
oéliá.t.
A feszültség azon!)an csak
Lend
hamar feloldódik, s
vai László a brigád 26 éves
vezetője, ha szűkszavúan is,
de besreln i kero.
- Nem voit könnyű do
lo" - mondja. Az üzemben
brigád versenyez a cí
45
m.ért és eddig csak három
-n.ak sikerii.lt a címet elnver
ni.

Köszönet a gondoskodásért

fékberendezés és a hamulá
da. ű a legkormosabb, de
egyben a legvidáma bb is.

A szórakozásban is együtt

A brigád tagjai segítik
egymást.
Beteg
társaikat
meglátogatják és
elvégzik
helyettük a munkát. Bármi
történjék is, egy mowonyt
két és fél, három nap ala tt
sretszednek.
A brigád tagjai szabad ide
jükben is egyek. Gyakoriak
a brigádnapok, amikor össze
jönnek a férjek, a feleségek
és a gyerekek. Mindig kelle
mesen emlékeznek vissza a
közösen töltött vidám délu
tánokra. Részt vettek már
közös hajókiránduláson is és
éppen most készülődnek a
másikra. Nem hiányzik prog
ramjukból
egy-egy színházi
előadás sem. Legutóbb a Pes
ti embereket látták.
Szeretnek tanulni is. A po
litikai oktatáson kívül most
arra törekszenek, hogy a
brigád minden tagíának két
vagy három szakmája le
gyen. ősszel beiratkoznak a
dieseltanfo!yamra, mert azé a
jövő - mint mondják.
A Lendvai-brigád
tag.iru
megérdemli k a
szocialista
brigád címet. Nemcsak a
munka frontján, hanem a
szocialista embertípus
for
málásban is nagysz�rú ered
ményeket értek el. Kívánjuk,
h'oCJU na1111on ho1szú ideig
órizzék me„ a büszke címet,
megfrdemelt, becsü letes mun
kájuk kitüntetését.
M. F.

Minden lunkcionáriushoz jusson el
a Munka című folyóirat

•
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Üi

személypályaudvar
a fővá ros távlati terveiben

A
fővárosi tanács június
24-én tartott ülésén megvitat
ták Budapest és környéke füta
tervének
lános
rendezési
irányelveit. A rendezési terv
A debreceni vasutasok és a vá öröm. De a gondok ls megnötte!k. irányelvei a vasúti közlekedést
ros eportkedveló közönsége évek A DVSC és a város vezetői egy is érintik. Eszerint Budapest
óta na.gy várakozással tekintett a aránt azon fáradoznak. hogy
Debreceni vsc labdarúgó csapa olyan együttest kovácsoljanak ösz környékének vasúti közlekedétának szereplése elé. li:rthetö, lú sze. amely méltóan képviseli sét a távlati terv · során villaszen a csapat az utóbbi é vekben majd az NB I-iben a várost. az
állandóan ott kopogtatott az NB egyesületi és a vasutas színeket. mosítják, illetve dieselesítik. A
I. ajtaján, de nem sikerült be
Orgován László
jelenlegi helyén korszerűsítik
�utni.
Debrecen
a Keleti- é,; a Nyuga.ti-oályaAz ide! bajnokságban a Kec5ke
sru!t! Dózsa csapata volt a legna
udvart, a Délit pedig bőYíteni
gyobb vetélytárs. A két csapat
párhareá!>ól a DVSC !került ki
(Ml Is osztozunk a debrecenle.11 kívánják. Ugyancsak korszerűgyőztesen. Az NB II. keleti cso- örömében.
a kelenfö!di-pályaudKívánjuk, hogy a sítik
portjá.ban az eJ"6 helyen
végzett j DVSC Jó szereplésével öregbítse
és bejutott a legjobbak közé.
a vasutas labdarúgás h!rnevét. A
Mosi Debreceniben nagy az szerlk.)

VÉGRE SIKERÜLT !

*

BIÍCSÚ AZ NB 1-TŐL

-� Bef,ejezódött az 11159/lro. évi !ab&nigó bajnokság. Eldőlt a bajnok:&ág és a kiesések sorsa. SaJnos mi inkább az. utóbbiban vagyumc érdekelve.
A labdarűg6
évad J1a«Y hajrájában mindkét
NB l-es csapatunk elvérzett. CsuP<4n az ad némi vigaszt. hogy a
DelJrecenl VSC csapata bejutott
az NB I-be. Igy a következő baj:noksé!ll>a.n ls szerepel vasutas csapat a le;pobbak köz.ött.
Milll.tán a kérdés már eldőlt
0 0
�� rö
ii;l;."ci1s
,!' J�s�
kiesését. Ell5rebocsátjuk, hogy
ze
érd
ét
r
y
mindll&S
eg -lk
észk ést sz:ea-etnénk boncolgatni.
A !kivUlállók úgy látják; ...., a
N.;,p,,port :is úgy frta, hog y a
$zombal:hely és a BV5C kiesését
nem kis részben az <Jlkozta, hogy
• k.Et vaSdtas csapat a hajrára
az összefogás helyett demoraliúl6dott. Ezt azzal bizonygatják,
hogy a kiesés sz�ontjá ból döntő fontossá,gú mérkőzéseken egyik
csapat l6E!IIl játszatta er15sségeit.
t
N;;:�'!l
�� ��
Csernai! egyébként néhány héttel
ezel6tt házi fegyelmi útján eltil
lottü: a szerepléstől.
Btr.on;yo,, fokig talán e,: is köz
n:lá1szott. A lúba ,gyökere azon
bml so'lckal mélyebbre és mesz
--., nyfillk,

7s

li

S-raclt a jó ltajra

.- tttlln<ia Játéllros gárdával ren
zö Szombabhely-tól megszok
már, hogy az évl<özben nyűj
gyengébb teljesítményt jó
hajrá követte. De ugyanakkor fél
t.ettüll: is a csapatot. Féltettük,
mert tudtuk; hogy ha egyszer
"""'6ZIJl jön ki a lépé,; - ebben
� k«lvez6t!en sontolás is köz111!Já"""21al - nem tudnak ldke
a,red:n! a csávából.
e e
at:
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a csapat

AN��
tnorűbb, mert

kiét évvel
nelőtt sikeresen flatal:ltott és 60káig V'l!rsenyben volt a legjobb
11,idéld c::sap&t címért Is.
·uogy a :tlatal.ftás után! sikeres
aereplés csak tisZIW.irág életú
'l!Olt; abban Sok minden közreját
m:ott. A többi köZött: <!gyes fia
ml. tehetséges játék.,,..,knak, No
Vllkna:k, Pálnak és a töl:>bieknek
tlcait fejll.kbe szállt a dicsöség.
IJ'gy gondolták, hogy neki,k akkor
ts megy a foci, akkor is biztos a
belYillt a csapatban, ha sportsze
l'(!tJenül élnek, ha nem edznek
rendSzeresen.
Tévedtek. A pályán mutatott Já
� bizonyították be, hogy
,11em tudják azt nyűJtani ami ben
•:lllik van. amlt a szakvezetők és
1& szurdto!(ilk joggal várnak t.olük.

A gyakori edzőcsere
sem megoldás

!!aj Yolt a 1-taladásnál a mak
�zet.éssel i«. A gyakori edzöyál
tozás oem tett jót a csapatnak.
Kiss Gábor távo7.ása után Szabó
'3knre a csapat egykori játékosa

látta el az edzői teendöket. Mi
vel a Játékosok tőle nem nagyon
függtek, a csapatban tovább rom
lott a szellem.
Az őszi idény után Ismét edzó
csere történt. Turay András került
Szombatihelyre. A vezetők bíztak
ábban, hogy a keménykezü Tu
raynak 6ikerül felhozni a csapa
101 és eJkerülllt a kiesést. A ked
vezötlen sorsolás, a sérülések és
egyéb külső és belső t ényezök
miatt azonban neki sem sikerült
megment.eni a csapatot a kiesés
tö
Í3izonyos mértékig a BVSC-ben
Is hasonló akadályok gátolták a
csapat jó szereplését. A különbség
az volt, hogy itt csak CSernai és
esetenként Gerencsér magatartása
befolyásolta a többiek teljes!!mé
nyél. A 6ponszerú!len életmódot
folytató, öntelt Csernalna,k még
akkor 1s helye volt a csapatban.
ami.kor, olyan r01SSZ formában
volt, hogy szinte lézengett. a pá
lYán. P<!lda erre az ösz:i MTI< el
leni mérkőzés a Hungária körűton.

Az allandó vedekezes
lemondás a gólszerzésről

Moór Ed,e edzi! gyakran panasz

kodott amiatt, hogy kevés olyan
játéko.sa van, aki megűti az NB

I. színvonalát. Ez részben ig.az.
De ezért e1SÖ6orban a szak05z

tály vezet<'!! és személy szerint az
edzö is telelős.
Amikor a BVSC bejutott az
NB I-be, a csapat lelkes, bátor
támadó játéka igen jó benyomást
tett a szakemberekre és a szur
kolókra.
A biztató szereplés
azonban rövid 1de.ig tartott.
Egyes Játékosok mintb,a elielejtet
tek volna futballozni, sorozatosan
rosszul játszottak. A csapat harc
rendje Js megváltozott. A támadás
helyett állandóan 1-1 ember vé

telen taktika volt, azt számos
mérl<özés igazolta.
Kezdetben sok baj volt az edz6
tűl szigorú, mon<l.hatnánk
rideg
magatartásával.
Nagy lúbát követett el az
dekezett. Hogy ez mennyire h-ely

tehetséges
fiatalok,hoz nyúlni,
mint az ifjúsági válogatott Aczél,
Nagy Béla és mások.
Ezeket a flatalokat régen be
kellett volna dolgozni a csapat
ba, még akkor is, ha a két tt,lű
&ági válogatott modorában volt ki
vetni való. Ki másnak, mint az.
edzőnek és a sza.kosz:tály vezető
nek kellett volna itt a büntetés
és goromba beszéd helyett türel„
mes, nevelő munkát v,égezn:i. A
meg<-,.évedt embereket eléibb lehet
szép szóval a helyes útra téríte
ni, mint drákói szigorral.
A két csapat, a Szombat.helyi_
Haladás és a BVSC OS:9.kis űgy
kerillhet vissza az NB I-be, ha a
vezetők levonják a tanulságot, ha
soraikat kemény kézzel rendezik,
ha tehetséges, elsősorban saját
nevelésú fiatalokbó l alakítják ki
a jövö csapatát. s végül, ba a
játékosok nevelését tapasztalt. ki�
próbált sportemberekre biZzák.
zal is. hogy

nem

mer11

olyan

' r Az elmúlt két évben a jár
műjavítók KISZ fiataljai sike
re;en kivették részüket a tisz
tasági és taikaréko.>Eági mozga
lomból. A múlt évivel azonos
fett.ételek mellett a budapesti
vasúti csomóponti pártbizott
ság mell.:ett működó ifjúsági
tanáC'S, a szakszervezet elnök
sége mellett műköcW Ifjúsági
B�ttság és az I/7 D az idén
is megrendezi a versenyt.

Felsőbb osztályba léphet
címmel a M-úszaki tlet kilenc
fordulós pályázatot közöl. A
pályázat kérdései múszaki jel
legűek. A helves megfejtőket
targvi f,J.talomban részesítik.
A pályázatba menetközben is
be lehet kapcsolódni.

MAGYAR VASUTAS
Fetelc5• szerkeszti!: Gulyás Jáno•
Felelős l<lado: Szab() ADtal
Szerkesztósé1?1 Budaoi:st. '11.t
Benczur u. fl.
Terle&t1: " Nénszava Laok1,id0
VállalatBudapest vn.. Rákóczi Qt M
_., La1>m>om'1a

tpftési főnökségünk teriile
tén a szakszervezeti bizottság
negyedévenként
javaslatára
kérdezz-felelek estet rende
ek
épít.ésvezetóség
az
zünk
n.él.
A mi játékunk 111em hasonlít
a dupla, rngy semmi játékhoz.
Ezeken az esteken az építési
főnök elvtárs ismerteti az épí
tésvezetóségek soron.következő
feladatait, a célkltűzéseket, a
verseny állását, majd elmond
ja a hibákkal kapcsolatos ész
revételeit. A b eszámoló után
vitára kerül sor.
Ezek a tanácskozások azért
kapták a kérdezz-felelek est
elioeve:zié6t, mert a vita kötet-

Debrecen- állomás szakszervezeti bizottsága mellett működő kulturális bizottság olyan
programot állított össze, amely
minden bizonnyal elősegíti a
dolgozók művelődését, a kollektív szellem elmélyítését.
idényben Sóstó
A nyan
fürdőre, Visegrádra és Füzérradványra szerveznek kírándulást. Ezenkívül nyolc TIT-előadás és több kultúrműsor rendezését tartalmazza a munkaterv. A műsoros esteken az állomás fúvós-, népi __ és tánczenekara is közreműködik.

Az első helyezett 10 ezer fopénzjutalomban

szakszervezet

.

és

a

elnöks�én�
vá.ndon:ászlajába.n, a masodik

pedig 4000
.
fori�t Jutalomban részesül

6000

a harmadik

len formában zajlik le. A dol
goz.ók bátran elmondhatják ja
észrevételeiket,
vaslataikat,
esetleges panaszaikat, vagy
kérdéseket intézhetnek az épí
tési főnökség vezetőjéhez.
Az eddigi tapasztalatok azt
bizonyítják, hogy a kérdezz
íelelek esték beváltak a cell
dömölki épít.ési főnökségnél.
G:;al..Tan tapas.z.taljuk, hogy
olyan élénk a vita, amelyhez
hason.lóra termelési tanácsko
zásokon. szakszervezeti tag
gyűléseken is ritkán van pél
da.
szb-titkár,
Celldömölk

Bakos Sándor

munkaórát
- 20-0 társ,da!ml
-- Az általános iskola vn. OSZ•
tá!yából 6tl, a VIII. o:sz.tá)yb61 pe· vállaltalt Kelenföld állomiis dolá au var
6
dig 16 dolgozó tett sikeres vizsgát
\"áí;t�h�1��
Pécs állomáson. A tanuláshoz. az ��1��sit�sfbJr �
eredménye.; vlzsgázás;1oi a moz környékének parkositásából.
g:ilmi s�en·ek és a sz0Ig-.:il;1U \·e
ért�
eredmé-nyt
1018 tonnás
:r..etök minden segítséget megad et-j únius
el.só tíz n:1.pJáb:m Fe
ta...lt.
rencváros állomá.s dolgozói a te
á · 13.gos t.ei-helésé:ben.
- Szal"<SzervezetJ aktiYik jutal he:vonatok
mazása. A szolnoki .rarműJavitó
1,apott a
levelet
- Köszönö
rnegbe MAV Tiszti,épzö Inté·.:et ma�zaszakszervezeti blzottsága
szélé'.'.r e hi\�ta össze az aktívákat.
t:f 0tt-f -tJ . I. m���il!:J1 ht:1�;itó
lcg-,
a
J1
�
után
érte"kelfue
A munka
s 1
jobba.k 1-cözö�t 500'.l forint érí,�lni társad9.1mi munkában r�'!izt\·ett a
jutalmat osztottak ki.
of!pülö sza„
Oldolán
GellértllC<.:!:V
- Társadalmi munkában strand· budtér! sz!.npad épiiés�ben,
kabin építését kezdték meg az. új•
- A nvári menetrend be,•czetése
szegedi tiszai hul1{1mté1.·ben Sze�e{l
ulá'l is '" ficzvelemreméltó eredmé„
csomópont dolgozÓli. Június 1'!-éll
nyeket ernek el a budapesti sze�
Szeged állomásról 17 dolgozó j-e·
e
on
iy
lent meg az építkezés színhel�·é11.
t��,��: :i�g�:;��d sze�J nf{ �il�
�.zében. A Dé!i o:}·:,raud\·.ar
- Népfront-estet rendeztek a k-Pdt.et
p�:yaucivarról
Debreceni JárműJa.vít'3 kultur1e1· cól 99.3, a Kel.,.H
pály�:ictva•-ról pe-:1 il
mében. Hannati Sándor a Han. M. a NVUG'1ótl
sz,ha1élcoc; ponlO&iliggal L'"l.�
itas -épfront On-:zágos Tanlic5,t1- 00.7
dultak a \"On3tok.
nak titkára számolt be a u. kon;.
res:szusról. majd a népfront-mo;:
galmun k időszerű kérd!:!Seit ismer
tette. Ezt kö\.'etően a debrec-::'Jli
ne.pi e.�yiittes é.5. a Csokonai Dat
kör szórn•koztatta az. esL mint.egy
700 rész.vevöjt:t.

s!kerillt fénykép-kiáll[.
- Jól
tást rendezett Szeged
á.I.om,:s
szaksiervezetl bizott,;:;ága a mun
kavédelm! hónap keret-éb�n.

A SZERKESZTŐSÉG

ÜZENI

TakáCII
Dancs Józse! Tapo!ca,
József Szob, Orgo\·án Lás?.16 Deb
P.:11léi.-

recen.

Vácrá�ót.

Lajos

Ce!l-:lömö!k,

Róbert

Klsmihók

- Uzemi hangverseny Debrecen cse� Zoltán Szolnok. Bog:1ár J<:á
állomáson. A debreceni MA v f"il roly Tapo:ca, T6tka Káro:y S2e-
harn1ónikusok és a Ctiokonai Szin

ház néhány tagJa rész\·ételé,·el jil: ged, Bo�dizsár Gyula Béklscs:lba,
sikerült üzemi hangvet'tioenyt ren Zomi Lajos Péc°'. Gerecs Lász: ó
Szomb�t11e1y. Tó"h M.11„á:yné Bu
dapest: Leveleiket lapunk anyaga.

dezett Deb.:ecen áilomás sza.k..-.:,zer
vezell blzott.s.iga az ál101nás ku:
hG.nT:ersenye,
túrtermében.
A
többszáz dolgozó és családt.agja
vett részt.

- Országos dalos találkozóra lié •
szülnek a szegedi és Szeged kör�
nyékl va;,utas énekkaro:<:. A jű •
Ilus 9-én és 10-en Szegeden meg:•
rendezésre kerülő talá1ko1ó e'.ött
a vasi.ltas dalosol-c F.Z.l.km:.i bemu •
tatót t.:lrtanak a MAV P-etöii kul •
túrotthonban.

- i'\Iunk.avédeJmi filmbemutatót
rendeztek június 16-án és 17-én a
SzomlJ.".lthelyi Járrnüjavitóban.
A
filmeket 797 doigozó
tekintette

- A x. vasutasnap és az alkot
mány ünnepéneJt tiszteletére a
celldömölki épilé:ii :tönöksé.� 10-es
párosvers-enyre
építésvezetősége
hívta a 6-os ép:ftésvezet6sége·. A
varseny felt-étele1t hat pontban

meg.

szabták meg.
A z elsó műsoros esten, amelyet az állomás kultúrtermé
ben rendeztek a debreceni
MAV Filharmónikus zenekar
Közre
adott hangversenyt.
működött Balogh 2va és Szi
A .Magyar Honvédelmi Sport
debreceni szönHség
a
gethi László
Országos
Elnöksége
Csokonai Színház két művésze. �!sport és bonYédelem" cúnmel
A jól sikerült hangverseny folopályizatot hirdet a magyar
népba�sereg napja tisztele•-..e.
után, a szakszervezeti bizott
A beküldött pályázati munkák,
ság vezetősége rózsacsokorral müvészi formában. hűen íejezzt!k
néphadseregünk életét, a had
kedveskedett a szereplőknek, ki
sereg és a dolgozók kapcsola1é:lt,
akik díjtalanul vállalták a valamint az .MHS sportmunlcálát
- lövész, repülős, ejtőernyős. mo
l dolgozók szórakoztq!ását .•
toros, rádiós, háromtusa. model
Kiss Ja.nos
lezés, könnyúbúvür. motorcsóna k,
\
Debrecen
íjász, kajalc és kenu -, továbbá
kiképzési tevékenységét.
A totopályázaton részt vehetnek
fotoamatörök és hivatásos fotó
sok, legfeljebb s dO 18x24 cm-es

hoz felhasználjuk.

Nagy Sánd::>r PusZtamo:iostor.
O�bán jÓ:z3�f. 'T'apo1ca, Bódogh
l\Hhály Dombó·:ár, ug:yai Sánd,:,r
1\Iis!colc, Bla-slcó Imre Lőrinci:
Kérésüket továbbitottuk.
zsofcsák Jánosné Vác:
versét
alkalomadtán közöljük. Tóth Jó
zsef Sztálinváros:
Pon'"OS':ln irja

mee. hogy mi; ·en 1s;�o!ár61 \"a�
szó� EgyéOltént f'!lhivju1t a r:gye1mét a lap 2. 01 da,án leyő köz!e
ményre is. Szegedi érdekeltek:
:r-;evtelen levélre. s a pontos szol·
gálati beosztás t.c;n:ere!é.:.1elc hiá•
nyában nincs módunltb.:111 vála
szolni. Füzi Gergely Szentes : Tu
domásul vettük. Mási.-cor jobban
ügyeijenek a p0nto:sságra. Gálo9
Lajos '\"á.rpalota;
Levélben vá.!a•

szolunk.

O rszágos foto pé lyázat

--

Híradás a Balaton északi partjáról

Mint minden évben, az idén
is megszépülve várta a Bala
ton környéke az üdülőket. Fel
készült a nyári idényre a
MAV is. Méghozzá sokkal
gondosabban, mint a korábbi
hetnek részt.
években.
A verseny ideje szeptemItt-ott persze még akadnak
ber 30-ig terjed.
olyan hibák is, amelyeken kis
jó akarattal lehetne segíteni.
A kiszesek munkáját be lehet
számítani a KISZ-tagok köte Például a hajók közlekedését
lező 20 órás közérdekű társa jó lenne a vasúti menetrend
hez igazítani. Nem ártana az
dalmi munkájába is.

rint

ee ee e

A kulturbiz ottsag mu nkaterve ből

A versenyben az tszaki., a
La.ndler, a szolncki, a debre•
ceni, a dunakeszi, a szombat
helyi, a miskolci és a székes
fehérvári
jármú;iavító,
a
Gyöngyösi Kitérőgyártó VV és
a Vasa.nyagja.v!tó fiataljai ve•

talok tisztasági és takarékos
sági eredményeit a tájékozta
tóban közöltek szerint pont.ozzák, majd az elért összpontszá mo• elosztják az üzemben dolgozó - 30 éven aluli - fiataJok s7..ámával. Az az ü zem nyeri a versenyt, .ahol legmagasabb az egy fiatalra eső pon t-szám.

.. .. ....

Kérdezz-felelek esték
a celldömölki építési főnökségnél

�

A verseny értékelése a. következőképpen történik: A fia

A munkavéde lmi rejtvénypályázat nyertesei
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A járműjavítók fiataljai az idén is résztvesznek
a tisztasági és takarékossági versenyben

vart, Rá,kosrendező pályaud
vart és Rá/cos-állomást.
Az irányelvekben szó van
A beérkezett 212 megfejmunkavédelmi
A júniusi
arról is, hogy a Duna-parton
kö- tésből, mindhárom lorduló
egy új. korszerű személypálya hónappal kapcsolatban
zölt háromfordulós rejtvény- ban helyes megfejtés ,2 volt.
udvart létesítenek.
A sorsolás alapján a nyertepályázatunk végetért.
a
Budapesten megszüntetik
sei; a köi:etkezőlc:
A helyes megfejtések:
I.
vasútvonalak és a forgalmi
Az egyhetes külföldi hajóutak szintbeli keresztezé�é�. A Használd a védőberendezése- útra szóló üdülőjegyet nyerte:
eket.
feleri:e_lese':'.el ket s a védőfelszerelés
ceglédi vonal
Tóth Tsh·án, Albertirsa, Köz•
kapcsolatban a Hungana kor űrszel\·ény hiány. Tíz éves a tá rsaság út 107.
sziKettős
m.
munkavédele
útnál, a Sze?ed� ú �nál és a_ �{�
A kéthetes balatoni üdülés
, csóh Pongrac
utnál, alulJaro- g�telés._ II. Elő:et�s m:1nka- re jogosító üdülőjegyet nrer
.
Blzto_nellenorzes.
védel�
.
lcat építenek.
te: Göndöcs Jenő, Barcs allo-,
.
ságcs. UJitómozgalomra. Ket- más.
ezernyolcvan. Szili kózis. III. 1 A két het es mátraházi üd ü
bizottság. lésre
üdülőjegyet
Munkavédelmi
jogosító
Munkaidőcsökkentés. Gördülő ny�rte : _H� lmai Béla Szeged,
I
Becsi korut 111b.
állomány. Decibel. Június.

sem. ha az állomasokon figyel
meztető táblákat helyeznének
el és felhívnák az utazóközön
ség figyelmét a tisztaság, a
rend megóvására, mert igen
sok még a szemetelő utas.
Bognár Klíroly Tapolca

fekete-:fehér képpel. A
pályazatokat jeligevel ellátva kell
beküldeni. A csomagban el kell
helyezni egy jeUgéS borítékot,
melyben n12gtalálható a pály�zó
lakcíme és személyt adatai. Be
küldési határl<ló: 1960. szeptember
1\-lagyar Honvédelnú
Cím:
5.
Sportszövetség Országos Elnöksé�
1 ge szervezt!si és neve1ési osztáll',
Budapest„ v., Beloiannisz u. 16.

méretű.

A pályadíjak oda/télésé.t, Illet, e
a legjobb képek kiállításra törté

nö kiválasztását a Magyar Hon•

védelmi Sportszövetség és a Ma•
gyar Fotomü\·észe!; S-:'.ÖVet�é;;ébőJ
létrehozott bíráló bizottság \·égzi.
Páll·.adija.k:

Egy
I. díj:
1:!flO rt
Kettő
II. díj:
800 rt
Három 111. dij :
400 Ft
A pályadíjakon klvül még több
okle\'él is lciosztásra kerm. A bí
ráló bizottságnak jogában áll a
pály8.zatok szinvonalától függően
az egyes
díjakat visszatartani.
beküldött és a kiállitáson bemu
tatott képeket 1960. december 31-ig
vagy

megosztani.

A

pályázatra

A kiű.Uított képelc közül. az ál
talunk Jd: \·álasztottakat a sajtóban

a

pályázóknak

vlsszakilldjük.

szokásos honorárium fizetése el
lenében felhasználjuk.
A pályázattal kapcsolatos feh1•
lógositás 110-078 telefonszámon.
l\Jagyar Hon,•édclm1 Sport•
Szü,·etség Ors;.,;ágos
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Levelezőink írják az első félévi terv teljesítéséről
Az elmúlt napokban több
olyan levél érkezett szerkesz
tóségünkhöz, amelyekben ar
ról olvashatunk, hogy egyik
vagy másik szolgálati hely
hogyan
tel;esítette elsó félévi
dolgozói

Túlszárnyalták
a vállalást

tervét, hogyan sikerült elérni,
vagy túltel;esiteni az élüzem-.
szintet. Ezekből a levelekból
szeretnénk átnyú;tani egy cso
korravalót az olvasóknak.

Egy szorgalmas
női brigad

Vácrátót állomás
A nő.,nozgalom 50. évfordu
még a januári termelési ta- .._____________________________. lói a tiszteletére női brigádot
elhatározták,
n::ícskozáson ·
alakítottak a budapesti Ma
hogy az első félévben 114 szá
gasépítési Főnökségen. A bri
zalékra teljesítik a 109 százalé
gád tagjai a többi között vál
kos élüzem szintet, továbbá az
lalták, hogy minőségileg kifo
évi 5000 forintos anyagmegsza
gástalan munkát végeznek és 5'1.,v,.-,vV1,'\AAl'IAIVI.IV'i/YV\,'V\N>AIV\IV'i/YV\,'\I\N>AIVI.IV'<NV1,'V\
j
básnál 5 százalékos megtaka
A szolnoki rakodási fónök- jelentős szerepe van a szocia- 1 helyettesítik a betegség miatt
rítást érnek el. A vácrátóti ség dolgozói· 118,33 százalékra lista brigádmozgalomnak, a . távolmaradókat. Azóta három
vasutasok magasan
túlszár teljesítette első félévi tervét, dolgozók fárad,��tatlan, le} k)_�s- 1 hónap telt el. A havonkénti
az önköltség csökkentésében meretes munkaJanak. A fono,cnyalták az élüzem szintet.
n e. a cso"""'""vezetók
Június 25-én a pécsi Liszt 16 pécsi vasutasénekkaron ki•
.,_,. •
pedig 59 314 forintot értek el. ség dolgozói joggal várják, e.rtéke1e, s 1
Tere�bcn tartotta \ vül részt vettek a bátaszéki és
A kocsimozga�ásban 128, a A múlt év hasonló időszakához hogy szorgalmas munkájuk el- · elismerésüket fejezték ki · a Ferenc
díszközgyúlését az 50 éves p�- a nagykcz:ni�sai ".asu�sd!llo
kocsikihasználásban 118, a ko viszonyítva 258 kocsival és ismeréseképpen ezúttal is el- brigád helytállásáért.
csi vasutasénekkar. A benso- sok, a pecs, bányasz ferfikar
csitartózkodásban pedig 117 174 546 q-val emelkedett a te!- I nyerik az élüzem címet.
Szakmai tudásukat munka- séges ünnepségen a párt, a és a pécsi Közlekedési Vállala.t
azázalékos eredményt értek el jesítményük.
ZSIGMOND JANOS
ügyi, rajz- és anyagszer-keze kormány, a helyi szervek, va- énekkara.
és 1400 forintot takarítottak
Szolnok
Az eredmények elérésében
érén_ekk�ok
lan;i_nt
a
A Szocialista kultúráért b
lési tanfolyamokon növelik. nyuJt?.tta át t�t�
meg.
kitu�t�testi illet- deméremmel kitüntetett ének
�
Részt
vettek
a
politikai
okta
Az állomás dolgozóinak a
ye _aJandekot a fé_lev�zazados karban nagyon sokan évtize
Összefogtak a berenteiek
tásban is. Közülük hárman Jublleumát unneplo enekkar- dek óta tevékenykednek. Far
társadalmi munkához is igen
,
jó a viszonya. A szocialista
Újból eltelt egy fél év. Allo akadnak az országban olyan könyVjutalomban, ketten pedig nak. . .
,
.
kas József, Polonyi István és
�z um1:epseg hivatalos res�e Batári István 40, Borkai Istbrigád címért küzdő három másunk életében ezúttal har állomások, ahol ez így van. dicséretben részesültek szor
utan az �nnepeltek adta� m_u- ván pedig 30 é:ve tagja az
N
álunk,
Berentén
azonban
ala
sihogy
elő,
fordult
madszor
vállalt
a
brigád 5 hónap alatt
galmukért.
1 sort, maJd v_,.sárnap delelott énekkarnak
300 óra helyett 460 órát dolga- került teljesíteni az élüzem posan meg kell dolgozni még a
t dalostalálkozóra került sor az
tizedekért
is.
edméfélévi
átlager
A
szintet.
TÓTH
MIHAL
YNÉ
Leiti F�ene
munkában
zott. Társadalmi
• Építőipari Vállalat kultúrterHogy sikerült az élüzem
nyünk 106,4 százalék. A mis
végezték el a felvételi épület koki igazgatóságtól kint járt szintet teljesíteni, abban nagy
Pécs
1 méhen. A találkozpn a júbiláBudapest
környékének a
csinosítását, bizottság sem talált rendelle része van a mozgalmi szervek
virágosítását.
vezetés jó
nességet, így dolgozóink bíznak és a szolgálati
A néhány évvel ezelőtt még benne, hogy a X. vasutasna együttműködésének, továbbá
azoknak
a
brigádoknak,
ame
pon kettós ünnepet i.il�etünk
pi�zkos, �lh�ny��olt kis
:
_
mas szep kulseJevel ma mar
Ha valaki csak a szamot ne lyek új útra léptek, a szocia
a Balaton mentén is megállná zi; úgy tűnik, hogy nem nagy lista brigád címért harcolnak.
I megerőltetésbe került ilyen
KRASZNAJ LASZLO
a helyét.
Berente-szénpályaudvar
Jóllehet,
eredményt elérni,
R. s.

·A szorgalmas munka
megérlelte gyümölcsét

Ötven éves a pécsi vasutas énekkar
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Tennivalók a szakszervezeti n1unka
további javítása érdekéhen

Az e1m>ílt évckb1m növeke ink munkájában legfontosabb
dett szaJ.:.:s z�rvezeti szerveink a határozatok végrehaj tásápak
tömegbefolyáso, ereje, tekin szervezés'e, segítése, ellenőr
télye. NóU a vasutas doigozók zése.
bizalma a szakszervezet iránt.
man:izmus-lenL1!zmus
A
Mindeze-k hov.ájár..:ltak ahhoz, tanítása szerint a vezetés há
munkások
és
szakmunM.;ok
nem�sak
munkaversenyben
A
bennün
el
választ
hogy jelentősen emelkedet t a rom egymástól elválaszthatat
Négy hét
ket augusztus 14-tól, a vasutas a ,mennyiségre, hanem a minő képzését, Egy múszak,i dolgo szervezettség, a tagdíjf!zetéb és lan dolgot jelent: a kérdés he
r.aptól. Szolgálati helyeinken ségre és a gazdaságosságrr.. is zóJCbóZ átló előadó csopo·.-t ,iat a társadalmi aktívák száma.
lyes eldöntését, a fe/,a,J,?.to� he
már hetekkel ezelőtt megkez nagy gondot fordítanak :iz épí kőműves, két ács és ké, tető
A pozitív jelenségek mellett lyes meghatározását, a döntés
fedő
vizsgáját
készit•tte
eTi>.
tésvezetóségeknél.
Ehhez
ige,
Cseh
dődtek az előkészületek.
azonban még számos terüle végrehajtásának megszervezé
Zolt<in levelezőnk, a Szolnoki nagy segítséget adnak dolgozó Most tíz vízvezeték.szerelő sza.k ten szükséges a munka j avítá sét és a végrehajtás ellenőrzé
Járműjavító dolgozója is a inknak a mérnökök és a tech munkásnak és laka;ornalc segí sa. A SZOT elnö1..ségé11R.I.: 1960 sét. A munkásosztály gazdasá
felkészülésTől nikusok, akik társadalmi mun tenek a hegesztő vizsgákra va április 27-i határ.ozata 10 ala gi és politikai hatalmának erő
vasutas.napi
kában vállalták a. betanitott ló felkészülésben.
számolt be egyik levelében.
pot nyújt a munka tovci.bbi 3a- sítése, a dolgozók élet- és mun
1.,itásához; a vezetés szinvon11- k-akörülményeinek állandó ja
- A vasutasnap tiszteletére
lánal. emeléséhez. A hat.á,ozat vítása érdekében végzendő te
egyltónapos ünnepi músza.k
alapján
szükséges kidolgozni vékenység mikéntjére megvan
k,ezdódöt t üzemünkben - írja,
az intézkedéseket, hogy még nak a h06Szú időre szóló hatá
-. Augusztus l-től szeptember
~ egyszerűbbé,
egységesebbé es rozátok. Szükségtelen tehát,
l-ig pedig újítási hónapot ren
válhasson
a hbgy az alap- és középszervek
légturbin.S� sebességmérő hatékonyabbá
A pécsi igazgatóság terüle a
dezünk. Ezzel is igyekszünk
szakszervezeti
mozgalo:n irá üléseinek a határozathozata
szorgalmasan
Készülnek próbapad, a sebességmérő órák
elősegíteni. az újítómozgalom tén is
a X. vasutasnap tiszteletére ellenőrzésére, valamint az el nyítása. Tovább fejlődjön a lok legyenek a középpontjá
továbbszélesedését.
megrendezésre kerülő újítási szívó rendsz<>rű hegesztöasztal, szakszervezeti munka U:rsadal ban. A határozat csak irány
A levél covábbi rés zében a
elv a cselekvésre, a hangsúly
mi, mozgalmi jellege.
s
A legújabb és leg
kocsiosztály mun kájáról ol- kiállítás ra.
a tetteken van. Éppen ezért
íté amely egészségesebb rr.unka
elkész
bb
jelentő
újítások
e
a
hogy
líti,
vashatunk. .Megem
változtani kell azon a módsze
körülményeket biztosít a he
sét már megkezdték.
A hangsúly
szekrény- és alvázlakatoso!s:, a
ren is, hogy a közép- és alap
A mintegy 20 újítás közül j gesztőknek.
bádogosok, a J:>.ognál'ok es :;
szervezetek
tevékenységének
a cselekvésen l!an
mázolók jó eredményt értelc ei első �elyen kei'.i._ említeni a sok
jórészét a különféle vi?,Sgálat
A felsoroltakon kívül számos
k
bogn
az első félévben. A
ár,1
munkaórát megtakarító csap olyan újítás akad, amelyek al
A vasutas dolgozók joggf.ll és jelentéskészítés köti le.
például
597 köbméter OH szabályzót -, a 411 sorozatú
elvárják, hogy a szakszervezet
A különféle vizs11álato� ered
anyagot használtak fel a kocsi- mozdonyok csat!<>- és hajtó kalmazásá:val a megtakarítá méltó Jegyen a dolgoz<>k a J;co ményének taglalása helyett a
javításolmál.
csapjaihoz -, a kocsihordrúgó son kívül a dolgozók munká tó tevékenységéhez, lendü!ct« szakszervezeti szervek adja
hez. Mindenkor igazodjcri az -nak több gyakorlati · módszer
- A 1,u'.Lapesti magaszpitési ltiemelé és szállítöberendezést, ját is könnyítik.
előttünk álló feladatok jelentő beni segítségP.: a munka ered
főnökségnél a szolgálati ágak amely a csapágycsészék tiszti
Várnai
László
ségéhez, nagyságához. A jelen ményes ellátásához. Az érte
együttműködése jegyében ké- t�ár�, sz_abályozásá�a és vizs
Pécs
legi időszakban veze:,3�z�rve- kezletek szárr.át a legnúnimá
szü.lnek a vasutasnapra -, írja I galatara 1� f_elh,:ts?'alha�ó; '!, r
futoház
uJ1tása,
pecs1
a
dekes
lisabbr� lj:ell redukálnj. S eze•
-Mihályne.
Tóth
levelé)Jen
· ket is csak akkor hívjuk össze,
ha alaposan e 1 őkészítettük, ha
me;:van az előfeltétele annak,
liogy· ez előbtire viszi a szak
szervezeti munkát, segíti a
dplgozók p,:oblémáinak tnegol
dásá t.
Véget kell vetni annak az
állapotnak, ·hogy közép- és
.ifizetett
1<
a
forint.
618
730
27
alapszer,,vozet'}ink
az értekezA vasutasnap és a szakszer- letekre és. a jeJentéskészítések•
vezet megalakulásának 1 5. év- újítási díj pedig 1 293 110 fo
re hivatkozva kívánják ménfordulójára az i dén ismét meg- rint.
- tegetni a mul asztásoka t.
rendezik az országos vasutas
A ki,íllítás augusztus 14-től
A helyszíni ellenórzés
újítási kiállítást. A kiállí t á- 3 1-ig lesz nyitva a Városliget
és a segítés fontossága
son azok,at a jelentősebb újí- egyik pavilonjában. A kiállítás
tásokat mutatják be, amelyek rendezősége a látogatók szá
Mint a SZOT határozata leaz utóbbi két évben kerül tek mára prospektust bocsát ki az
szögezi , a m.inka középpont
elfogadásra és bevezetésre.
újítá sok műszaki leírásával.
jába • ha1 z.roz.atok végrehajtásána!< s:ze, vezését, a helyszí,.
E zzel kapcsolatban érdemes A kiállításra kerülő újítások
ilaliL...t,,,,..a
nen tört. ,m' ellenórze.sét és se
hogy például között olyanok is szerepelnek,
megjegyezni,
gítését ke:i. állítani. A közép
1969-ben elfogadott 2799. újí- amelyek több millió forintos Budafok-Hároson a dol�oz6k szépítik a fehTételi éDület körnvékét. I és �lsó sz�!152erveze_ti szervek
megtakarítást l\tfg a tartalék kezel. Mon•ai István tola.t:isvezetö és Hon•át-h J"ános tehat 'il u�2bb hatarozat hetási javaslat után az utókal,- népgazdasági
l<0csirendezö a viri�osl<ert szé1>ítestn swr�osl<odik.
lyett i ,1tézkedési tervet dolkulált és eszmei megtakarítás ereciményeznek.

A vasutasnap ra keszülnek

Az újítási kiállítás ra készülünk

Ismét megrendezik
a vasutas újítá si kiállítást

gozzanalc ki. amiben me,gszab
iák, hogy kinek mi a feladata,
mit kell tennie a határozat
gyakorlati végrehajtására.

Gondoskodni kell arróL, hogy
a
határozatot
valamennyi
sza.kszen;ezeti tag megismerje
és annal. végrehajtásában te
véfoenyen részt vegyen.

Ehhez az szükséges, ho,,,
<>y a
választott vezetők ideiűk nagy
részét a dolgozók között tölt
sék. A vezetés fontos része az
állandó, rendszeres ellenőrzés,
a végrehajtás segítése. Az
olyan ellenőrzés, amely csak
megállapítja a . hibákat, már
elkésett, nem s okat érő.

Ne terheljük túl
az aktíválmt·

A
munka
szakszervezeti
színvonalának emelése egyre
inkább megköveteli, hogy bő
vfüük aktívahálózatunkat ön
tudatos, a dolgozók bizahnát
élvező t'.\1�aaalmi munkások
kal. De vigyázzunk arra, hogy
aktivaink r:t legyenek társa
daimi munkával túlterhelve.

Nagyon foii�os teendőnk az is,
hogy akik s2inte erejükön fe
lül vállalnak társadalmi mun
kát, ment��itsük őket ettől a
meuterh€·l>?stől.

A funkcic.iariusok, aktívák
munk;;.ja,1&k javításánál a má
sik alapfe, ' étel á rendszeres
tájékoztati,s
r.iiniiig konkrét
fe:adatokk&l bizzu-k meg őket,
kérjük iii v�le:,roényüket ja
vaslataikat. Gondoskodjunk. ál
landó szakinai és politikai ok
tatásukról.
Az elmúlt években a• köz
ponti vezetőség nagy gondot
fordított a funkcionáriusok,
aktívák oktatására. Ezt a mun
kát a jövőben tovább kell
·vinnünk. M<ir most hoµá kell
· k?zdeni -az ú.; oktatási év elő
A SZOT elnökségének hatá
rozata alapján a sz:akszervezeti
központ ín tézkedési tervet dol
gozott ki annak érdekében,
hogy a jövőben nagyobb segít
séget tudjunk nyújtani a szak
szei.Tezeti szervek munkájá•
nak javításához. Különös sú;y1
fektetünk a határozatok vég
rehajtásának ellenőrzésére, .e
gítésére. a legjobb munkamód
szerek elterjesztésére.

készítéséhez.
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Két kép a torbágyi villamos alállomás életéből

A társadalombiztosítás üzemi vitelének megszervezése
és a dolgozók bevonása ebbe a munkába

A 100 főt meghaladó szol- és mühelyrészen}l:ént szervez látja el. Tagja 3-,--5 megfelelc
képzettségű dolgozó legyen.
gálati helyeken a társadalom- 1 zen egy-egy akt1vát.
biztosítási tanács elnökét titkoA propagarnda albizottság az
A nyugdíjügyi albizottság
san a tanács reszortfelelőseit üzem nagyságához mérten · 5- - melynek létszáma ugyan
pedlg nyílt szavazással választ- 10 fős
bizottságot szervez, csak 3-5 fő - segíti a nyug
ják. A 100 főt meg nen� haladó amelyben szakszolgála� ág";Il díjazás előtt álló dolgozókat
üzemben csak felelőst válasz• ként és műhelyrészenkent egy abban, hogy munkaviszony
tanak az egyes reszorton be- egy dolgozó képviseli a műhely igazolásaikat összegyűjtsék és
lüli f�ladatok elvégzésére pe- illetve a súlyponti munkakör ellátási igény iránti igényüke t
dolgo.zóit. Az üdültetési albi- időben előterjeszthessék.
dig aktívákat szerveznek_
Az üzem nagyságához mér- zottság szolgálati áganként és
ten a társadalombiztosítási ta- műhelyrészenként szervezzen
Kölcsönös segítséget
nács tagjainak száma 5-19 fő, egy-egy aktívát.
Az így kiépített társadalom
de nem lehet több a szakszerA propaganda albizottság
vezeti bizottság létszámánál. foglalkozzon a szakszervezeti biztosítási tanács a feladatok
társadalombiztosítás népszerű ellátásának gyorsítására egy
sítésével. Az eredmények mel konkrét feladat elvégzésére az
Az albizottságok
lett tegye szóvá például az in állandó aktívákon kívül máso
A társad"aiombiztosítási taná dokolatlan gyógyszerigénylést kat is bevonhat. A társadalom
A wrbágyt rillamos alállomás a múlt évben az els6k között végzett csot a szakszervezeti bizottság és egyéb túlkapásokat is, Az biztosítási tanács azzal segíti
a budapesti Igazgatóság által s1..ervezett tis.ztasárl versenyben. Az idén működési idejére választják. A albizottság 3-5 tagból álljon, legjobban az albizottságok ve
seni akAmJwt lemaradni. Képünkön Várhelvi Sebetitl'én és Pataki tanács munkáját a tanács el Jó, ha az albizottságnak a bi zetőit, az aktívák munkáját,
nöke irányítja, A tanács tag zottság tagjain kívül vannak ha tevékenységüket rendszere
Imre & Virál<oskertet n6Dftlk.
jaiból jelblik ki az egyes al aktívái is, pl_ faliújságszer sen ellenőrzi és időnként be
�m- """"'"""i!'Jy ••
számoltatja őket munkájukról.
bizottság vezetőit.
kesztők, plakátrajzolók, stb.
�
Valamennyi
A dolgozók viszont azzal te
társadalom
A társadalombiztosítási szol
biztosítási tanácsnál létre
gáltatások helyi ellenőrzését a hetik még eredményesebbé a
kell hozni az üzemegész
szakszervezeti bizottság részé az albizottságok munkáját, ha
»..
ségügyi, a beteglátogatási,
ről a társadalombiztosítási ta javaslataikat, bírálataikat köz
a segélyezési és az üdültenács ellenőrzési albizottsága lik azokkal.
tési albizottságot.
Az 500 főt meghaladó szak
szervezeti bizottságnál az elő
�ken kívül a propaganda- és
Vasutasszakszervezeti vezetőket
az ellenőrzési albizottságot, a
800 főt meghaladó szakszerve
tartóztattak le Japánban
zeti bizottságnál pedig a nyug
díjügyi albizottságot is létre
A szerve:ett �gyar munAz amerikai-japán bizton
_
kell hoz.ni.
sági szerződés elleni tünteté kasok
nevebe11 nltakozunk a
A társadalombiztosítási ta
sek megszervezése miatt soro japán kormány népe!!enes ínnács reszortfelelöseiböl vi
zatos letartóztatásokat hajta tézkedése e!!en, s a világ halatá.sügyi bizottságot
kell
nak végre Japánban. Július el
alakítani.
ső napjaiban a Tokiótól észak dó gondolkozású dolgozóival
együtt követel}ült a letartóztaA bizottság létszáma 3-5 fő, ra fekvő Maebas i ban 19 vas
akik a társadalombiztosítási utasszakszervezeti vezetőt tar tott vasutasszaltszervezeti vezetők szabadon bocsátását.
tanács elnökének elnökletével tóztattak le.
Tur&y lános és Czérna Sándor alállomási dol„ozók ka<bamarió
táppénzkérclrnek tekintetében,
m unkán.
túlíolyósí tások esetén a jó és
rosszhiszemüség
kérdésében
hoznak első fokon határozatot.

,., l
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RENDELETEK -JOGSZABÁLYOK
A dolgozók szolgálatba állítása a rokkantsági nyugdíj

beszüntetése után (11566211960. 112. sz. rendeletből}

Ha a MAV Nyugdíjhivatal a
A fen t iekool az is követkeNkkantsági nyugdíjat beszün- zik, hogy
a rokkantsági
teti - mert a rnkkantság'i nyugdíjban részesülő dolgo
·nyÜgdíjas egészségi állapotá- 2-0nak - ha szolgálatba állítá
;na'k javulása folytán mar nem sa egészségi állapotára való
éri el a rokkantság megálla- tekintettel belátható időn be
pításához szükséges mérté- lül nem várható - munkavi
ket -, az illetékes MAV-igaz- i6zonyát felmondással
meg
gatóság és a dolgozó megbete- kell szüntetni, feltéve, ha an
gedése előtti utolsó szolgálati nak törvényes feltételei meg
főnökség akár a dolgozó je- vannak.
lentkezése, akár a MAV NyugA dolgozó :részére a beteg
díjhivatal értesítése alapján ség miatt ki nem vett szabad
köteles haladéktalanul intéz- ságát csak a munkaviszony
kedni a dolgo.zó szolgálatba megszűnése után lehet pénz
állítása iránt - ha s21Ükséges, ben megváltani_ Ha a rok
még szemé]ycsere útján is.
kantsági nyugdíjban részesüOlyan esetben, amikor a do!- lő dolgo.zó munkaviszonyát
gozó munkaviszonyát rokkant- nem szüntették meg, az Mt.
ságának ideje alatt megszün- 101. § (2) bekezdése értelmé
tették, a dolgozót újfelvéte- ben, a ki nem vett szabad
lesként - előző szolgálati ide- ságát szolgálatba állítása után
jének beszámítása és utolsó 1 30 napon belül természetben
rangfokozatának figyelembe- ki kell adni. A rokkantsági
vétele mellett - kell szolgálat- j nyugdíjban töltött időre szabadság nem jár.
ba állítani.
•

A külföldi szakmunkás bizonyítványok
honosításával kapcsolatos eljárás
(5/1960. (VI. 5.) Mü. l\I. sz. rendeletből)

Külföldi szakmunkás-biz<>a) s.rokmunkás-bizonyítványt
hYitvány a szakmunkás-képes!- 1 és
tést csak honosítás �tén igahiteies
b) annak
·
,
_ fordítását
,
.
zolja. A honosításnak csak abA kerelem �oterJes�kor
ban az esetben van helye, ha
olyan szakmunkás-képesítést a magya_r alla�polgarsagot,
tanúsít, ame]y belföldön is s�er,nély 1 ,ga�lvan;i.: bemuta
rnegszerezhetó, vagy korábban tásaval kell 1gazolm.
megszerezhető volt.
A rendelet hatálya a külfölA honosítási kérelmet a di középfokú
egészségügyi
munkaügyi miniszternél kell szakképesítést igazoló okleve
előterjeszteni amelyhez mel- lek (bizonyítványok) honosítására nem terjed ki.
lékelni kell: ·

lezérigazgatósági onosi felülvizsgálaton való megjelenés
hirtosítása a dolgozók részére időszakos orvosi vizsgálatok
kedvezőtlen minősítése elleni fellebhezés esetén
(10998111960. 1/3. C. SZ. RENDELETBŐL)

A vasútalkalmasságl minő- zőtlen minősítést nyert és e
iátésük ellen fellebbező dol- 1 döntés ellen fellebbező dolgo
to..
"':J'k nem saját elhatározá- · zók rés7.ére - előzetes meg'ke
sukhól, hanem az A/� . Szol- resés alapján IX/a , mintájú
gálati Utasí�s V. fe�_ezet _ A. s zolgálati menetiegy kiállitá63:::-69, _p�ntJában kot_e1ez?en sával és szolgálatmentesség
elo1rt 1d?5Z�_kos 01-vo�i vi:-:sgálat
kovetkezmenyekent b"t zto81'tásával _ a szolgálati
feiülvizsgálatu- főnöksége� �öte1es�k. _biztosi:
kénytelenek
tani a vezengazgatosag1 01-vos1
kat kérni.
Ezért az időszakos orvosi felülvizsgálaton való megje
•izsgálatok alkalmával kedve- lenését.

Új alkotmány
. .
"' ' , b an
i:, I ova' k Szoc,a 1 1sta K O zt arsasag
3 CsenSZ

A társadalmi aktívák

KEDVES FIGYELMESSÉG

Vasárnap déle_löttönként t>i
dám gyermeksereg kacajától
hangos a kisbéri vasutasok
kultúrterme. Az állomás szak
szervezeti bizottsága Zehető·vé
tette, hogy míg az édesanyák
otthon készítik a jó vasárnapi
ebédet addig gyerekeik meg
tekinthe ti k a televízió délelőt
ti adását.
Június e1sö viuárnap;án kö
zel 100 gyerek gyűlt össze 11
kultúrteremben. Ez a nap so
káig emlékezetes -marad 11
gyermekeknek. A szakszerve
zeti bizottság az adás szüneté'
ben ugyanis szendviccsel é1
málnaszörppel vendégelte meg
a vasutas-gyerekeket.

FODOR FERENC
SZB-titkár

VaSDiasok

a mezőgazdaságé.-(

A celldömölki fűtőház dolc
gozói tevékenyen kiveszik ré
szüket a termelőszövetkezetek
megsegitéséből. Nemeskeresz
túron tizenegy dolgo.zó villa
mos.ította a tsz 100 férőhelyes
malacnevelőjét. Ezután az 50
férőhelyes
hízómarha-istálló
villa.-nosításához és a víz beve
zetéséhez fogtak hozzá.
Izsákfán 50 férőhelyes ser
tésfiaztat-Ot építettek. A szer
fás istállók építkezésein mint
egy 117 napot dolgoztak. A fű
tőház dolgozói szabad idejük· ben és vasárnapokon végzik a
vállalt társadalmi munkát.
KISMIHÓK RÓBERT
�

l

vállalást túlteluisítettük
,
J
U

Allomásunk dolgozói az br
elején vállalták, hogy az első
félévben teljesítik az élüzem
szintet. Az első félévet lezár
tuk és örömünkre magasan
túlszárnyaltuk a 105 százalékos élüzem-szintet. A második negyedévben a kocsitartóz.kodásban 114,8, a kocsimozgatásban 118,5, a kocsikihasmá
lás-ban pedig 11 1,5 százalékos
eredményt értünk el .
Az eredményeknek az a titka, hogy a dolgozók között
igen jó a kollektív szellem. S
ami a legfontosaob, �lomásunkon mindenki tanul, képezi
m_agát. Most újabb sikerekkel
keszülünk a X. vasutasnapra.

A társadalombi ztosítási taA Csehsz lovák Szo cialis t a dul ki, hogy a politikai és gaznács sokrétű munkáját csupán Köztá rsaságban néhá-ny héttel da.sági <hataf om egyedü li bi· r toaz albizottságok tagjaival elezelőtt közzétették az ,új alkot- I kosa és minden eredmény megvégezni nem tudja, ezért
mánytervezetet. A dolgozók teremtője a do!gozq >nép. Do-valamennyi albizottságnak
széleskörű vitája �tán az el- kumentálja a <:seh és a ISZloszéleskörű aktívahálózatot
múlt héten a ,nemzetgyűlés el- vák nép erkölcsi ,és politikai
kell kiépíteni. --·foga,d,ta a köztársaság új alkot- egységét. Kifej ezésre juttatja
Az :i;ktivák sz� !� a,.. .9Bl- m4nyát,_
•
azt az elhatárezását, hogy a
, .
gozok siám.átoI, az üzem szerAz :UJ al�otm�ny <!.ekiar�!3a
valamennyi
vilá
vezeti felépítésétől, stb. Az ak- · � c�h�zlovak 1!"1? p�ozelmet_
ka
. . -népével
11
'!
'kés
a r �1�• a b
tívák szervezésénél ana kell
,:-1.zmus epite seben e ler , egy utt,
.e egymas meliett eles elvei .sze,
törekedni, hogy azok ne legye- erc!tm��yeit.
, .
Az IUJ alkotmany abbol in- nnt.
nek túlwtian elfoglalva _ Annyi
PASZ1'OR ANDRAs
szervezzünk
be,
ak.tívát
••••••••••••••• •••• •••••., •• ,,•••••••••••,.
amennyi ré�zére rendszeres
munkát tudunk biztosítani.
Általánosságban javasoljuk,
hogy az üzemegészségügyi al
bizottság az egészségügyi be
Az újítási javaslatok elbírálása
rendezések, építmények és fel
szerelések számától függően
Az elbfráló a klfüggesztési j vezető határozatában a javas sét a főmérnök (múszaki ve-
annyi aktívát sze1-vezzen. hogy határidő utolsó napjától szá- latot
.zetó) hatáskörébe utalhatja.
az egészséges munkakörülmé mított 30 napon belül köteles
a) kísérletre (próbára) alka!- Ez azonban a vezetőt nem
nyeket, az egészségügyi létesít a_ java�lat felől érdemben_ h�mentesíti az eUenórzéssel járó
ményeket, a felszereléseket a tarozru. A'.' �t ek naln' resze- masnak, vagy
b) megvalósításra alkalma.s- felelősség alól.
munkahelyeken naponta maxi ,ben a� elbrr}
alo nem don t azon - nak
minősíti vag11
mum 5-10 perces társadalmi nal erdemben, hanem szakAz újító kérésére a lehetéíség
, .
munkával ·enenérizhessék, s véleményt kér a javaslatra.
határain belül módot kell ad
c) elutasit.ia.
hiányosság esetén annak ki Ilyen esetben a kifüggesztés
A vezető határozatát írásban ni arra, hogy a dolgozó mun
küszöbölésére intézkedni tud időtartama alatt köteles in- köteles közölni az újítóval, A kaidőn kívül az üzemi beren
1
janak.
tézkedni és kijelölni a =k- javaslat elutasítása esetén az dezés felhasználásával kísér
A beteglátogatási albizottság véleményező személyt és ha- elutasítást részletesen indo leteket folytasson javaslatá
nak megalapozására.
általában bizalmi csoporton táridőt kitűzni a szakvélemény kolni kell.
ként szervezzen egy-egy be megadására, mely 30 napnál
Az
újítások
Az űjítási javaslat tartalmát
gyors
eib[rálá

teglátogatási aktívát, amelyben hosszabb nem lehet. A szak- sáért, bevezetéséért,
illetve az mindaddig nem szabad nyil
nők és férfiak egyaránt vegye vélemény beérkezése utan 15 előfeltételek
vánosságra
bizt-OSításá
hozni, míg a veze
nek részt.
napon belül érdemben kell a valamint az újítási díjak ért,
ha tő érdemben nem határozott
A segélyezési albizottság az javaslat felől dönteni.
táridőn
a
belül
javaslat
történő
sorsáról.
folyósí
Ha a ja
üzem nagyságához mérten 5tásáért a megvalósító szerv vaslatot t alálmányként is be
10 fős bizottságot szervez,
Milyen
legyen
a
Siakvélemény
vezetője
felelős. Ezenfelül jelentették, azt nyilvánosság
amelyben szakszolgálati ágan
ügykörén belül minden dolgo ra hozni mindaddig nem sza
ként és mühelyrészenként egy
A szakvéleménynek elsősor zó felelős a maga
munkájáért. bad, amíg erre az Országos Ta
egy dolgozó képviseli a mű ban a vezető részére kell tám
Lálmányi Hiva!al engedélyt
hely illetve a súlyponti mun pontot nyújtani az érdemi el
nem ad.
A vezető felelőssége
kakör dolgozóit. Az üdültetési bíráláshoz, Ezen túl segítenie
Az újítót ügyének
albizottság szolgálati áganként kell az újítót szakmai tanács
A megvalósító szerv veze- r :icívánságára megfel állásáról
elően tájé
..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, adással . A helyes szakvéle tője az újítási ügyek intézé- koztatni
mény kidomborítja az újítási
kell.
javaslat lényegét. Ha vannak
VÍZHIÁ NY
olyan részmegoldások, ame
KISNÉM EDI MEGÁLL ÓHELYE N lyek műszakilag vagy · egyéb
szempontból
helytelenek,
Kisnémedi
megállóhelyen ezeknek a módosítására taná
vízhiánnyal
éve
idestova egy
csot, útbaigazítást ad.
küzdenek. A megállóhelyen
Helytelen az a szakvélemény,
levő kút elszennyeződött, for amely a javaslatnak csak a
rása eldugult. A kutat tisztí hibás részeit emeli ki és ezek
tani kellene, de a megállóhely előtérbe állításával a javas
dolgozói ezt hiába kérik.
lat elutasítását javasolja. A
A megállóhelyen lakó két hel:yes szah,réleménynek a ja
család a közeli tsz kútjára vasl,it jó és rossz oldalait egy
jár ivóvízért. Az , utazóközön formán ll;ell mérlegelni, nem
ség, sajnos, egy pohár vízhez csak műfzakilag. hanem gaz
sem juthat Kisnémedin .
daságossági szempont ból is.
A helyes szakvéleményt úgy ,
lehet kialakítani, ha a szakvé- 1
leményező közvetlen kapcso- 1
A Hivatalos Lapból
latba lép az újítóval.. A meg- 'j
a
beszélés módot ad arra, hogy
A Hivatalos Lan tartalmából
szakszervezeti bizottsá2ok és a ti sztázzák a vitás problémádol>(o1..ók f.12velmébe aiánliuk a kat, amjket a leírásnál eset- 1
kö,·etkezőket:
28. számból: 117 046/1960. I/2. B . leg nem lehet tisztán, féli-eért- 1 z a om_o - pü. l a m s d k l á
s e et
á i vi ágh b rú óta csúfítja Tatabányai:
és szavatooan leír- E
A MAV Közoonti Létszámhivatal hetetlenül
.
als� kenet. A b dapest-oheeveshalnú o
nemzetközi fővonal menti·
működésének mee:szüntetése.
ru.
I-t:yo romházban k�
,
,
et v.a.sut
,
,
117 196/1960. I/2. B . Az élüzem
_
_
. �lád !akik. 15 év után meeszilletett �
A szakvelemeny beerkeze- d,!•ptes, mel� szerint
l�Go. �nm1us
1-eo
a
bud:.me tj tn.a!?" énítécf f?ve
e
f
g
a
s
� - hozzá og z úJJá.épftéshez. AZóta m ás fél s hónap astelt
��- �:;;. ;�1;i�����f;ik �J���í� se után a vezetőnek egyértel- 1 no:t
el, de
m-űen kell állást foglalni · A a z ep1tkezésnek nyomát se� J_á.tni-. 12'� nem készül el
tása.
az éoültt „
t-en·ezett 1dore.

I -�:

Mit mond a paragrafus az úiításokról

i

oktober 31-re.
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Néhány megjegyzés
a Heves megyei bizottság üléséhez

A Heves megyei bizottság tőségi üléseken elhangzó elő
július 6-án tartotta legutóbbi adássorozat anyaga.
ülését. Előljáróban leszögezhet
Véleményünk szerint
jük, hogy
hosszúra nyúlik egy-egy
megyebizottsági ülés.
valamennYi napirendi pont
Ennek oka a fent említett fel
vitatása helyes és idószerű
olvasáson kivül az is, hogy a
volt.
legfontosabb feladatokról szóló
A tárgyalás érdembeni részé tájékoztató nem a legfonto
vel nem is kivánunk foglal sabb feladatokról, hanem álta
kozni, az ülésről azonban ér lában mindenféle tennivalóról
demes néhány szót ejteni.
szól.
Altalános tapasztalat, hogy
Jgy az a veszély is fennáll,
hogy
a legdöntőbb problémák
az üléseken lassanként kiala
kul a hozzászólók tábora, akik elsikkadhatnak. Emellett az
alapos felkészültségről tesznek zal is segíthenék a megyebi
tanúságot és a vitát helyes zottság tagjai a még eredmé
mederbe terelik. Kihasználják nyesebb tárgyalást, hogy job
azt a lehetőséget, hogy a fon ban megismernék a megye
tosabb jelentéseket
írásban egészének szakszervezeti éle
tét s ne csupán a saját munka
megkapják.
kényszerülnének
Nem így tesz azonban a bi területükre
zottság egy része. Passzivitá támaszkodni.
sukra mi sem
jellemzőbb
hogy az ú-ásos anyag elolvasá�
&ára sem szakitanak időt. :f:ppen ezért a tárgyalás előtt felc,lvassák a vitatandó anyagot.
Szeged-Rókus állomás közeHagyjuk el ezt az időthúzó lében 6 holdon terül el a MAV
felolvasást, s olvassa el vala- kertész
et, amelynek jelentős
mennyi tag az anyagot odahaszerepe van a szegedi igazgaza és alaposan.
A jelentések, bár sokrétűen tósághoz tartozó állomások,
lati helyek csinosításá
fejtegetik a problémákat, a szolgá
legfontosabbról megfeledkez- ban.
Az 1930-ban létesített kerté
nek. Történetesen arról, hogy
nem vizsgálhatják a szakvonal szet az idén ünnepli fennállá
munkáját sem a mozgalmi sának 30 éves jubileumát.
szervek, elsősorban a szakszer- Lantos Mihály, a kertészet ve
vezeti bizottságok párhuzamos zetője nagy szakértelemmel
tevékenységének
vizsgálata végzi munkáját. De szorgalmasak a beosztottak is, akik
nélkül.
közül Gyuris Ferencné és Vi loA jelentések még igen
nya SándOTné egyéves kertészhosszűk.
Az elVi bevezetők nyugodtan továbbképző tanfolyamot vég
elmaradhatnak . A politikai be- zett Budapesten.
A kertészet hat üvegházá
számolónak is más formát kell
adni. Az újságcikkek rövidí- ban, a melegágyakban és a
tett ismertetése helyett szere- 1 szabadtéri virágágyakban sok
peljen az ülések napirendjén a színben pompáznak az illatos
nemzetközi munkásmozgalom virágok. A múlt év végétől
legfontosabb kérdéseinek is- napjainkig mintegy 180 OOO kü
mertetése. Nagyon jól felhasz- 1 lönféle virágot ültettek el az
nálható erre a központi veze- állomások parkjaiban. Ezenkí-

A Kosits-brigád

A brigád tagjaival magam is
találkoztam néhányszor. A ve
lük és a pályamesterükkel
folytatott beszélgetés is meg
győzött arról, hogy Kosits Jó
zsef brigádját nem véletlenül
emlegetik a legjobbak között a
szombathelyi pályafenntartási
főnökség területén.
A ·suntgottliárdi pályames
teri szakaszhoz tartozó Kosits
brigád még a múlt év végén
elhatározta, hogy megszerzik a
szocialista brigád címet. Kö
vetelményeket szabtak maguk
elé a termelésben, az általános
műveltség növelését és a kol
lektív srellem elmélyítését il
letően. Egyszóval azt a nemes
célt tűzték maguJc elé, hogy
szocialista módon igyekeznek
élni és dolgozni.
A brigád az eltelt 7-8 hó
nap alatt következetesen meg
valósította a szerződés .-,ont-

jait. Nemcsak a szakmai mun
kában, a termelésben, hanem a
szakszervezeti munkában, a feJL
§-ában előírtakat, valamint a
gyelemben, a rend és a tiszta81/1950. M. T. sz. koxmányren4.
Nem
jár
üzemi
jutalék
ság megőrzésében is példát
delet alapján történt idóbeszáa)
4Z
üzemi
vállalatok
dolmutatott.
mítást :figyelmen kívül kell
A tíztagú brigádban hat fő- gozói részére,
hagyni.
b) a költségvetési szervek
nek hiányzott a 8 általános isAz üzemi jutalék elérése érkolája. Közülük négyen már a részére, a fenti 2• alatti kivé- de kében különösen kimagasló
e
e
t
múlt ősszel beiratkoztak a
l! l,
munkát végző egyes szo!g,á
_ _e) � idegen vál�alat?k1!-4k lati fónökségeknek arra érde-
VII.
osztályba és sikeresen
vizsgáztak. Az 1960/6 1-es tan- kölcson _adott do!gozok reszere, mes dolgozói az egyébként já
évben öten végzi k majd a am enny iben az oket fog lalkoz- ró üzemi jutalék alapösszegé
tató_ vállalattól nyereségrésze- nek 20 százalékát kitevő többnyolcadikat.
Politikai ismereteik gya rapí- sedest kapnak,
,
• let üzemi jutalékot kaphatnak.
tásáról sem feledkeztek meg. , d J az _A��mvasuta k all�- Ennek érdekében · vasútigaz
Rendszeresen részt vesznek a nyon kwul, béralapJa terh e- gatóságonként
a
dol go7,ók
politikai és egyéb ismeretter- 1 re _ foglalkoztatott dolgozók ré- szeptember havi hóvégi állo
jesztő előadásokon. Ezenkívül szere, . . •
_
.
mányi létszáma 5 százalékánü
e) a 3av,to-nevelo munkara
az ebédszünetben közösen olalapulvételével létszámkereUéltek r�szé!e,
. •
vassák a napi sajtót.
tet kell képezni és azt az a'!'ra
fl a:z •� 1; 1 tanu�ók része �e. é rdemes s zolgálati főnök.séSzép példája a kollektív élet
A
a
-nevelo
m
a
V
kialakitásának az is amikor a
J ltó
unk.áx
gek között fel kell osztfilli.
brigádtagok egymás;ak segíte- í télte� részére - ha a javító - E többlet üzemi jutalék mér
nek. A brigád vezetője, miután n�velo munk_�t a MJ.-V-n_á� tol- té ke egy dolgozónál 20 száza..
megtudta, hogy egyik beosz- t<?tték le - Jar__az u�i J uta- léknál több, vagy annál keve
tottja családi házat szándéko- lé}{. arra �z idore•. am �t _ a J a- sebb nem lehet.
rohammunkát Vltó-ne".elo munkán ikivu l . a
zik
építeni,
A többlet ü zemi jutalék
szervezett. Egyik vasárnap reg- MAV-na l <!-0�goztak. fel_téve, alapjául szolgáló létszámke
gel felkeresték munkatársukat �?� ez_ az 1 0 a M_AV-nál e)- relnek szolgálati főnökségek
vül 5000 rózsát, 5000 fenyőt és és délig elvégezték az új ház toltott i,avi tó_-�evel o 1;1unkár
bo
a vasútigaz70 OOO különféle facsemetét ké- lapozási m unkálatait.
val e�tt elen a. hat _ h onapot. e t valós n tását
a
rvezet megyei
szítettek elő továbbtenyésztésNem Jogosult uzerru Jutalék- ga ó a zaksze
A Kosits-brigád már megízbizottságával
egyetértés,ben
'"e.
,
lelte a kollektíva erejét. Ma ra az a .d01gozo,
.
végzi. A szol gálati főnökségek
�) aki ne� -rendelkezik az kiválasztásánál
Említést érdemel még, hogy már tudják, mit jelent az öszigyelembe
kell
f
a kertészetben egy felnőtt és szefogás, m it jelent tanulni, elcm
_ t � a_t (k�zer három) havi ,·enni az érdekelt szolgálati
1
a
m
n
s
t
nyleg
m
s
művelődni,
egymás
ügyes-hae
i i ah
�_ ..1° l! 1:fl.a fónökségnek az előírt felada
egy ifjúsági brigád versenyez a I
t-Osan munkában to!tott •d9vel
jos problémáiban segíteni .
szocialista brigád címért.
vegr
· ehai·tásában
e1ért
(3. alatt felsorolt k ivételeknek tok
eredményeit.
megfelelően),
A
Vasúti
FŐ06ztá,ly
és
a
köz.,
h) aki a MAV-tól őnkényesen kilépett, vagy munkaviszo- ponti hivatalok többlet üzemi
jutalé k.keretet nem kapnak.
, !L
Gyöngyös-állomáson három tatni. A közelmúltban egy jól nya jogerős bírói ítélet i etóAz egyes szolgálati ffmök.sé.,
hónappal ezelőtt alakult meg sikerült taggyűlésen beszélték leg fegyelmi határozat alapján gek rés:ilére fentiek szerint ena KISZ-szervezet. Mivel a fia- meg a feladatokat, majd elké szúnt meg.
gedélyezett léts7.ámkeretnek a
i) akinek munkavi,t.Wnya (a szolgálati főnökség dolg02JÓi
talok három szolgálati ágnál szítették a munkatervet.
alkalmatlanság között való f.elosztásáról a
dolgoznak, kezdetben bizony
A városi KISZ-bizottság ja- vasút.orvosi
nehéz volt összehozni őket.
vaslatára 1 1 tagú aratóbrigádot esetét kivéve) alkalmatlanság szolgálati főnök a szakszervemiatt
(Mt.
29_
§
1.c), kölcsönös z ti bi
A pártszervezet, a szakszer- hoztak létre, amely a ludasi
wttságga1 egyetértésben
_
a e
vezeti bizottság és a szolgálati Aranykalász Termelószövetke megegyezésse ! (Mt. 28 §),
gondoskodik.
történt
dolgozó
tészérő
fel1
főnök segítségével azonban si- I zetnek nyújtott segítséget.
Az üzemi jutaM!cnak a :fo,,
mondással (Mt. 30 . §) , vagy sa- lyamatos munkaviszony
került ezen a helyzeten változBezzeg Lajos
, vala.
ját kérelmére a vasúton kívüli mint a kimagasló teljesHmény
mimkahelyre történt áthe !ye - alapján járó többlet összegé1
zéssez szúnt meg,
mindkét esetben külön-k:ülÖII
j) akinek az év folyamán két az üzemi jutailék alapösszegé.
nap vagy azt meghaladó igazo_,_ százalékában kell számita.
1.atlan mula.�ztása volt.
5. Az üzemi jutalék alapöszs . M inden olyan ténykedé-szegét többlet üzemi jutalékkal sért, amely
a gazdaságosságot
növelni kell
hái'rányosan befolyásolja vagy
a) a vasútnál fol11am atosan vasúti dolgozóhoz méltatlan,
eUöltött idő és
meg 1i:e:Jrvonni, "Till!tőleg csökbJ a többletnyereség elérése kenteni kell az üzemi ju lélt
ta
éroekében végzett kimagasló a1apöss,zegét.
munka alapján.
Ezek a következők:
A vasútnál folyamatosan ela) Fegyelmi vétség elkövetöltött szolgálati idő alapján tése esetén
az ';!Zl;'n i j_utalék a'.ap_ját kéaai nem fizethető üzemi ju
pezo �". vegéig betoltött tel- talé k, ha a fegyelmi hatóság
.
J;5 ké!>évenként 1 s�zalekika� a dolgozót elbocsátással vag11
J_,.ell 1;ovelm a dol�ozo ;1zem1 1 tMsadalmi tulajdo1t sérelmé
Jutalekának alapo�szegét. A re elkövetett fegyelmi vétség
fo;Y'.'";atoo mu�v!szony szá- miatt megrovásmil súlyosabb
mrtásánál a vasutnál megsza- fegyelmi büntetéssel büntette
ki� nélkül eltöl_tött időt kell
bb) ha a fegyelmi hatóság �
�!et�. venni. � Mu_nk� dolgozót társadalmi tulajdon
To"'.�Ykonyve
vegrehaJ
tásl sérelmére elkövetett fegyel.J4k6 Károly szb-tllkir - tartalE.k"" -' • Bdnosztá!Yoz6ho& beálliwu
utasrtásának (Mt. V.)
93. mi vétség miatt megrovással
iires kocsilt felvételét Térz:i Tatabánn-t..Js6n.

Ha rm i ncéves a szegedi kertészet-

Az igazgatóságok egymásközti versenye

Az 1960. évi május havi ményre pedig ez ideig még
�redmények alapján az igaz nem volt példá.
Mind az e1tnt1lt éV májusá
gatóságok helyezesi sorrendje
és százalékban kifejezett tel hoz, mind az előző hónaphoz
jesítménye a következők sze viszonyítva, javulás tapasztal
ható a mozdonyok gazdaságos
rint alakul:
felhasználásánál. Az egy te
98,94 %
1. Budapest
hervonati gőzmozdonyra eső
98.59 %
2. Szeged
143 km-es napi has2"nkilomé
98,59 %
3. Miskolc
ter teljesítmény szintén példa
97,89 %
4. Debrecen
nélkül áll. A személyszállító
97,18 o/o
5. Szombathely
98,15 százaléka
vonatoknak
93,31 %
6. Pécs
közlekedett menetrend szerint,
A május havi kocsiigényes szemben az előző év májusá
szállítási tervet 106,7 százalék- ban elért 97,6 százalékkal.
ra teljesítettük, ami azt jelen- Ugyancsak kedvező képet mu
ti, hogy a MAV területén tat a tehervonatok 76,74 száza791 730 tonnával több áru ke- lékos menetrendszerűsége.
Kedvezően alakult a mente
1iilt berakásra, mint az elmúlt év azonos időszakában. sítés nélküli kocsitartózkodási
A tehervonatok átlagos terhe- idő és ennek következménye
lésénél ismét elértük az eddi- ként a kocsiforduló idő is.
gi legjobb 850 tonnás ered- MAV hálózati szinten kiseb�
ményt a teherkocsik átlagos mérvű elmaradás csak a tolato
mutatkozó vonatok utazási sebességénél
kihasz�álásánál
17,16 tonnás május havi ered- I mutatkozik.

Azért nem minden a Ba'/at<rn
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Egy fiatal KISZ-szervezet életéből
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A Vasúti Tudományos Kutatóintézet vezetéséf'e/
nemzetközi értekezletet tartottak Budapesten

tartotta ta
Harmadízben
nácskozását Budapesten
az
OSZZSD vasbetonaljak szak
értő bizottsága a Vasúti Tudo
mányos Kutatointézet vezeté
az
sével. A tanácskozáson
OSZZSD képviselőjén kívül a
német, lengyel és cseh szakér
tők vettek részt. Ez alkalom
mal a bizottság megvitatta és
elfogadta a német szakértők
által előterjesztett javaslatot,
amely az előfeszített betonal
kialakitására
jak szerkezeti
vonatkozó ajánlásokat tartal
mazza. Ez újabb lépés az elő
feszített betonaljak egységesí
tése felé.

Annyi
Dicséretes az a törekvés, j lomásra 17 órakor.
ahogyan az illetékesek a Bala- az ember, hogy alig fér egy
tonra utazók gyors, kényelmes I mástól. H'.'sonló _ a helyzet_ G�r
utazását kivánják biztosítani. donyban es a ket Velencen 1s.
Az erőfeszítésnek egyre kezzelKözben elrohan mellettünk
foghatóbb lesz a gyümölcs�. hét vonat. S'Jkat mondunk, ha
Különösen _vasárnap reggel es azt állítjuk, hogy 50 százalé
este eg?'masutá� robognak a kig kihaszn álva. Végre, 19.1 7
halatom szerelvenyek.
órakor egy g.Zinte üres szerelA nagy balatoni lázban azon- vény áll meg, de ez teljesen
megfeledkeztek megtelik Agárdon. Gárdony
ban mintha
volna arról, hogy Kelenfötd és ban, Velencén már gondolkod
Székesfehérvár között is akad- hát az utas, hogy a lépcsőn
nak utazni szándékozók. De csüngve tegye-e meg aQZ utat,
zerűbb
még arról is, hogy a Velencei- vagy várjon két és fél órát, s Törekvés a legcéls
. tó egyre több fürdőzőt csalo- közben sóvárogva nézze, ho
tására
kialakí
típus
gat. S ha rangban nem is, de gyan robog el mellette öt sze
a vasárnapi kirándulók számát relvény.
Hasonló célt szolgálnak az
tekintve. Velence, Gárdony,
általunk előterjesztett és elfoAgárd felveszi a versenyt jó
menet
tűnik
a
gadott
műszaki és gazdaságos
Furcsának
néhány balatoni üdülőhellyel. rendben, hogy az 1233-as csak sági mutatók - mondotta ér
S aki a Velencei-tóra indul munkanapokon, az 1233/a pe- deklődésünkre dr. Szentgyör
eleve úgy gondolkodik, hogy dig csak október 3-tól közleke- gyi Károly. a Vasúti Tudomá
azt az egy órát féllábon állva dik. De megértjük, hogy szük- nyos Kutatóintézet igazgatója
is kibírom. Ugy 1átszik, van ség van a szerelvényekre a ba- -, amelyek alapján a külön
nak a vasúton is, akik így gon latoni forgalom miatt. Nem is fé!e típusú elófeszített beton
dolkoznak.
ké rünk több vonatot. Dé en- I aljakat mind teherbirás, mind
Mert nézzük csak a menet gedjék meg, hogy egy javasla - gazdaságosság szempontjából
a- össze lehet hasonlitani és 1cí
rendet. A Déli pályu,1.-oarról ·tot tegyünk: a vasút és az ut
vasárnap reggel 14 olyan me zóközönség egyaránt hasznát lehet vá lasztani a legcélsze
netrendszerinti vonat közleke látná, ha a legtöbbször lcihasz- rűbb típust az egyes vasutak
dik, amely Kelenföldtől Szé nálatlanul futó, a Balatonról által ma még használatos kü
kesfehérvárig nem áll meg. kora délután induló szerelvé- lönféle típusú előfeszített be
cél: a
Mindez 5.47 óra és 8.10 között. nyek közül egyet-egyet megál- tona ljalc közül. További
és gazdaságossági
S csak ezután indul a 2232-es lítanának a Velencei-tó mellet- músza.ki
legmegfelelóbb
és az 1222-es amely a fenti ál ti állomásokon is. Egy állomá- szempontból
állít- aljra az optimális gyártási
lomásokon �egáll. • Zsúfolva, son csak egy szerelvényt
az
megállapítása
megoldódik
technológia
máris
s
meg,
sanak
tömve utasokkal.
ez a hétről hétre visszatérő \ ugyancsak a Vasúti Tudomá
nyos Kutatóintézet által má„
De menjünk ki az agárdi ál- probléma.

•

Az 1960. évi üzemi jutalékra
jogosultság egyéni fel tételei

cc) megrovásmil súlyosabb,
de elbocsátásmil enyhébb fe
gyelmi büntetés esetén, ha azt
nem a társadalmi tulajdon sé
relmére elkövetett vétség miatt
szabták k:i, 50 százalékkal,
dd) ha a fegyelmi hatóság a
dolgozót a naptári éven belül
két ízben büntette megrovás
sal, 25 százalékkal kell csök
kenteni az üzemi jutalékot.
A társadalmi tulajdon sé
relmére elkövetett vétség fo
galmát a társadalmi tulajdon
büntetőjogi védelméről szóló
1956. évi 11. tvr. alapulvételé
vel kell elbírálni .
(Folytatjuk)
büntette, 50 százalékkal,

ko.-ábban kidolgozott és elfo- lábatlani
betonalj gyárat,
gadott mutatók alapján.
amelyről a vendégek elisme
rőleg nyilatkoztak. Az a véle
Szovjet segítség
mény alakult ki, hogy az érte
kezlet eredményes volt és a
Tárgyalta a bizottság a né Vasúti Tudományos Kutató
met szakértők által előterjesz intézet jó szolgálatot tett en
tett egyedi gyártási technoló nek megrendezésével.
giát. Annak megállapítására,
Halácsi Dezső
hogy ennek a gyártási eljá
rásnak milyen gazdaságossági
foka van, a fent említett gaz
daságossági mutatókkal való
kiegészítés után nyílik lehető
ség. Bár a szovjet szakértők
személyesen nem tudtak részt
venni a tanácskozásokon, el
küldték a sín és vasbetonaljak
között alkalmazandó gumile
mezek kiképzésére és műszaki
előírásaira vonatkozó ajánlá
saikat, amelyet a szakértőbi
zottság, mint értékes ajánlást
elfogadott.
Jelentős munkát végeztek a
német szakértők a számítás
egységesítése tárgyában beter
jesztett
tanulmányukkal,
amelynek értékelése és ennek
alapján javaslat megtétele az
egyes
vasutak észrevételei
után a Vasúti Tudományos
Kutatóin tézet feladata lesz a
legközelebbi szakértő bizottsá
gi ülésen. Ez a munka is az
egy;;éges típusú előfeszített be
tonalj kiválasztását és az elő
feszített betonalj szerkezeté
nek további tökéletesítését
�zolgálja majd az egységes
számítási eljárás tükrében.
A rendelkezésre álló rövid
idő keretében a Vasúti Tudo A közelmúltban névadó niinellSéget. tartottak
mányos Kutatóintézet lehető ber 7 kultúrottb..,nban. K�oünkön a néYadó a ferencvárosl No,·em•
mamákat JáthattUJt .ai
séget nyújtott arra. hogy a
ú.iszüillttekkel.
szakértők megtekinthessék a
!Sima:v István !elv.l

1960. JÚLlUS 13,

Drezdai egyetemisták

-

A Műszaki Egyetem közlekedési és építészeti tagozatán� 1
vendégeként - tanulmány i
csereak_ció .. keref:ében - a

Az 1960. évi országos vas
utas, !elnött és üjúsági atlé
tikai bajnokságot Pécsett ren
dezték meg. A kétnapos talál
kozón, amely egyes számok
ban izgalmas küzdelmet, jó
eredményeket hozott, 20 egyeltllet több mint 400 versenyz.óje vett részt.
Az idei bajnokságon az elsó
osztályba !eljutott BVSC atlét4i szerepeltek legjobban. Kö.zül ük is kiemelkedik Rózsavölgyiné szereplése. A tehetaéges lltlétanó távolban iooi
legjobbját érte el, 585 centimétert ugrott. Ezenkívül 100
és 200 méteren és magasugrásban nyert bajnokságot. De jól
szerepeltek a Törekvés, a Szolnoki MAV, a Szegedi VSE, a
Békéscsabai MAV, a Makói
VSE és a Pécsi VSK verseny.zói is.
Az iisszesített
pontve rteny: 1. BVSC 229, 2. Törek� 205,5, 3. Szolnok 185, 4.

m
Szeged 149, 5. Békéscsaba 138, 18 diákja, Richter tanársegéd
6. Makó 107, 7. Pécs 106,5 pont vezetésével hazánkban végezte
tal.
nyári szakmai gyakorlatát.
A német egyetemisták - kö
SPOBTHÍBEI
zel három hetet töltöttek ná
, megtekintették a
lunk
A szakszervezet elnöksé1Ze he
Kutató
telsöbb Vasúti Tudományos
IYesll és támoJZat1a a
sport.szervek által kezdeménve- Intézetet, a Budapesti Helyiér
al
é
���11!fi�ru;,;� �t't.ft � �iá: dekű Vasutat. Látogatást tet
rozatot hozott. ho2v a meevel tek a Nyugati pá.l11audvaron,
b!zottsáJZok és a szakszervezeti ahol a Rakodási Főnökség gé
á
6 0
pe5ített munkálatai iránt ér
��':'J: �':i�Y;::i�f••t!zd'!mé':, v'!:
Ezenkívül jártak
zését. Az elniJJ<sé.- a ursadalmi deklődtek.
Drezdai Kozlekedési Egyete

sportoAlva éoitétlben Ie.-tobb ered
ménv• elércl llzemet. szoldlatl

Miskolcon,
Ferencvárosban,
Pécsett és a Balaton környé

kén. Ferencvárosban tanulmá
nyozták a rendezó és a gurító
munkáját. Az utazások során
megismerkedtek új diesel moz
Két hetet töltött a balatonke
és a balatoni
nesei vasutas !flÚSálti ilclülóben donyainkkal
v k0k!1t�
BV
továbbító öt
gyorsvonatokat
�30 J_;ta� �1;,
c�
motorkocsik
ABB
tengelyes
szakosztálvvezető és az
eclzök
és kal.
irányítása mellett oihenéssel
l:onclíclonális
eclzésekkeJ töltötte
utolsó
Itt-tartózkodásuk
ét
etet
napjait a Balaton partján töl
, :öb� ór�
i,�
'o/
m
"f11 ���:;:
tötték. A többi között jártak
vé2eztek az üdillö területén.
�::;::ti.. é�*r
mazza.
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l'd:/"1u�
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Balatonföldváron, Badacsony
ban és Balatonlcenesén a szak

szervezet új ifjúsági üdülójé
ben.
A küldöttség kommunista
tagjai, amint értesültek, hogy
Balatonkenesén vasutas ifjú.sá
gi tábor nyílik, elhatározták,

Új vezetőség
a BVSC labdarúgó szakosztálya élén

.Az 195��0. évi labclarű.l!ó-baiMoór
után
befelezése
110ksáJZ
Ede edző és Aszódi Sándor s-z.ak
me J?vált a BVSC
osztálvvezetö
csaontától. Az edzö! teenclc5ket
Kia Gábor. Diósi!vóri VTK volt
edz.ó1e ·vette át. A szak:osztálv ve
zetését B.in.vat l\Jihálvra. a Há

mán

lnzta

clol2oz61ára
Kató fűtc5ház
az el!Vesület elnöksél!e.

Az NB II-es csa'Dat az űf ve?.e
tc5k !ránvftásával kedden. 1úlius
U-én me„kezclte felkészülését az
ösz.l balnoki Jdénvre. A csaoat
tagja! e11viltt maradtak. A ielek
szerint

József

NaR:Y

kivételével

rendelkezésre

valamennyien

áll

évet és más e.R:vesUletbe szándé

nak. NaJitY József kivárta ez el!V

ÜDÜLÓAVATÁS

kozik távozni.

pihenőhely
Az újságokban gyakran ta oktatóteremnek,
lálni olyan írásokat, amelyek nek és étkezdének is használ
egy-egy üzem, vagy üzemrész juk. De itt tartjuk a különféle
korszerús.ítéséröl, a régi sötét, megbeszéléseket, röpgyúlése
szúk munkahelyek megszünte ket, taggyúléseket és az okta
téséról adnak hírt. Mindenütt tást is.
korszerűsítenek,
építkeznek,
Az igazgatóság, hogy eny
csak a balassagyatmati fútó hítsen nehéz helyzetünkön, ét
háznál állt meg az idö kereke. kezde céljára kiselejtezett sze
A korszerűsítést illetóen itt mélykocsit adott. A roncskocsi
hos.szú évek óta nem történt három hónap óta csúfltja a fú
elórehaladás. Az előkészületek tóház környékét, mivel arra
már 1959-ben megkezdódtek. nem biztosítottak keretet, hogy
Azóta havonként kétszer is tetőzetét befedjék, ablakait el
megjelennek a tervezők. Mér készítsék és berendezzék. Allí
nek, jegyzetelnek, terveket ké tólag erre nincs anyagi fede
szítenek, de ennél tovább még zet. Igaz, hogy a sok fölösleges
:nem sikerült jutniuk.
kiszállást valamiból ki kell fi
Türelmetlenül várjuk, hogy zetni.
A fűtőház dolgozói
javítsanak a helyzeten. A fú
tóházban nincs megfeleló tisz
tálkodás.! lehetőség. Allítólag
a múlt évben egy új mosdó
.... Ha!lllow. Id. Kedvea .nnos.
és zuhanyozó építéséhez meg a szakszervezet Haidu-Blhar me
Volt a keret, csak a tavaszt l!Yei b!zottsáJZának társadalmi
várták, hogy munkához lát- munkatársa Július 4-én moualml
hassanak. Vajon hány tavaszt tevékenvsé11ének te11esitése kóz
b n Bucla�sten váratlanul elvárnak még?
7
Hogy fútóházunknál mennyi- hunvt. 194.-től aktivan vett részt
re hi_ányzanak a szociáHs léte: :
0:��
61tmen;yek, . azt . � kovetkezo lása után 1s tolvtatta. Július
példa 1s b1zony1tJa. A moz- ! H!n na i,v részvét mellett temet
donyvezetó beíró helyiséget ték: el Debrecenben.
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vízió is található.

1

A július 2-án felavatott üdümég a2.nap birtokukba vet
l lót
ték az .11:szaki dolgozói.

beltengere. 16. Halál n émetül. 17.
Amerlkal. 18. A költeménye. U. A

t:z.

is szerepeljen. :W.
Majdnem egy tűzhdnyó. zz. Szó
összetltelben ön. 23. Hires épllész
vállalásban

megfejtők k:özott könyveket sorsolunk ki.
Vlzsz.Intes 1: A munkaverseny 1 családi neve,
legfejlettebb formája. IL Di.sze.
12. Görög oszlopfő. 13. . . . K.i lé.
Kis sziget az Al-Dunán. 15. N ói
hang. 17. Heltai regényalak egyv.
neve. 18. Az abc kezdete. 19. Kó.
szodomai
21
távirati stilusban
Becéz�tt férfinév.
m enekult. :3.

24.

Védel. 25. tJritel (utolsó kocká27. Lóverseny.
ba kett6s betu).

29. • . . atortum. 30. E-vel a végen

bibllal város. 32. Rag. 33. Feketse
idegen szoval. 34. Ital. 36. Erkély.
37. E!ösköcl!K. tengócllk. 40. Kelle

44. A

mes.

41.

Tatár kán neve.43. Szin.

költemények egyik csoport

ja. 45. h--l11tatószó. 47. A vezérelt
k orának kiváló alakja. 50. Ovd. 51.
Petőfi nnyjrmak családi heve és
53.
k ezdőbetűje.
keresztnevén ek

Ezer görögul. 54. A. N. A. 5;.
span) ol folvó. 56. Évszsk. 58. Ez

ahogy

kimondjuk.

24. Forgalomban van! 2'6. Rossz�

J árhat, ha meggondolatlanul teszi.

28. Szarvo.s':8,Jta. 29. Futóművek.
�l . Ellenvetesei. 33. Holt. 35. Zörej.

"6. Tartó. SS, Az Uyen v�al� t,;
fontos. 39. Tó az olas� Alpokban.

(6.

t2. E�zotikus

mérn öke.

madár.

f.S.

L�ek

Mutatószó. 43. • B,zo

feltétele!nek me�teremtéséért folv
tatott.
Nemcsak a szakemberek: (törté

Az üdülótől vörös salaksé nészek, történelemtanárok, párt
tány vezet a Dunáig, a fiata oktatókl nél.killözhetetlen seeéd
losra varázsolt régi kis csó esLköz.e ez a könvv. de a széle
sebb köZÖnsésr számára Js hasz
nakházig. A sétányt új tenisz-, nos.
érdeltes. iual.m..ls olvasmánv.
röplabda- és kosárlabda-pá A Pártmunká sok:. nártaktlvák ke
lyák, a gyerekek részére kék zében u1CVanakkor 16 szerszAm
vizú medence és piros hinták és 16 feevver.
egy
Ezenkivül
szegélyezik.
14xl4 méteres táncparkett is ,,Rohammunkára, vasutasok!"
készült.
A va.suta�ok számára különös

K E R E S Z T R E J TV É N Y

Olvasóink kérésEre a Jlh·6ben la•
punk minden másoclík számában

ban.

Az újjáépítés történetének dokumentumai
Minteiey félmillió forintos
költséggel -, ezen belül száz.
Felszabadulásunk
t!.zenötöclík mQ.belv kommunlsti! elhatároz
Jelent mee: a könvv tuk. horv
iúnlu., 3-lól 1ú!Ju.,
ezer forint értékú társadalmi évfordulójára
k:ereskedések kirakataiban e2v íz 15-k ro.harrununká.t forunk vé•
munkával - hozták rendbe, lésesen e2yszenl boritól.aoot vi Keznf. Atbat benntlnke& at. a tu
selő
könvv. amelvnek cime: A dat. horv mi. vasutasok seelthe•
építették újjá rómaiparti öreg munkáso.sz<Alv az úlláénttésén
tünk ma lee-többet nemzetünk
vízitelepüket az &;zaki Jármú 19i!i-ts4,. A PárttörténeU Inté últl.éoftblében • . . 1\11. kommunb
zet néay kltG.nő kutatóla :fárad t.a va.,utasok tud luk. boev az
javító dolgozói
ságos munkával vál02att.a ki a éR'lc ér6 Arak leUSrés,e 1s a. vasút
1
v
r
bf
A szobákat hófehér bútorok kötet közel száz dokumentumát
abból a sok eze rból. amelv úi
�/;.6�ny�� iz j!sza� ;;
kal rendezték be. A több ki életünk születéséről. a munkás d
un.alte.v.J. fómiihelveket. ki vétanús
e1·öfeszltéseiról
bós!
Slil!
ta.s,
sebb szobából álló 24 ágyas
e-ez Jobb muDk.A.t a vasu
·erkodl.k.
seny alatl?" Ma1d ismerte ti a
üdülőben egy- és kéthetes tur
A dokumentumkötet meveleve felhJv4s a versenvoontokat..
pihenhetnek
nusokban
az n.íti az olva:ió előtt azt a hősi
E versenvrelhiv4s vJsszhanera
mae:var talált orszáe:szerte.
a
amelvet
üZdelmet,
az. doüzem dolgozói. A családoknak k
munkássá� harcedzett kommu kume ntum szaval Azsz58.
e rint
„a
fézési lehetöséget is biztosítot nista oártiának vezetésével HH5- vasúti munká.ssAr bátor
kezde•
elta.karitásá.ért.
romok
a
4ti-ban
mmye-z;ését"
. munkaversenvét •.a
tak. A konyhában négy vil a termelés me�ditását!rt. a köz
Szaktanllcs . • • kívánja kibóvitent
lanytűzhelyet helyeztek el A leked�. a hJdak és a evárioar és
6J.ta1inossá... ornúoe mé.rettlrádió, zene ujjaép1tésE:ért d. szénhiány Jeküz• vé feUesPtent • • ."
stúdióswbában
cléséért. a stabl!lzácló eazdasál!i
szekrény, magnetofon és tele

..........................,..................

keresztreJtvl-nyt köztünk. A helyes

Könyv a magyar munkásság
hősi helytállásáról

A RÓMAI-PARTON

Türelmetlenek vagyunk

dalom. H. Női n,h,. st. Matárgy.
52. Ló. 53. lntó. 57. A kertész ku
60.
tyája irój&nak keresztneve.
Vízben él. 61. Hol. oroszuJ. 63.
Vé!=!zJet. 64. Két mássathanezó. 65.
Ime. 66. Kimondott betű. 68. Van
ilyen alakú kapocs is, 69. Fa része.

öröm. hon

e

kötet több. edd llZ

dokumentu
előttün k 1.smeret!en
mot közöl a vas1Jtasok na k az úi
Jáéoítésben tan\i!;ított hősi helvt
állásáról: arról a sokoldalú. ön
zetlen támo12atásról. amellvel az
orsz..iJf dolliCozó néne se ,dtette a
vasűtújiáéoít�s naev
munkáU.t:

és

a

tllkések úJJáépltést akadá

lyozó szabotázsa.tról . ...A kózleke
de.5 úf1álpitésen e. n eavedi.k fe
jezet 16 dokumentumán kívül a

többi tefezetekben közölt okmá•

nvokban. az. eeves fe1 ezetek elé
írt tartalmas bevezet6 sorokban
is :sZámos vasutas vonatkozás ta

lá lható.
A vasút űl1aéP!tésén és a f•

BekDldend6: Vlz.szlntes 1,
70. l!alom meeindftásán a felszaba
fü�göleges 19. 38.
dulás e�6 1>illanatától kezdve hő
Beküldési bat4rld6: augusztus 10. siesen doleozó vasutasok köré
A megfejt&& kizárólag Jevelezö b'"ri n�ev vic::sztuineot ke1t.ett az
lapon kérJOk a szerkesztc5ség cf MKP 1945 májusi pártértekezletén
mére (Bp., VI., Benczur utca f.l.) m�1il'tl'irdetett l111íié oítést oro�a.m.
k:illclenl.

,--,.,----,-":T--;:,---;,--,--;,-;-=--;ai----;--;;,,--;;-;-=--,--=:,

ké-

munká,al

v

�l!k�:

!�=!yu� ��o��: ;
csabai . ktsvasut dole:ozót. A ter
vek teUe::;üése mellett a tár&.adal
ml munkából 1s kJvesLUc. a resz�ke.i
eza.badaá,:
Zábonv•
ratásl
z.áhonvi U1 Föld Terme
hogy ők is részt vesznek az ellenértékeként az üdülóben ban. A
a nart
es
zetői
e
v
tkezet
e
loszöv
új üdüló terüietének rendezé magyaros vendéglátásban volt olLOt.t.sag 1J.Kycicmbe vcve a t.::.:z.
vasútnál dolgozo
a
t.agok és
sében. Az elutazásukat megeló részük.
1a,:asol
a.iaik kérelmet
zöen két napot töltöttek Kene
Kedves drezdai egyetemis családta
tak. hou:v a:z: .aratas ide�ere ad•
sén és ez alatt hat órát dol- ták, ezúton is köszönjük a ba jé.k .ki azoknak a dol1wzoknak a
goztak A társadalmi munka ráti segítséget!
szabadsaaat. akik se1dten1 a.:.ar
nak a tsz-n ek.
- Dfszoklevelet. kauoU a ter
mozgalomban
melös:z:övet.kezeU
vé2zett 16 szervező munkaért ket
András
Pasztor
vasutas.
tapolcai
é5 Ponerac Laios.
- Eredménves munk.At. vérex•
tek az e.lsó felévben a kazinc-
barclltai vasutasok. a neh.éz.!iéeek
ellenére ts sikerült telles1ten1ü.1e
az élüzem szintet. Különösen iol
dolgoztak a szoclaUsta bnead cl
mert harcoló briJ?ádok.
- Héza•nélkillt leléoiunénv l<é
sz.ült S&.iószentoéier és Kazin�
barcika közö1.t. mintei.:.v t kller
A miskolci
méteres szakaszon.
Eoitési Fönoksé.a dolR:oz.61 a
Ludas
munka betc1ezés e utan
té1•sé2ébe tették át s:z:ékhelvüket.
- Jól si.keru.Jt t.ermel�i &.anacs
kozást tartottak az anevaltölcli
palyafenntartasi fönöksée IX-es
palyamesteri szakas:z:an. Onzent·
miklóson.
- Nemcsak a tervek te11esfté
aében.. hanem a tanulásban i.
megM.ill.ák heJvilket GVOOR'.VÖS ál
lomás dOlJ?ozól az első .:Célévbe:i.
A vizsJ?ákon atlarz t-es oszt.á.1Y7.a
tot értek el a dolli?oz.ók.
- Meghtu csala.01 Cb..cn vettek
búcsút a szeeecU i1muatósá.2 tor- •
Mlmi és keresk eaelmi osz.tálvá
nak dolJlozói néev nvue:alomba
vonuló dol.RoWt.ársuktol. A néev
idős clo...ozonak éleltarsa J.s 1e
len volt az állomas klubhclvisé
geben me2rende ze tt ünnne oséeen.
telte&1tettél<
- 101 •zázalékra
elSö te1évi tervuket. te.hat tultel
A drezdai egyetem kiJzlekedétli tuoutinak ballutól a ferencvúosl
jes1te tték. a:z: élüz�m szintet Bu
i,AlYaudvaron 18 JAtoE"atút tettek.
doluozót.
állomas
dafok-llaros
(Simay István felv.)
Különösen íigyeiemre méltó ered,.
mény eket értek el a kocsit.art.úz„
� a
kodásl idő csök.kentt:s.eben
baleset.mentes s:z:olaai.ai ellátasa

A BALATONKENESEI VASUTAS IFJUSAGI ÜDÜLŐBEN

hga/mas küzdelmek, jó eredmények
a vasutas atléták pécsi seregszemléjén

HÍREK

SU>rl'almaS

köz.It a:z:
A dokumentumköt et
I�\·á.nte!ki Fömt1helv kommunis
oartertekezlet Mefén
a
tátnak

köi:z�tett történelmi

1e!entöséru

:felhívását (34. sz.
verseny
1 mánvl. .,Mt. az Istvántelkl

ok
Fő-

Nagy

0

ércleklc5désre

tarthatna'k

számot .az MKP terUleU blzottsáa-ainak és helyi szervezeteinek
az úJ1áé-oités�el kaocsolatos: és e
kötetben először
köz.zétett beszámolói és 1elentései.
Nem leh et meehatottsáe nélkül olvasni azokat a
k o ra b e li
újsáit:tudósitásokat.
i elentéseket.
a.melyek meera1zol1ák
.ai ú11á-

éPltés n évtelen hőseinek oortrélt.

ra

- E2v-erv szoborral e-azdaro-
doti Balatonfüred auom"s es Ba
dacsony me2:állóhelv oarkta.
- Onneollves külsö é2ek kö
zött vettek búcsút hArom nvuea
lomba vonuló aoleowtá.rsuktól a
Sz.olnoki Jlirmü1avitó kocsioszta
boanárai
lyá.nak
és mázoló!.
aki beteeséR:e
Irnret.
Mondok
nuatt nem tudott mee1 elennt az
ünneoségen két bizalmi a laka"'
san kereste tel.

---

A szerkesztőség üzeni
Vácrálót.

Pintér Lajos

Várnai

LásZlo P�cs. Behán Rózsa Ka
Ta•
7.i.n cbarci.ka. Bo.Rnar Kürolv
��ca , ��\��a ����;a ����:
P s
Leiti
Bez.ze2 Laios G:vönevö •
Ferenc Pécs.. l{brruhók
Róbert
CelldOmölk. C&eh Zoltán Szolnok.
Tótka Károlv Szested. Zsiamond
János Szolnok. OrJZován LBszló
Debrecen. Ronási J:;tván Balassa
gyarmat.
Fodor �"'erenc Kisbér.
Irásaik.at lauunk a.nvu6hoz felhasználtuk.

Balázs

József

Szeged:

A

verse

közlésre nem alkalmas.
Blaskó
Imre Selvo : A reklamlilt össze
J!et j úlius 'l-�n a cimére ut.alvá
nvozták. Sasvari ?tlJhálv Szt!kes
fehérvár: K�résük egv föfol?ialkozás ű fo5!szakorvos be.állitásával
teljesWt. Gálos LaJos varoalota:
loaritanuló-irverek után csak a
1 8. é:etévének betöltéséia 1ár csa

lácll nóUék.

akik önkéntes :lnevenes tülmunK!ss Ferenc Ba1a. Katona :Jó
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tizedszer ünnepli a.'? ország a vasuta3ol

14-én
A ugusztus
napját. Amióta pártunk és leo-rmányunk minden év má

A
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Ára 40 fillér

1960. AUGUSZTUS 1,

Munkasikerekkel köszöntjük a X. vasutasnap ot

Augus.ztus 14-én ü'l!.nepel;iük
X. vasutasnapot. Do¼,ozói'l!.k
mint minden évben., az idén
kiváló
i5
eredményekkel,
kö
tí;abb munka.sikerekkel
szöntik ezt a.z ünnepet
11

Nagykanizsán
az állomás és
a fűtőház dolgozói kéthetes
ünnepi műszakot jndítanak a
vasutasnap tiszteletére. Az ál
lomás,iak vállalták, hogy e1ső601"ban a s�y és tehervo
natok menetrend szerinti in
dítására fordítanak nagy gon
dot. Á fűtőház dolgozói a
szénmegtakarítást
helyezik
előtérbe.
A vasutas napi program is
gazdagnak ígérltez.ik a nagy
kaniz.sai csomóponton. Szom
baton délután megkoszorúu
zák a s=vjet hósök emlék
művét, ma,jd ünnepi nagy
gyűlést rendeznek a kultúr�
otthonban. Vasárnap
pedig
k""ll1túrmúsor és sportbemuta
tók szórakoztatják majd az
i1nnep1ó kani=iakat.

részletes i n tézkedési tervet I nak. Napközben kultúr- és
készített. Eszerin t augusztus sportműsor
szórakoztatja
l-től kéthetes ünnepi műsza- majd a dolgozókat.
kot
indítan 3.k.
Augusztus
A pécsi fűtőházban a napole
14-én Győrből és flegyeshalombó1 békevonatot indíta- ban zajlottak le a termelési
~""'""'-'v,,,v,_,._,..,,v,_,vv"'"-"""'-_,.,,..,..,.,_,..,.,�

sodile vasárnapját a vasutas m-unka megbecsűlésé•iek ünnepévé
avatta, ez a dátum egyben a számvetés. az előretekinté.,
napja is lett a vasutasole körében.
Ezen az ünnepen az ország vezetői és az egész dolgozó
nép szeretettel gondol a vasutasok nagy családjú.-ra, akik ,ní
leözben büszke örömmel nyugtázzák az elismeréseket, már a.z
öszi nagy szállítási feladatokra gondolnak
A termelési tanácsJeozásokon szinte :valamennyi szolg6.lati
helyen s:::óba-került, miképpen tudnák a legméltóbban megütt.•
nepelni ezt a napot, hogyan vihetik . elpbbre a közös ügyet, •
szállítási feladatok m.a.radéletalan teljesítését.
vasutas névnele ma. már nagy becsülete van. Elsösorbatl
azért, mert hazánkban mindenlei tudja, hogy a vasuta•
sok szerény, lellees, odaadó munkája nyomán jutnak. el a gyá
rale és földek termékei a fogyasztókhoz. Tudjále .azt is, horni
ma már pontosan, menetrendszeriot közlekednele a vonatok.
De tisztában va.nnale azzal is, hogy a vasutasok .éjjel-'l!.ap•
pa.l, hétköznap és ünnepen, hőségben és dermesztő hidegben,
esőben., szélben és hóviharban órt állnak a.z egész országot
behálózó sinek meÍlett, vagy a mozdonyok vezető állásából fi·
gyelik a szabadot, vagy a megálljt parancsoló jelzóleet. •
özismert, hogy a vasút technikai fejlesztése elma.railt a..z
utóbbi években megnöveleedett személy- és teherszállí•
tási igényele mögött. Tíz év alatt több, mint kétszeresére
en� elkedett az áru.tonnakilométer teljesítmény, s a közforgal•
mu vasútvonalakon duplájára nótt a személy- és áruszállítás.
Amíg 1950-ben 184 mitlió utast szállított a vasút, 1959-ben 316
millióra. emelkedett ez a szám.
Ennek a munkánale az elismerését ünnepeljük a vasutas
napon. De ünnepeljük azoleat is, a.leiknek e napon nyújtják át
a. jó munka elismerését fémjelző leitii.ntetéseleet, a Kiváló- éa
a;: Érdemes Vasutas jelvényeket, oklevelet és pénzjutalmat.
A Magyar Vasutas korábbi számaiban többször is írtunk
a.rróL, hogy az elkövetleezendó éveleben milyen mértékben
emelleedik a va.sú.t mű.szaki színvonala. Nem árt, ha ezútta.l "
említünle néhány fontosabb adatot.
második ötéves tervben befejezile a Buda.pest Keleti
Hegyeshalom, Gyár-Szentgotthárd, Budapest-Dombó
vár-Gyékényes, Budapest-Misleolc-Sátoraljaújhely, Hat•
van-Somosköú.jfalu, Szajol-Lökösháza és a. Budapest-Kele
bia közötti fóvona.!ak korszerűsítését. Hatvan és Miskolc leö
zött befejezést nyer a vonal 1>illamosítása. Oj második vágány
épül Nyíregyháza és Záhony leözött.
Jelentős összeget fordít a vasút a p!Ílyák, valami,it a vonó
és a vontatott ;árművele korszerűsítésére. 1960-65 leözött évi
50 millió forint ;ut csupán a pályafenntartási és pályaépítési
szolgálat gépesítésére. A másodile ötéves tervben fokozottan
kivonják a forgalomból a gózmozdonyoleat. Helyettük diesel•
és villa nymozdonyole közleleednele vonalainJeon. A tervek sze
rint 380 különböző lóerős dieselmozdo11,yt, 70 öttengelyes és 40
négytengelyes kocsit állít jorga.lomba a MÁV. Említést érde
mel az is, hogy a másodile ötéves terv beruházási .kereté-nele
1,5 százaléleát szociális és kulturális bere'l!.dezéselere fordítják.
ersze, nemcsa.le a V!lsú.t arculata változile át, megváltozik,
só t bizonyos telei-ntetben már meg is változott a vasuta•
sok helyzete és életkörülménye is. A ma ifjúsáoa nem isme1'
kiszolgáltatott, nyomorgó vasutasoka.t, de olyanoleat annál töb
bet, akik egyre ;abban élnek, aleile középisko!áJeon és egyete
meken tanuln.a.le, mert szocializmust épító országunleban min
denki számára nyitva állna.le az isleolák kapui.
Az eddigi eredményele s a napról napra érzódó gondolko•
dás, további becsületes helytállásra kötelez. tppen ezért, a X.
vasutasnap elöestéjén fogadjule meg, hogy továbbra. i8 helyt
állunle a munkában és becsülettel tel3esitjüle a ránk b!zott
feladatokat.
••••• ••••,.••••••••••••••,•••,•••••••••••••••

tanácsleozások. A do¼,ozók·
nale
sole
mondaniva.ló;uk
volt. Az eredmények és a.
munkát gátló hibák mellett
legtöbbet a. közelgő va.sutas
n,a.p-ról beszélte-le.
Elhatá-rozták, hogy a. va.s
utasnap és az alkotmány
tiszteletére eoyhónapos ün
nepi mú.sza.Jeot i'l!.dítanak. A
fűtőház dolgozói egyéni vál·
latásokat is tettele. Sile!.ósi
Jakab brigád;a nevében vál
lalta, hogy minőségi munleá·
val elvégeziiele egy Jeözépja.
vítás-t, ma;d java.solta, hogy
augusztus legyen tisztiuági
hónap a fú.tőháznál.
Hasonló vállalalásokat tet·
tek mások is. A pécsi fú t�
ház és egyile legeredmén11e
seb ben dolgozó részlege, a
leocsijavító-miLhely az tlső
félévben is ;ó eredmény.e ket
ért el a. termelésben.

Fápa állomásnak
eddig nem
sikerült elnyerni az élüzt'm
címet. Bár a szi n tet több al
kalommal is teljesítették. de
közbejött
mindig
valami.
� celldömölki fűtőház
dolgoMost azonban bizakodó n
i:ói a felszabadulási verseny
hangulat Pápán. Az első fél··
befejezése után ú_;abb
fel
évben ugyanis 114,4 százalék·
ajánlást tettek -11 vasutasnap
ra teljesítették a tervet és
tiszteletére. A robbi között
mivel nem történt rendelle
vállalták, hogy a va.sutasna
nesség augusztus 14-én kettős
pig 200 ezer tonna túlsúlyt
ünnepet szeretnének ülni az
továbbítanale és túlteljesítik
állomás dolgozói.
széntak11,fi,!kossági tervüket. A
A X. vasutasnap méltó
vóJl.a!ást egy hónappal a ha
megün n eplésére operatív bi
táridő eUítt túiteljesítették.
z.ottság alakult a csomópon ..
tervüket
Széntakatékossá.gi
ton. Ez a bizottság kapta fel·
például 1 1 3,4 százalékra tel
adatul, hogy a s:2olgá!ati he
;esítették.
Auguszt us
14 -ig
A ferencvároei pályafenntartási f6nök6ég v. pályamesteri szaltaSzá• lyeknél szervezze meg az ü n
újabb 50 OOO tonna túlsúly to nak
dolgozói a vasutasnap tiszteletére vAUalták, hogy a. l!!Zakuz
nepi műszakot és készítse el
készletében levö talpfáka.t- soron kívül becs eréli.k, a. nyomtáv• és
vábbítását vál!altaJe.
j a vasutasnap kulturális- és
fekazinbibákú a minimália ra cs��t���Ístván
felv .)
sportprogram j-á t.
Pécsbányarendezó dolgozói
a
t.ermelési -tanáci;kozáron úgy
döntöttek, hogy a ,,asutasnap
és az alkotmány ti szt-eletére
augusztus l-től 20-ig ünnepi
műszakot indítanak. Vállal
ták, hogy az élüzem szJ.ntet 2
A Budapesti 11:pítési Főnök- forgalmát. Korszerúsítették a mi konyha létesítése, s nem
százalékkal túlteljesítik. Ez a
bÖr.gönd - utolsósorban a pályamlllllkák
vállalás !remény helytállást ség dolgozói ebben az évben pusztaszabolcs vonalat. Men• gépesHése. Ma .má!r egyre több
követel. a pécsbányarendezői ilnnepldk a főnökség fennállá- székesfehérvári
tizedik évfordulóját. de � Ujszász között hézagnél gép könnyíti a pályamunká
vasutasoktól, mivel az állo sának
létesítettek. sok, a pályaépítők munkáját.
más technológiai feltételei az Tíz év nem nagy idő, különö- küli felépítményt
sen egy ü zem, vagy vállalat
A szervezet t vasutas dolgo
Tíz év alatt 148'7 kilométer
utóbbi időben megváltoztak.
zók nevében további sikere
vágány építé;;ét végezték
életében nem. A vasútépítők
alatt
is
évtized
ket
kívánunk a tízéves fenn
onba
egy
n
az
el.
\ B u d a p e st i Rakodási Főnökség eredményes munkát végeztek.
állásukat ünneplő Budapesti
Természetesen
jó
munka
a
eddig tízszer nyerte el az él
Építési Főnökségnek.
A különböző vasútvon ala üzem címl!t. A dolgozók az kon végrehajt.ott ko.rszerűsíté- jutalma sem maradt el. Az
építési főnökség <lolgmói
első félévben is derek.as mun sek közben
kilencszer nyerték el az
kát végeztele. A te-rvet 108,44
t öbb mint '7 millió köbméélüzem címet, kétszer a
százalékra te!jesítetté1e, tehát
k meg.
mozgatta
földet
ter
J\1inisztertaná"s és a SZOT
ismét várományosai az
élvándorzá.szlaját.
vi- A főnökség első három évéüzl!m címnek. Féléves
puszta
a
tték
újjá
- A fő nökség legjobb dolgozói
szonylatban egy óra a.latt 31,44 ben építe
at
zabolcs-rácalmási
v
a
s
onal
,
métermázsa súlyt mozdította.le.
köz ül 426-an kaptak kiváló
Ez figyelemreméltó eredmény. sztá!inváros-rétszi lasi vona- d ol gozó kitüntetést, ezenkívül
A X. vasu.ta.snapot további ;i6 lat és korszerűsí tették Záhony többen részesültek egyéb ko1·
A szakszervezet kultúrne
eredményelekel aloarjále
kö á !lomást, majd a bu da pest- mánykitü n teiésben.
szönteni.
A kitü n tetések és az anyagi velési osztálya a Vasutasok
hatvani és cegléd-szoinoki
Nemzetközi
Intelle)��u-ílis és
jutalmak mellett a dolgozók
vonal néhány szakaszát.
Szövet;igének
sét jelentik a kü Művészeti
A székesfehérvári fiítóház dol· 1955 után végezték el a tár· megbecsülészociáHs
, létesítmé (FISAIC) égisze alatt rende�
.
gozói az elsö félévben 6419 noki vonalátkötés t, amely je- 1 lönböző
bu- nyek, tiszta, gondozott mun te meg az V. Nemzetközi
tonna szenet takarítottak meg Jenfősem meggyorsít.otta a
könyvtár és üze- Képzómílvészeti Kiállítást a
és 618 OOO tonna túls-úlyt to dapest-széJeesfehérvári vonal kásszállások,
Műcsarnokban.
vábbítottak. Mivel a munka
A kiállításon 1 5 ország,
dandárja még hátra van. a
Ausztria, a Csehszlovák Szo
t ermelési .
tanács kozásokon
cialista Köztá-rsaság,
Dánia,
úgy határoztak, hogy az ószi
Finnország, Fra ndaorszá.g, Jufo1,galom idején rájuk háruló
1,osz!ávia,
Lengyelország
Lunagyobb feladatot a'.1! önkölt·
- Nyéleládháza állomás dol· j �ancs J�zsef � po
. lcai leve- xemb ri rg, Magyarország,
a
ség 3 százalékos csökken-tésé
gozói a szolgálat ellátás,a, a ter- Jezonk ped 1g arrol 1 r, hogy a Német Demoleratikus Köztár
,·el oldják meg.
vi:le teljesítése mellett a terme- fütőházból négy dolgozó em- saság, a Német Szövetségi
Olaszország,
a tsz-eknek Köztársaság.
apot kapott
"
a.·•' lom a·.
• dolga- lószövetleezeteknele is nagy se- le"kl
Svájc, Svédorsz6.g és a Szovr
t.
segítésé
Pyújtott
zói a vasutasnap tiszteletére gítséget nyújta.nale. Legutóbbi
jetmúó legjobb vasutas ama - Fűtőházunle pártszerveze- tőr képzőművészeinek mu nuállaJtále, hogy továbbra is tPrmelési
tanácsleozásunkon
é!iizem színt felett dolgoz ·nak . p ,Hdául
hogy te e�di� is kivette részét � �e �- kájával ismerkedhetnek meg
elhatároztuk,
_
Augusztus 14-én kultúrműsor·
meloszovetkezetek megsegitese- az érdeklődők.
veszünk az aratásban.
ral sz&rakoztat;ák majd a részt
0
b
.l
1 rJa
· -. A ,·övőben to•
kilenc terA Mú=amok
pe,,
-en
1
5
•
Július 11-én 22-en,
dolgozó7-a t. A leul•túrcsoport
m�ben több mi n t _ �oo f�st
Héczey László kultúrfelelős dig a szolgálati és mozgalmi vább szélesítjük kapcsolatainmeny, 30 plasztikai es mrntmár megkezdte vezeto·•·kel
irá.nu•tásáva,!
az élen 34-en arat· kat a termelöszövetleezetekkel. er!.y 160 grafikai, összesen
"'
,,.
a- / 697 mű ke rül bemutatásra.
nzetlen
tár
a felk.észülést.
dig
végze
e
tEd
Bélce,
i!_'.
?
:�
�
sztúri
hejóleere
tak a
.
ve a kistokaji Új Élet Tsz fold· dalmi munka.3aert Matt Bela,
.
•.
A gond osan e1(,C
_1 éSZl·tett es
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A X. vasutasnap jelentősebb eseményei

Augusztus lZ-én 16 órakl'r sorban fellépnek Fodor János,
nyílik az országos vasutas Takács Paula, Osváth Júlia,
újító kiállítás, a. városligeti Joviczki Jó'l.Sef, Orosz Adél,
vaskohászati pavilonban.
Róna Viktor, az Állami OperaAugusztus 13-án 15 órakor ház tagjai, valamint a. szak•
a parlament kupolusamol<á- S"Lervezd közPonti énekka-ra és
ban kerül sor a konnányki- szimfonikus zenekara.
tüntetések és a. Kiváló vasutas
A sportmüsor keretében kejelvények átadásá-ra.
rül sorra a BVSC-Szolnold
Augusztus 14 -én reggel '7.15 MAV
NB 11-s labdarúgó•
órakor a vasutas dolgozók mérkőzés.
küldöttsége megkosrorúzza a
gellérthegyi felszabadulási em- j . A vidék! ünneps�g':_k közül
lékm1ivet. 14 órakor nagysza- kiemelkedik a pecs, vasutas
bású kulturális és sportünnep- nagygyűlés, amelyre a kelen•
ség kezdődik a BVSC Szőnyi , földi pályaudvarról 7,48 óra.
úti sporttelepén. A kultúrmú- kor különvonat indul.

Megnyílt az V. Nemzetközi
Vasutas Képzőművészeti Kiállítás
a magyar amatőr művész
mozgalom keretein.
Éppen
ez-ért méltó helyet foglal el
hazánk felszabadulásának 15.
évfordulója tiszteletére ren-

dezett kulturális ünnepségek
során is.
A kiállitás ;u!iu s 30-tól
augusztus 14-ig naponta 11·
tői 19 óráig tart nyitva.

···········································
Vasutasok a mezőgazdaságért

•az'1ncbarc·1 ka

csom"'onton

Le Roux Heu:i (FTanciaország) vasútépítök cimG olajtestménYé;-J
11.yerte dr, Münnich �erenc miniszterelnök tiszteletdíját
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MAGYAR YASuTAS

SÍRÓ ÉG

Sok sikert kívá nunk a magyar vasutasoknak

NEVETŐ FIATALOK CS I LLEBÉRC E N

hi.sszük lwgy a magyar vasutak to-vá bbi J:t:>r
M;, a svéd vasutas sza.kszerveut tagjai,
szerüsítésével megoldódik a m unlw.eról!ián)I.
Már napok óta sirá.sra oör dául dunai sé••haiózásra in- 1 nyolit le velük. Nógl'ác!i ,!nd- akik abban a megtisztelésben résznillWnk,
Ez végsősoron az egész országnak �s "- -i;as
bü! az éQ suija. Könnyei meg dul, a csoport
masik része i·ás cs(lpa,veutó, Steiner Gás- hogy foJt hétig Ma/}'1/arorszá{Jo n vend,ége.si:ed
utasoknak is javára -i;állk.
küldjük
úgy zápoTozzá k a budai he esztergom.i
kirándulásra párcié
csapati;ezetóhel11ettes heltünk, szivélyes üdvözletünket
Mint tapaBzt,a,ltuk. o. magyar' 111tSutasok ige11,
gyek erdeit, hogy Csillebérc meg11. E?enldt·UI mozi, televi- és Ta .leács La.jos. az úttörő magyar vasutas elvtársain]c n,a.J,,.
dús Iombsátrait is
áttöri a zió, klubest, a 1,ülföUli pajtá vasiít üzemv e:etóje
minden
eredményesen küzdenek a menetrend betar
A két hét alatt alkalmunk. nyilt kii.lönjélR
t:lz és Tohanó ereTvet nyit a sokkal való közös játék, . cse- segítséget megadnak. A nagy- ii.Zemele é
tásáért. Ez a jeleniegi körülmények 1,őzőtt ez
létesitmények meguif·oga.tására.
s
gyeps;:;őn11egen. A csillebérci re-bere kütl le iclejüket.
tábor vezetőrége szi ntén.
vasuros dolgozók oda.adó munkáját dicséri és
Bennünl:et el3ósorban a mag114r vasút techni
u!törő Mgytá bor
sok ezer
- A táborozás egy;k célja
De mit mcnaa nak o. ;,ata- 1 ika, fejlődése és a magvar vasutasok é 1 et1,;önagy hozzáértésükről tanúslcodilc. A t•asuta
pajtása sóvárogva lesi - el az, hogy megis merjé1,, meg- 1 lol;?
sok szervezettségi foka igen 1Iuigas, ami öröm
húzook-e fejük felől a söiét,
mez tölt el bennünket.
haragos fellegek.
Az őnök országában eltöltött két hét alatt
k
zőe
e
e
dv
k
Végre, ez is
megtörténik.
nk
meglátogattuk a.z orszug ikiilönböz6 részeit és
:;:tai
Ki.süt a nap, zsong a so/c if
rühn;: �::
igazi magyaros vendégsze1·etetet élveztünk.
Anélkiil, hogy közvetlen összeha.smilitást
jú ember, élei s2.eretetük, vi
Bármerre jártunk, igazi barátokra lelWnk,
és a magyar -i;asuta;;ok; é!et
svéd
a
tennénk
dámsaguk betölt heguet-vöL
akikre mindenkor emlék.ezni fogunk.
körülményef. között, a m(l{7yarországi helyzet
et.
nyüzsgés
egy
Micsoda
JJY
ről kedvezőek a tapa.szta.lataink. Különösen a
szeribe. Bábeli
nyelvzava r,
Sok sikert és jó egészséget
vasutas dolQOzók két egészségügyi intézmé
a mit "
külföldi
pajtások
nye, az éjjeli s:z,ana.tórium és a tüdőszanató
olcoznak tere-feréikkel. És fe
Reméljük a mi látogatásunk is hozzá.járul
rium tetszett, ahol az orvosok készségesen
lettük, mintegy szimbólum
a két nép ik,özöt ti barátság erősítéséhez, a
tájék,oztattak bennün!,et a magyar egészaég
ként lobognak az itt vendé
népek l«izötti általános köuledé3 elósegíté
üyyl viszonyokról és az intézmények te-végeskedő
fia�.alolG
ttemzeti
séhez. Befejezésül köszönetet szeretnénk mon
kenységéről.
2,á$zlai.
dani magyar vendéglátóinknak . elsősorban a
l
A IX-es
altá bor, vagy
szegedi
a
,
pályaudvaron
A fere ncvárosi
vastttasok szakszer-vezetének a meghívá.sért és
ahogy itt nevezik - a Há
1ái-oga.
tett
egyebütt
és
igazgatósá 11 területén
a Sz1tkszervezetek Országos Ta.n,icsának a.
mán Kató vasutas-postás tá
tcisaink megerösítette1, <tbban a meggyózódésfelejthetet!en iiZ szívélyes ven.iég!átásért.
bor - va .itcl•ai két he-ti11 tá
bgn, hogy a magyar t:asút gyors t11űszaki f ej
Azzal a reménnyel búcsúzunk, hogy ka.p
borozna le e naw1sze rú. közCs
lődésen megy keresztül és a megl.évó liiá
csolatainlc touább erősödn.elc. ll. maayar nép
,égben.
nyosságok - elsősorban a hoss=ú munkaidó
nek boldog éle!'et, a magyar i·asuta,soknak kö
Harc;: Lajos elviá rs. tábor
Zászlöfelvonáaon.
a forga-lmi sze mélyzetnél - /lamarosa n meg
zelgő ünnepük al/calmából sok sikert és jó
-i;e;:etövel indulunk a fiata
(Harcz t...jos telv. )
szúni.k.
egészs-éget, az egész emberiségnek pedig békét
lok közé. A sá4rakban katoA svéd -i;asutaknak az autófuvarozás igen
kívánva búcsúzunlc. A viszontlátásra!
- Na11yon jól érzem ma
M& rend. ii.sztascíg.
A fák tanulják az együttélés s.za bá
Bror Andersen,
alait fr-1.$& vizet
szolgáltató lyait. Külünöscn a „fordított gam. Sosem felejtem el a na gy versenytársa. 1:pf)<!n ezért 4 vasuton
nagyméretű
műszaki
fejlesztést
ha;tottnk
a gavlei vasúti csomópont 78-a.s
napoknak" van nevelő-tor- nemzetközi ka rnevált. A bel
mosdók.
gózmoziJ,o
végre.
Kivonták
a
forgalomból
sza1cszervezeti bizottságának elnöke
a
- őt osopartra osztottuk má!ó hatásuk. Il11enkor a ve ga „kannibálok" és a szovjet
Ein.ar Ericssoo,
be a vasutas-postás uitörölcet utők oórbetü.körben mutat rakéta.jelmezes fiúk tetszet nyokat. A nagyarányú 'műszaki fejleszté�
a landakronai va.sút'i csomópont 33-a3
- mondja. Egy csoport ;ák meg a hiányosságokat, a tek nagyon - mondja Keme folytán 4 vaszíti személyzet létszáma óriás
három rajból áLL és két héti 11 pajtások. egy álló napi,g raj nes Edlt, vasutastanfolyamot mértékben csökkent. A látottak alapján azt
szakszeroezeti bizottsá,gá nak el11-0�
postásá.tképzót
végzett
-i;an fenn a táborban. Kikép- és órs1nzetök lesznek, mialatt és
zé-sü.k univerzális,
hiszen a vezetőik visszalépnek e11ys;z:e nyolcadikos. - Csak az uó
pa;tások h�l a vasií.ton. hol rű pajtásokká. Veliik nincs is rontott valamit, de most már
a postán teljesíte nek s;zolgá - baj, bírják a pajtássá11ot, de nincs semmi ba. j, süt a nap...
Fodor Laci
a televíziós
l.cbtot. Az emliú?L-t J:ét hétbe n bizony már előforduLt . hogy
u minden h11rmadik nap 1zol- majdnem pi,tyereove kérte az felvételről á.Tadozik, no meg
ell'1lik kispajtás : veg'IJék visz- a gyufacímke- és jelvénycse
uálat-Oa áll114k.
órsvezetőséget, réröl- Az étkezéssel elégedet
- A követl(.ező két na p te - sza tőle az
A kulturált utazás megte nyoma sem volt a nagytakarí két kis váróterem olyan szeme.
hagyják csak öt me11 pajtás- tek., az időjárással nem.
hat üdü.Lés, Pihe nés?
Boldog, elégedett fuztalok. .. remtésének fontoo része a pá tásnak. Az Utasellátó söntésé "tes volt, mintha aznap nem ta
- Igen. Ilyenkor
jóJészt \ nak.
lyaudvarc;,k, állomások váró
úttörő!oglal.koz�s. sport. szóNagy József,
sportfe!ews Még ide írom Kiss Sándor termeinek, peronjainak tisz·• ben is hasanló a helyzet. Pedig karították volna. Pedig, mJnt
hulladékgyűjtőböl nincs hiány megtudtuk, a takarító személy
megállapítasá.t:
mkczll.! foglal:,a el a pa,jtá- sokat foglaikozilc az úttörők rajvezető
1
\
fejlódi , tántartása. A napokban a fö a váróteremben és a söntés zet minden nap - a reggeli
Bok idejét. Egyik részül< pél- kel, ;elenleg
négytusát bo- Egyre önállóbbak,
közösségi érzésük, fe1e1,ósség város négy legnagyobb sze ben. Ezt azonban még kevesen órákban - takarít.
érzetük. 1:s
Harcz Lajosét : mélypályaudvarán tartottunk veazik figyelembe.
Ez azonban nem elég. Na
- A mai flatalok,•a lehet épí tisztasági örjáratot. Tapaszta
A pályaudvar többi helyisé ponta többször végig kellene
tem, de bánni kell tudni ve latainkról az alábbiakban szá ge, a kultúrváróterem az indu járni a várótermeket. Ilyen
Mit mond a paragrafus az iíiításokról
lük. Okosak, eszesek, egy új molunk be.
lási oldal folyosója és a pénz nagyforgalmú
pályaudvaron
élet tí.ttaröi a szó szoros értárcsarnok aránylag tiszta ál sokkal nagyobb gondot kell
telmében . . .
po
Sz. 1,
la
pénztár
tban
volt.
Bár
a
fordítani a tisztaságra. Ha a
N yugati-pályaudvar
csarnolc falainak nem ártana, kis létszámú takarító személy•
ha
megszabadítanák
az
ujjnyi
zet nem győzi, valami megol
r,
őrjáratW1kat
a
délelőtti
Utjavításórákban kezdtük a Nyugati 1astagon lerakódott portól, é3 dást kellene keresni.
pályaudvaron. A másodoi;ztá rnromtól. A pályaudvar kor
tórsadafmi munkában
A 29, 1!169. kormányrendelet akár az igazgatóságnál. vagy
lyú váróterem folyosó felőli .zerűtlen WC-inek higiéniája
Déli-pályaudvar
6. § (3) bekezdés értelmében a a föosztálynál utasították el.
bejáratánál
egy tábla állta is sok kívánnivalót hagy maga
l!:vek
óta
nagy
problémát
vezető határozatáról a javas az újítási bizottsággal meg
miatt, zár mögött.
Takarítás
at.
utun
k
mind
az
okoz
utazóközönséglattevöt írásban ér-tesíti. Az vizsgálta tja, s ez véleményt
A pénztárak és a kismérett!
A
nek, mind Vácrátót állomáS va - olvastuk a feliratot.
elutasító határozatot :indokol ad az újításról.
váróterem a nyári hónapokbari
Keleti-pá lyaudvar
dolgozóinak a bekötőút megja tágas váróteremben három ta
ni keH. Elutasítás esetén a ja
mindig
zsúfolt. Az üdülök és a
Ha a szakszervezeti bizott
Egy
vaslattevö a határozat kézhez ság az elutasítással nem ért vítása. A 203-as számú ország karítónö szorgoskodott.
kirándulók ezrei fordulnak
sepregetett,
ketten
pedig
a
köMár
az
indulási
oldal
folyo
és
útsza
út
az
állomás
közötti
vételétől számí-tott 30 napon egyet és a javasJ.atot a szolgá
meg a Déliben. Különösen a
szembetalálkoztunk a hétvégi napokon. A folyosók éii
belül a helyi szakszervezethez lati főnök utasított.a el, alcl<or kasz esős időben szinte járha vezetet mosták. Ezalatt az uta- 1 sóján
tatlan. Ilyenkor az autóbuszok sok a folyosón és a ceglédi vá- tisztaság egyik örével, aki sep a fedett peron tiszta. Ugyanez
fordulhat.
feltkéri a szolgálati fónököt az sem tudják megközelíteni az róterernben tartózkodtak.. De rövel és szemétgyűjtóvel a ke
már nem mondható el a váró•
Ha a szakszervezet a határo elutasítás
felülvizsgálására.
amint befejeződött a takarítás zében vadászott az itt-ott elej teremröl. A padok alatt feltű
zat felülvizsgálatát szükséges Ha a javaslatot az igazgatóság állomást.
tett
papírszeletekre
A
váróter
A
vácrátóti
vasutasok
kezde
.
és az ajtóról lekerült a táhla,
nően sok szemetet láttunk:
nek látja, a vezető elutasító utasította el, akkor a panasz
ban talál- Jóllehet ennek az az oka, hogy
határozatát 15 napon belül fe két példányát, az újítási bi ményezésére társadalmi mun pil!anatok alatt megtel tek a meket tiszta állapot
tuk. Csupán az Utasellátó :-ön- a sűrűn egymás mellé elhelye
káb:in láttak hozzá - a bekötöút
lülvizsgálni tartozik. Ha az el zottság véleményét. az újítási megjavításához. Július 17-én, padsorok.
tésének elöterében lehetett pa- zett padok alól a zsúfoltság
utasító határozatot nem a ve javaslat és az elutasítás má vasárnap délelőtt 30 fős vas
Mi is vártunk néhány per- pírhulladékot és egyéb szeme
zetó hozta, a felülvizsgálatot solatát megküldi a megyei utas és községi dolgozókból álló cig, mert kíváncsiak voltunk, tet látni a kövezeten. Ez t� miatt a takarítók nem tudJák
a szemetet összesepemi.
a vezetónek kell elvég<?znie.
bizottságnak. Ha a Vasúti Fö brigád 150 méteres szakaszon
hogy az utasok vigyáznak-e a csak azért volt szembetűnő.
A helyi szakszervezet alatt osztály bírálta el a javaslatot, javította meg az utat. A társa tisztaságra. Sajnos nem. Ahogy mert a söntés elöterét fűrész�
értjük az elbíráló szervvel akkor a szakszervezeti köz d:ilmi munkáért és az állomás
szaporod tak a porral hintették fel, hogy fel
11
Összegezve a leírtakat, a
párhuzamosan működö szak pont közgazdasági osztályá környékének csinositásáért a múlt az idö, gy
papírhulla- sz.ívassák a vizet.
és
négy budapesti személypálya
ek
cigarettavég
nak.
szervezeti szervet. (Szolgálati
községi tanács dicséretben re
Az
viszont
egyáltalán
nem
udvaron a múlt év tavaszán
A megyei bizottság és a szesítette az állomás dolgozóit. dékok a frissen felmosott köf6nölcség . esetén a szakszerve
jó látvány, amikor a padokon
zeti bizottság, igazgatóság ese szakszervezeti központ köz
vezeten. Egy óra múlva már h osszan elnyúlva alszanak az megtartott tisztasági örjárat
R. S.
óta fejlődés tapasztalható a vá•
tében a megyei biwttság, Vas gazdasági osztálya felülbírálja
utasok. A Nyugatiban négy, a rótermek tisztaságát illetően.
úti Fóosztály esetében a szak a szakszervezeti bizottság újí
Keletiben hat padot foglalt el Ma már nem elég napjában
tási
bizottságának
véleményét
szervezeti központ közgazda
egy-egy alvó utas. A tíz közli) egyszer, vagy kétszer kitakarí•
és ha azt helyesnek tartja,
sági osztálya.)
hatnak semmiféle csomagja tani a várótermeket.
felkéri az igazgatóságot, illet
sem volt. Feltételezhető, hogy
Mivel azonban a pályaudva
Hogyan járjon el az újító ? ve az illetékes szakosztály
utaznak, hanem a pálya rok
takarító személyzetének
vezetöt az elutasítás felülvizs
Hatvan állomás példamuta a gazdaságossá{J kérdését szem nem
fáradal erejéból a szolgálat alatt ennél
ki
pihenik
udvaron
tó intézkedési tervet készített elölt tartva csökkentik.
Az e.lutasitás kézhezvételé gálatára.
többre nem igen futja, gondol
A szakszervezet közgazda mukat.
tól · számított 30 napon belül Amennyiben bármelyik szak 1960. évre, az önköltség csök
kodni kell azon, hogy nem
sági osztályának gazdasági bi 
az újító a szolgálati fónöksé szakszervezeli szerv az eluta kentésére.
udvar
volna-e s1ükséges a létszámuk
Kelenföl di-pálya
Az állomás dolgozói, Szuro zottsága megállapította, hogy
génél levő szakszervezeti bi sítás indoklásával egyetért és
emelése. Helyezzenek el a vázottsághoz adja be panaszát az újítási javaslat bevezetését m, István SZB-elnökl,el, Mol az intéz;kedési tervükben sze
minél több olyan
rótermekben
öltözköntösbe
új
az
vállalásokat
replő
2-3
szá
célszerűnek,
nár István állomástőnökkel és
A ki\,iilról
két példányban. A helyi szak nem tartja
tetett felvételi' épület jó be- feliratot, amely a tisztaságra
szervezeti bi.zotság az újító újítót erről az ál lásfoglalásá Ré-vész József üzemgazdász zalékkal túlteljesítették .
szal az élen fontos feladataik
által beadott minden panaszt ról értesítenie kell.
nyomást kelt. A váróterme!< hívja fel az utazóközönség fi
gy?l1;Jé�. �1;e a célra a hangnak tekintik, hogy a kormány
akár a szolgálati fönökségnél,
tisztasága azonban - bár. a
szorot JS 1genybe lehetne venfe1hívásá·n ak
. . •
____ _ _ _ _. _ ___ _ _ _ takarékossági
.
.
ához
sonlo
ult
do
h
ev
zak
épül
,
s
munkásszálló
Hatemeletes
ni.
A kapusok figyelmeztessék
�
takarékoskod
tegyenek,
�
eleget

viszonyítva Javulás tapasztal - a tisztaság megóvására az uta
janalc anyaggal és idővel .
a pályafenntartási dolgozók
ható - még nem felel meg- a sokat. S ha szükséges, a vasút
Néhány szempont az intéz
I
részére Budapesten
követelményeknek. A pénztár- éljen bírságolási joggal is R
kedési tervből :
l. A módszeres tolatás be
csarnok és az egymásba nyíló tisztaság érdekében.
A közeljövöben új létesít
vezetésével, a tolatási munkák
jobb m egszervezésével csö k-- ménnyel gyarapodik a buda
pesti
munkásszá1lások száma.
kentik az egy kocsira eső mozAz l/6 szakosztály 400 szemé
: ditási idót.
l 2. A teh ervonatok átlagos lyes. hatemeletes munkásszál
te rl1 elését, gazdaságos lcihasz- i odát ép í t a XJ.II. kerületben
nálását a forgalmi és a von- a Váci út és a Sziget utca
tatási dolgozók jobb egyiitt- sarkán.
milködésével kív<inják javítaAz új szállodában. amely
messzemenően kielégíti a szoni.
l 3 . A kocsitartózkodási idő- ciális és · kulturális igénye
ket a von.atok szétrendezésé- ket, üzemi k-0nyha, illetve ét
nek és összeállításának meg- terem is működik. A modern,
"Öt•idítésével csökkentik.
4-6 személyes szobákból ái4. A kocsikihasználás túltel- ló szállodát fürdővel, kultúr
izslf;ésére, vállalatokkal, ter- teremmel, könyvtárral és telemelószövetkezetekkel
komp- víziós szobával is ellátják.
ill".":;
llllilt""'
lexbrigád-szerzódéseket
TeötA föváros és a vasút egyik
Molnllr
&
dolgo,óJa
l egkorszerübb munkásszállonek.
Fónökat!.:
Anyagvi•s�6ló
az
Oszl<ár,
Ro1.lláll
6
1
l
1
A kő olaj-_, a� ég őola j-. a dájának �.ítése még az őss z�l
0:0n�fc: _sl .amosenerg
�\;.f:i•!árit,!
��n::� 1
i a es a nyomtat- , megkezdöd1k. Jelenl eg az elomu11 � �rsak és a ldszesek sorfala között vonult az anya.könyv\'ezetö v , !
ványnormát
feliLlvizsgálták és készítő munkák folynak.
elé.
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Tisztasági őrjáraton
a budapesti személypályaudvarok várófermeiben

ELJÁRÁS AZ ELU TASÍTOTT
ÚJÍTÁSOK ES ETÉBEN
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.MINDENKI B.lZALMJJA

Anukor

szolgálati helyén,
Bu.dafok-1:-láros á-llomá." áru
rak-tárában felkerestük, egy
halom :uvarlevél feküdt az
asztalán. De Szépvölgyi Mi
hály kocsiralmmányi raktár
nok, az ;illomás legrégibb
sza·!<Szervezeti bizalmija nem
sc-:-at tP.ketóriázott a sok 1u-

Nagy a tekinté lye az üzem K ISZ szervez etének

arra, hogy erómhöz mérten
A Gyöngyösi Kitfrögyártó
A_ te'.·melösz�vetke�etek megsegltsek a dolgozók problé
máinak megoldásában, vagy a ÜV KISZ-fiataljai az utóbbi s�".1 téseben. is all�ndoan ott taidőben
nemcsak
az üzemben, hüJuk az uzem fiataljait. Dolsegélyt kéTöknél környezet
hanem a városban is nagy te g<:ztak a gyöngyöshalászi Petőtanulmányt végezzek .
. A kisze fi :sz-�ek a köbáJ:yában és
kintélyre
tettek
szert
az
Késöbb azt is elmondta,

hogy bár csoportjába 25 dol sek mind a termelésben, mind
gozó tartozik, gyakran a töb a társadalmi munkában élen
biek is őt keresik fel problé- ii.rnak, s nem egy esetben ma
gukkal ragadják az idősebb
dolgozókat.
Ma már az üzemben minden
ki elismeréssel beszél a KISZ
fiatalok munkájáról. A veze
tők bíznak bennük és megbe
csülik őket. A fiatalok közül
többen kaptak kitüntetést.
A szocialista brigádmozga
lomba elsők között kapcsolód
tak be a kiszesek. A múlt év
öszén három brigád indult
harcba a büszke címért. 1960.
április 4-re a Kulik-b1·igádn.ak
odaítélték a címet.

épitkezeseken, seg1tettek a gépek kijavításában. A megyei
pártbizottság jó munkájukért
t�bb fiat'.11t jutalmazott elismero oklevellel.
Gondoskodik a KI�Z � fiatalok szakmai �. JJ:Ol!tI �a i tu_dásán�. g�ar_apitasarol es szorakozasarol 1s. Minden évben
réi zt vesznek a p0litikai oktatásban, ezenkívül különféle
szalanai tanfolyamokat, kirándulásokat és gyárlátogatásokat
szerveznek.
Az MSZMP Központi Bizottsá ga és a KISZ Központi Bizuttsága felhívása nyomán a
nyá r elején két nagy feladatra

N ehogy fél reértsék !
szépvöi-,:yi 1\ilihály koosirakom:ín, 1 raktárnok. bizalmi.
munka kö�n.
1

varlevéllel. Egy-kettőre elin
tézte valamennyit és készsé
gesen adott számot a csaknem
másfélévtizedes bizalmitevé
kenységérőL
- 1946 óta v<r,gyok b izalmi
- kezdte. - A mítlt esztendő-

máikkal. ő írja meg a kérvé
nyeket, ő jár környeze1'tanul
mányozásra.

ben, tartott szakszen:ezeti vá
lasztásokig egyedül voltam.
Mos t négyen 1,-a.gyunk. Tavaly
minden túrban választottak
bizalmit.

Ezután,
mint aki tudja,
hogy az a ikérdés következik :
egyedül hogyan birkózott meg
a feladatokkal - így folytatta:
- Mivel állandó nappalos

vagyok, a szolgálati elfoglalt-

-aág mell.ett mi71dig jutott idő

!

Egyszóval, Szépvölgyi Mi
hály, aki szakvonaJi és bizal
mi munkáját egyaránt szere
tettel és hozzáértéssel végzi,
még ma is mindenki bjzalmija
Hároson. 11:rthető, hiszen a
dolgozók régóta ismerik, bíz
nak ben-ne. Tudják, hogy amit
a kezébe vesz, azt el is intézi.
Az ilyen bizalmit nem vé
letlenül övezi
a dolgozólc
megbecsülése. Nem \"életlen
az sem, hogy a Pest-Nógrád
megyei bizottságnál is a leg:
jobb bizalmiak között emlege
tik.

A 11111nk11 védelmi hónap sikere

A baJeseteket illetően ne k<>vetően továbl> ha1:colunk a
künk is szomorú emlékeink baleseteK ellen. Szeretnénk,
vannak a munkavédelmi hóna ha a pécsi igazgatóság az év
pot megelőző időkből. A leg végére megint az első helyre
sérülés kerülne, mint tavaly, és eh
kirívóbb
személyi
Czeppin rmre vonatfékező ha hez hozzásegítene a balesetek
lálos gázolása volt, Rétszila.s csökkentése is.
állomáson.
BÓDOGH MIHÁLY
Ezenfelül kii en c kisebb sze
SZB-titkár
mélyi sérülés volt a munka
védelmi hónap előtt. A Nagykonda-Dalmand közötti közbalesetn�I
keltö
feltűnést
négy kocsi tört össze, szeren
csére súlyosabb személyi sé
rülés nem történt. Az 1907-es
foglalt vágányra való járatása
bár következményekkel nem
A dolgozók általános iskolái
járt, de újabb szégyenfoltja ban r.emrég fejeződtek be a
lett az állomásnak.
vizsgák. A vizsgák után, az új
Ezeket a szégyen!oltokat kel- tanév küszöbén meglátogat
lett jóvátenni a munkavédel- tunk néhány szolgálati !helyet.
mi hónapnak, s emellett segi- Arra voltunk kiváncsiak, hogy
teni, hogy az igazgatósági ver- a szakszervezeti bizottságok
senyben elkerüljünk a hato- milyen tapasztalatokat szerez
dik helyről, , amely ki �ró!11- j tek és hogyan láttak hozzá az
go� a sok oalesetnek koszon_ új tanév előkészítésélhe�. a
het�.
_ I beiskolázásokhoz.
Juniusban a 12 ellenőrzo
brigád ideje nagy részét a dol
Százból tizenöten
gozók között töltötte. Meg is
lett az eredménye. Júniusban
A terézváiosi pá1yafenntar
mindössze egy kalauzkocsi-k L tási nökségnél Bojti Jánosné
fő
siklás volt egy tengelyre, és k
ezében össz pontosul az oktatás
két 3--4 nap alatt gyógyuló
szervezése.
1,zemélyi sérülés.
_ A fönök.ségnél dolgozólc
Ez azért is eredménynek
s;Wza�ká� k
mondható, mert a biztosítóbe- m i nteg_y 15-20
te.ndezés az egyik oldalon ki h i.á.��;:;zk a nyolc aUalános ts
volt kapcsolva és az állomás koláJa - mondotta. - E� k
na- ne/e a fele jelentkezett tovabb
vágányainak átéoitésén
1 tanulásra. De évlcözbe n nagy
pc-nta 120-150-en.dolgoztak.
A munkavédelmi hónapot volt a lemorzsolódás, ,nert nem

Lapunk elözö
számában
cikket közöltünk a Heves me
Q/Ji?i bizottság egyik üléséröi.
Elöljáróban l.eszögeztük, h<>gy
a tárgyalás érdembeni részé
vel nem kívánttnl, fogla.Lkoz
ní. Ehelyett a k'isebb, elsö
sorban az alald hibákat !et
tük szóvá, hogy ezeken is
javítva, még eredményesebb
lehessen a fiatal szervez,· t
munkája. Olyan célla.L írtunk,
hogy menyemnek szól, de Iá·
nyom is tanuljon, belőle. Te·
hát a többi megyei bízott·
ság is okuljon az elnwndot
takból.
Gyorsan akadtak azonban
olyanok, akilc a ciki, elejét
figyelmen kívül hagyva, az
kiindulva
alaki
hibákból
.,mélyreható" következtetése
ket igyekP.ztek levonni. Ez
úttal hadd egészítsük
ki
egyoldalú tájélcozottságukat.
Tetszik, vagy nem tetszik,
a Heves megyei bizottság
egyike a legjobban működő
bizottságok'nalt, melynek 11iun
kája napról napra igazolja,
hOí/ll helyes voit az -új szer
vezeti forma bevezetése. E:r
tekezleteik mindenkor tartal
ma.sak és ezeken olyan irány
elveket
szabnak,
amelyek
végrehajtása nemegyszer év
tizedes problémákra tesz pon
tot. Ne utaljunk m1fara, mint
J például a hatvani kultúrotthon
megváltozott
életére ,

TA N ÉV UTÁ N

iltíron, kocsiból álló k11ltúrvon11t

A párt művelődéspolitikai
irányelvei és a szakszervezet
központi vezetőségének a dol
gozók
kulturális ellátására
vonatkozó határozata segítette
a megvalósulás útjára a pá
lyafenntartási szakosztály ve
zetőinek elhatározását. egy
kultúrvonat létesítését. A sze
relvény összeállításával azt a
célt kívánják elérni, hogy a
termek
művelődési
mozgó
oda is eljussana k, ahol n i ncs
kulturális lehetőség.
Az elgondolás valóra vált.
A vasutasnapon elindul útjára
a szerelvény, melynek egyilc
négytengelyes kocsijában 14'1
fénykép mutatja be az építő
és pályafenntartási s7..olgálat
múlt.já-t, jelenét és jövőjét. A
másik kocsi vetítő- és előadó
terem. könvvtáITal. televi7ió
val, filmv�títövel fe1szerelve.

s

MAGYAR VASUTAS

tó

mu-1•av;tó,
•
a kocs.,· belső átalakítás.ait az Épületele m.gyártó
Főnökség dolgozói, a belső
dekorációkat Vigh Tibor, a 6.

rajzolója készíszakosztály
tette.
dé i
vonat a
művelő
A
tán á H szolgávasutasnap
t ő u éz.elve negyedlatba. E t l k
évenként 30-40 szolgálati helyen kölcsönöz kön yvet, vetít
bizto&ít televíziófilmeket,
vételt.. ,
A d1cseretes kezdeményezés
amelyben
valóraváltása
na gy rés,ze van _ Papp Ká.:.oly
s78koszla1yvezetonek - koveté.;re méltó.
Kovács Já nos

tudtulG elintézni, hogy a jelentkezök a munkahelyükön részesüljenek dktatásban. Bár az
iskolák megszervezésére a, külszol.gálati helyek megkapták
az utasítást, arról azonban
senki sem tájélwztatta őket,
hogy miként végezzél; el a feladatot, Ezért az igazgatósághoz
fo;du!tunk seg!tségért. Azt a
választ lkaptU:k, hogy oldjuk
meg a problémát magunk. Mivel ez nekünk nem sikerült, a
közel 100 dolgo:zóból mindössze
15 tudott vizsgá t tenni.
- Az új tanévre már megkezdtük a felkészü lést, reméljülc, eredményesebb munkát
tudunk végezni, mint az elözöben.
A Keleti.. műszaki kocsis, zol•
,.. f01w�egne
" ,.. . , Ba.k1' l,.
ga·1 a„
.>-arolY
l

SZB-titkárral beszélgettünk az
iskoláztatásról. A beszélgetésbő l kitűnt, hogy az SZB-titkárt
sokat foglalkoztatják a problémák.
- Elég Sdk nehézséggel baj!ódu111k - kezdte. � A forda

Végi.il az SZB-fük ár olyan
javaslattal állt elő. hogy helyes
l enne, lh a a csomóponton több
olyan szolgálat i 'helyet vonnának össze, ahol meg leli et ne
s zer vezni a nap palosok és fordások iskolá ját.

Külön iskola
,
a fordasoknak

1

vállalkoztak az üzem fia aljai.
1 r.észt vállaltak az aratásból . s
, ielajánlották segítséo-üJcet a
Dunai Cementmű építéséhez A
KISZ-szervezet 50 hold gab�na
learatását vállalta a gyöngyös
hé•lászi Petófi Tsz-ben. Az 50
hold helyett 62-t arattH k le
bár , ebben néhány idősebb dol:
gozo is segített nekik.
A Dunai Cementmű építésén é! a következöket vállaJták a
K itérőgyárt ·
· ··
ÜV
f'iata1ia1.
� .
l'.l!m den seg1tseget megadna_k
a1,1hoz, hogy a DC_M . rende�o
palyaud':'a.r�_hoz szuk�eges \·al
t�k_at� k1te�oket a va�lal_t ha
tando elott l:szállltsak. A
KISZ-sz�rvezet orséget �z�rve
�ett és f1 gyele_:11:11E:1 k_f?eri az
,i�yagok á�_futasi :deJ:t, ezen
lnvul az_ oss=;es�1elésx, . mun
kákhoz 1s seg1tseget nyuJtanak.
Szentgáli István
· Gyöngyös

(' Déli:pályau,��·a:on a f•rd? ·
s0.< ,ml smcs kulonosebb proh
Jéma. Részü!<re külön iskobt
szeneztek. Csütörtökön és pén-

I

A Miskolc-Tiszai és a rende•
zőpályaudvar, valamint a fű
tőház vízszükségletét eddig a
városi ivóvízhálózatból bizto
nagy
így
sították. Mlvel
mennyiségű t'izet vonta:k el a
közfogyasztásból, néhány év
vel ezelőtt egy nagy teljesít
ményű vízmű építését kezd
ték meg:
közeléMiskolc-Tapolca
ben a Hejő patakon duzzasztót
létesítettek. Onnan több mint
négy kilométer h=z.ú veze
téken, távkapcsolású SZÍ\'Ó
nyomó berendezés beiktatásá•
val juttatják el a vizet a cso
mópontra.
forintos
kilencmillió
A
költséggel épített vízmű elké•
szült. A műszaki átadás és a:i
üzemi próbák után megkezd!:
az üzemelést.

vagy a szervezeti élet helyes
mederbe terelésére megye
szerte.
Az eredményekben nagy
része va.n a bizottság energi
kus vezetésének. a bizottsáoi
tagok
munkájii.nak,
amely
�gvre inMbb felnő a felada·
tolthoz.
Hogy a kadna/: még hibák?
A vezetők sem taga dják. De
egyre kevesebb akad, ha a
legkiseb beket i,s nyesegetjü.lc
- s ezzel a. céllal í ródott az
e!öz-ö cikk ü nk.
S még kevesebb lenne, ha
a szálkakeresők az áskálódás
helyett a hi�ák felszámolá
sán mesterkednének.

--<>--

Rádióműsor a vasutasoknak

A X. vasutasnap alkalmá
A budapesti igazgatóság területén 200 fiatat szerezte meg- a &7..akU't&
ból a rádió több izben sugároz ifjú
mest-ere Jelvény ara.ny, ezüst, illetve bronz fokozatát. Csanádi
müsort a vasutasoknak.
József, az igazgatóság helyett� vezetöje ünnepélyesen &dt.a át a )el•
vényeket a tiatalokna.k.
Augusztus 9-én 12.10-től 13
óráig:. a Kossuth-adó zenés
ajándékműsort ad a munká•
ban élenjáró vasutasoknak.
Az adást a Petőfi -adó délután
16.10-kor megismétli.
Augusztus 14-én, '7,50-kor
Kossa István közlekedés- és
postaügyi miniszter, a Kos
suth-adón kcresrlül üdvözli a
vasutasokat. 15.30-tól 15.45-ig
Ill.
A Y,íros peremén: Yasutas ko
lónia címmel a Kossuth rádió
Az
tgazolat!an
b)
mulasztás
tésének esedékességéi g még
riportműsort sugároz.
- ideértve a táppénzre és a nem fejeződött be jogerősen betegállománybaootelre vonat- az üzemi jutalékot a fegyelmi
kozó szabályok megszegése, eljárás jogerős befejezéséig
vagy k ijátszása fol.ytán igazo- vissza kell tartani. Ugyanezt a
latlan mulasztás,wk minősülő szabályt kell alkalmazni a bün
ídót is - minden napja, 50 szá- tető bírói ítélet eset.ében is.
zalékkal csökkenti az üzemi Ha azonban a vasút csak az
teken azonos anyagot oktattak. juta lé k alapösszegét. Ket tő és üzemi jutalék .kifizetése után
Telhát egyik napon a fordások ennél több nap igazolatlan szerez tudomást a fegyelmi
is meg tudtak jelenni. Igy ér- mulasztás esetén tehát üzemi vétség, vagy a búncselekmény
elkövetéséröl, akkOr annak az
ték el, hogy az év végén 60 fő jutalék nem fizethető.
c) Az a dolgozó, akit a bíró- évnek az üzemi jutalékát kell
sikeresen levizsgázott A legn
b
követése
ság
e
elekmény
V
megvonni, vagy csökken teni ,
ű cs
jobb tanulókat a szakszervezeti
bizottság jutalomban részesí- miatt jogerősen el ítélt, nem amelyben a dolgoZót jogerősen
megbüntették.
tette. Nyolc dolgozó pedig át- kapha t üzemi jutalékot.
d) Olyan egyéb tényezők
A z üzemi jutalékra való
minősítést nyert a III . szakfennforgása esetén, amelyek jogo.sultság
csökkentésének,
csoportba,
A ,következő tanév megszer- gátolják, illet ve rontják a több- vagy megszűnésének indokait
leteredményt,
t
esete
20 és mérté-két a dolgozóval az
nlké n
vezésé1hez és elókészítésélhez is
hozzálátt.a-k már. Szeretnék el- száza lé k.kal kell csökkenten i az eset felmerülésétől számított
jutal
a
zemi
k
ab
pöss
egé
é
t
ü
z
- 15 napon belül írásban közöln i
la
érni, hogy 1962-re valamennyi
dolgozó elvégezze a nyolc álta- ban az ese tbe n, ha a.z üzemi kell. Ezt a határidőt a fentiekjutalé k csökkentése az elköve- ben leírtak megvalósulásától,
lános osztályt.
tet t cselekménnyel, a felmerült tehát a fegyelmi határozat kézNyugati-pályaudvaron kárra
A
l stb. arányban áll.
besítésétöl, az igazolatlan mu200-an jelentkeztek továbbEzek
lasztás megállapításától, a kártanulásra, de csak 26-an jártak
aa) közlekedő vonatoknál is- térítési határozat kézbesítésétől
iskolába. A dolgozók többsége
ételten előfordult veszélyez- stb. kell számítani . Az üzea fordaszolgálat miatt morzso- f
etás, ha emiatt fegyelmi el- mi
jutalékot azonban lódott le.
járás nem indult,
a
következő
bekezdésben
A szakszervezeti biwttság az
bb} a munkafegyelemnek meg,határozott kivétellel
új tanév előkészítését körül- fegyelmi eljárással nem tár- akkor is csökkenteni kell, ille
tekintően végzi. Szakszervezeti gyalt megsértése, ha emiatt a tőleg me� kel] vonni, ha arról
taggyűléseken és a bi7..almia !c dolgozó már korábban figyel- a dolgozót az eset felmerülésé
megbeszélésein is rendszeresen meztetést kapott,
től szám[tott 15 napon belül
napirenden szerepel a beiskocc) a kötelezö szakvizsgák írásban nem ér.e.sítették. Ilyen
! áztatás, az általán os iskola letételének elhanyagolása, vagy eset.ber azonba
szolgálati
n
nyolc osztályának a megszeil:- a kötelező oktatásról történt főnököt _ aki az a
értesítést elzése.
imnéte' t
igawlatlan
távol- mulasztotta - -�elelo
·sse'gr.e kell
d· h
·
a dolgozó vonni á fenti d) pont alapján.
a emiatt
A Hamán Kató Fűtőházban mara as.
má
koráb
írásban
fi
elr
n
gy
ba
A fenti d) pon t alatt tárgyalt
azt tapasztaltuk, hogy gazdát- a többleteredményt ga'tlo',
lan ez a fontos Ü!!Y. Az SZB- meztetést kapott.
dd) kártér ítésre
kö telező illetóleg rontó egyéb esetekben
titká r iskolán van: a helyettese
ott jártunkkor éppen szabad- határozat . ha fegyelmi eljárás - csak akkor lehet csökkenten i
· d u1t ,
az üzemi jutalékot, ha a 20
ságát töl tötte. l1:rde)dö<lésünkre nem 111
ee) a terv, pénzügyi és bi- százalékos csökkentést a szol az adminisztrátortól kaptunk
zonylatl
fegyelem
megsértése
, gálati főnök, vagy a fel$öbb
felvilágosítást.
valamint kötbér fizetés, !ha szerv elrendelte és erről dol,
_, g _nem tera
-1 nk m.:
.- N
1 ezekben az esetekben a dolgozó gozót az eset felmerülé,té
.. a u
től
kepezt uk fel, �ogy km ek _ nmcs felelősségét írásban megállapí- számíto
l!J napon o,:lül frá&
tt
m�? a 8 általános ísk-Ola!a - tották.
,
ba
értesítették.
Ezekben
az
n
,
láJekoztatott. - Ettól fug.get A gazdasagosságot hátranyo,. esetekben a szolgálati fönök,
san
befolyásoló
va
lenül a. múlt esztendőben a
gy vasúti i1Ietóleg a csökkentést elrenjűtöháznál is jól Indult a szer- dolg-0zóhoz mél ta tlan , fentiek- delö felsóbb szerv köteles mérfelsorolt
b
ténykedések
�n
legelni, hogy az !!zeml j utalék
vezómunka. tv közben azo nban sokan lemorzsolód tak. A kovetk�zté�n . a.;111a1t. az év;n ek 20 százalékos csökkentése az
az lapJ_án Jaro ;1zem1 jutaléko
nehézséget abban la't,u
. 1G,. hog Y kella csokkenteru, vagy me t elkövetett cselekménnyel. a felg- merült kárral stb. arányban
.
élyze
h
ny
m
tt
a
t
J vonni, a;nelyikben a dolgozó a áll-e. A csökkentés mértéke
'.°
tó
�- �
t.t sgakra sem lehetett mt nden- cselekmenyt elkövette. Fegyel- azonban 20 sz1zaléknál
8em
�
k rnek felmentést, swb1d.sligot mi eljárá,; esetén - 'ha 11z el- több sem kevesebb nem iehet.
'
1 járás az üzemi jutalék kifizeengedé!11ezni.

Az 1960. évi üzemi jutalékra jogosultság
egyéni feltételei

j

I

csomópont közelében
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szolgálatnál csaknem lehetetLen elé ; 1t i, hogy a dolgozók
ren,d.szeresen látogassák az ó rá•
kat. A fordá.sok ugyanis a kijeiölt iskolana.pon csak minde n
harmadik héten jelenhetnének
meg. Az isko,lák -ciszont taneröt csak lcizarólag a meghatáro-zott napokra tud :i a lc bizto�ítani.

A harmadik kocsi a kíséró
szeméJyzeté. Ebben helyezték
· eket
!ti berend ezes
e1 a musza.
s
Já
Á � %��� � ���?�;-O;á!'.:

Vízmú épült a miskolci

t!l60. AU�USZTUS J.

1\fAGYAR VASUTAS

K IT Ü NTETÉ S E K

Megnyílt a vasutas fiatalok
balatonken esei építőtáhora

Az első fecskék, a Vasút
gépészeti Technikum diákjai
július 18-án, hétfőn reggel ér
keztek meg a balatonkenesei
Vágó
ifjúsági építőtáborba.
Rétfalvi
gondnok,
Istvá11
Ferenc táborvezető és Kere kes
Adámné adminiSztrátor fogadták a cUákokat
Az építőtábor ünnepélyes
megnyitója délelőtt 10 órakor
kezdődött, amelyen Pánti Béla,
a szakszervezet alelnöke mondott rövid ünnepi beszédet.
- Szakszervezetünk elnök•
sige a. t:a.su tas fiatalok számára
ipítteti ezt az üdülőt - tiangsúlyozta. - Amint látjátok, az
épületek éB aZ étkezde már e!!kész ült, de az üdülő te;tii letén

munkaidő 4 óra. Ezért szállást
és. né/1'1/szeri étkezést kaptok.
A munka mellett pihenésre és
szé>ro/lrozá.sra is bőven jut idö.
- t:n a magam és a szakszervezet elnöksége nevében jó
munká! és kellemes pihenést
kíváno/: nektek és a többi fía
talnak egyaránt - fejezte be
beszédét Pánti elvtárs.

A celldömölki vasutas sportolók életéből

A Celldömölki VSE a közel
múltban ünnepelte fennállá
sának 25 é,·es jubileumát. Az
évfordulónak különös jelentő
séget ad, hogy az egészségre
ártalmas salakos sportpálya
Az ünnepélyes megnyitó után helyett új füves pálya építése
a tábo!" vezetősége megbeszé kezdődött meg Celldömölkön.
lésre hívta össze a brigádveze
A pályaépítésból a sporto
tökE,,
szobafelelósöket,
a lók is kiveszik a részüket. Az
kultúr- és sportfelelóst. Ezen a atléták Rozmán Ferenc szak
megbeszélésen ismertették az osztályvezetővel az élen se
építőtábor rendjét, továbbá gédkeznek a futópálya kimé
azt, !hogy mllyen szórakozási
lehetőségek állnak a fiatalok résénél, ugyanakkor vállalták
a távol- és magasugró-pálya
rendelkezésére. .
elkészítését. A nemrég alakult
A Vasútgépészeti Technikum
még akad tennivaió. Mindenekelött meg kell építeni az üdülő- 60 diákja délután 3 órakor,
höz vezető utat, strandot és flárom brigádban munkáihoz
aportpályákat kell létesíteni. látott. Egyébként hétfő kivéte
mindennap
reggel
Hogy mindez mielöbb meg lével
leg11en, az ifjúsági bizottság 7-1 1-ig tart a munkaidő, a
Az elmúlt hónapokban a vas
Is meg
j4va.slatára a fiata!,okhoz for• vasárnapot a délutáni elutazás- úti szolgálati helyeken let
ü
1 ra való tekintettel pihenéssel 1 ����ek ��én����';:":O i;rs�
dultunk s egítségért.
J
,... Mint tudjátok, 4 11,api töltik a fiatalok.
nyekre. Ahol a sz.akszerve�eti bl-

kézilabda-szakosztály saját pá
lyáját építL

A mlnóségi sport mellett a
tömegsport is egyre jobban
szélesedik a celldömölki szol
gálati helyeken. Eddig több
házi
sportágban rendeztek
bajnokságokat és versenyeket.
Ezek a bajnokságok is elő
mozdították az olimpiai jel
vényszerző versenyek sikerét.
A csomóponton július köze
péig mintegy 240 vasutas fia
tal szerezte meg az ötkarikás
olimpiai jelvényt.
Kismihók Róbert

Töl,I, mint 3000 olimpiai jelvény
talált már gazdára

wttságok, a sportkör vezetöség<,
és a tömegsport blzoitoog Időben
munkához láttak, ott Igen sok
fiatal megszerezte már a Jel
vényt
Az e16adá.sokat, f<'lleg a buda••
pesti szolgálati helyeken élspor
tolók, vagy nevce sportvezet6k
tartot tak. A Landler JármüJavitó•
ban dr. M�<'l Fef'e.nc, a NOB
taqJa . az Eszakl JármüJavítóban
Bóbis Gyula ollmplaJ bajnok és
Kiss Katalin a BVSC vlvóJa, a
Vasúti Föosztá lyon Honti Györqy
az MLSZ flltlrkára és Papp Lá&zló

Jól sikerült a VI. országos
vasutas ifjúsági találkozó

háromszoros ollmpial bajnokunk

Eredmények: Pécs-Szeged
A VI. vasutas ifjúsági ta szer vastapssal jutalmazták a
lálkozó reggelén a felhőkkel szolnoki fűtőház és ;ármúja 10:0 (6:0), Budapest !-Deb
6:0 (2:0), Szombathely
recen
Petőfi
MAV
Szegedi
a
vitó,
borított ég nem sok jót ígért.
Debrecent -Budapest II. 2 :0 (0:0), Mis
S amitől a fiatalok tartottak, Kultúrotthon, a
művészcsoport kolc nem indított csapatot.
hamarosan be is következett. Jármújavitó
A délutáni órákban a kis·
Még a szombathelyi és a má jainak, a zenekarok, énekka
színpad körül is megele•
vonat meg rok és népi tánccsoportok tel
sodik budapooti
venedett az élet.
jesítményét.
6em érkezett, amikor meg
A mintegy kétórás sport
Ott a Pályafenntartási Tech
nyíltak az ég csatornái.
bemutatónak is nagy sike
nikum tánczenekara szolgál
A sűrű felhőzet 11 óra felé
re volt.
tatta a talpalávalót.
kezdett ritkulni. Még szemer
A
jólsikerült
találkozó
kélt az eső, de a hangszórók A Debreceni VSC női torná
feltétlenül
már köz.ölték a fiatalokkal, szai ritmikai, a férfiak pedig megrendezéséért
hogy megérkezett a MAV Re gúlagyakorlatot mutattak be. dicséret illeti a szervező bi
pülő K lub ejtőernyőseit hozó Ezután a Testvériség súly zottságot, s mindazokat, akik
gép és rövidesen megkezdő emelőinek gyakorlata követ a technikai feltételek biztosí
dik az ejtőernyős ugrás a kezett. Amikor az izmos le tásában, s a műsor megszer
Balatonba. A gép néhány gények egymás után sikerrel vezésében, illetve lebonyolí
kört irt le a móló felett, majd nyomták magasba a nehéz tásában közreműködtek. Kü
jutalmazta lönösen jól dolgozott a Ku
először egy, azutan négy, há súlyZót, vastaps
rom és újból egy ejtőernyős teljesítményeiket. Nagy tap pás-brigád.
Dicséret illeti Balatonalmá
sot kaptak a Testvériség fér
hagyta el a gépet.
Alig fejeződött be az ejtő fi és női tornászai is, akik di állomás dolgozóit is, akik
emyósök jól sikerült bemu korláton és gerendán mutat nek a különvonatok fogadá
tatója, ismét megszólaltak a ták be tudásukat. A sportbe sát és visszaindítását végző
hangszórók. Ezúttal arra hív mutatót a BVSC legjobb ifjú szaJcemberekkel együtt nagy
ták fel a figyelmet, hogy a sági birkózói zártál!: be. Pin részük volt abban, hogy bal
szabadtéri színpadon fél 12 tér István edző biráskodása esetmentesen látták el a szá
órakor megkezdődik a nagy mellett szabad- és kötöttfo mukra szokatlanul nagy for
gásban rné�ték össze erejüket. galmat.
gyűlés.
V. F.
A sportpályán az igazgató
Gróf József, a vasutasszak
szervezet titkára megnyitója ságok labdarúgó-csapatai ta
kezdemé
fiatalok
pécsi
A
perces
30
kétszer
A
lálkoztak.
után Balogh István, a KISZ
központi bizottságának. titká villámtornát a pécsi iaazga- nyezésére a résztvevő tízezer
ra mondott rövid ünnepi be tóság csapata n11Prte. Máso- fiatal a következő táviratot
szédet. Méltatta a VI. orszá dik helyen Budapest I. csapa- ! intézte a Béke-Világtanácson
keresztül az ENSZ-hez:
gos vasutas ifjúsági találkoz:6 ta végzett.
jelentőségét és arra hívta fel
„Mi, a Ma.gyar Népköztársaság oo.sutas fiatal;ai mély
a fiatalok fi�velmét, hogy to- megvetésse
l vettük tudomásul, hogy az tszak-Ameri kai Egye
vábbra is álljanak
helyt a sült Allamok újabb protokációt követett el a Szovjetunió
el
termelő munkában.
hogy az ameri-kai agressziós ikörak provokációikToojuk,
len.
kulnagygyűlést
Az ünnepi
,
kal
túrmusor es sportbemuta. tovább akarják mérgezni a -nemzetközi légkört és ezzel a
,� b e'k't
1 •
e veszél11ezte t'k
v1..,,g
tó követte.
Mi, magyar vasutas fíataldk tiltakozásunkat fejezzük ki a
színpadon
szabadtéri
A
é� fia;ta l !{ongói Köztársaság ellen elkövetett belga agresszió
amelynek dekorációján
padlózatán még ott csillogtak mi,a� is.
az esőcseppek, egymásután I Követeljük, hog11 sürgősen hívják össze a világ országaina k
léptek fel a legjobb vas:.itas b � ke �o?"fe_ren �iáj��• ahol tárgyalják , meg a telj�s lesz�r_el�s
kérdes�t es �zd.3ek meg a _ �sze�eles azonnali vegreha3tasat.
művészcsoportok.
1
_
_ a vilag nepei-nek
megbonthatatlan
El3en a beke! É!3en
Ezrek figyelték a színvona- j
las bemutatókat s nem egy- rátságaI'' VL országos vasutas ifjúsági találkozó résztvevői

tartott beszámolót, hog,y csak
néhány példát emlflsilnk.
Sajnos. akadnak olyan helyek
is, ahol késve, vagy "!P'általáo
nem fogtak hozzá
szervezéséhe21.

a

verseny

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az államvasutak:
kötelékében kifejtett több évtizedes példamutató munkájuk
elismeréséül nyugdíjazásuk alkalmából
Szocialista Munkáért Érdemérem
kitüntetésben részesítette:
Fonó Mátyás m. v. főell., Nagykanizsa fth.,
Pallai János ellenőr, Szolnok J. J. 0. V.
Munka Érdemérem
kormányltitüntetésben :
Tóth Pál v. főellenőr, Szolnok J. J. 0. V.,
Sári Imre hivatalsegéd, Fatelító 0. V.,
Horváth József v. főellenőr, Szombathely J. J. �- V.
A közlekedés- és postaügyi miniszter nyugallományba vo
nulásuk alkalmából több évtizedes példamutató vasúti &zol
gálatukért
Kiváló Vasutas
kitüntetésben részesítette:
Maróti Rezső m. v. főellenőr, Szombathely fth.•
Mondok Imre m. v. főellenőr. Szolnok, J. J. 0. V.
Érdemes Vasutas
kitüntetésben részesítette:
Debrecen állomás.
főell.,
Berczi Ferenc vezető
Kővári József ellenőr. Debrecen állomás,
Sárosi Gyula v. főellenőr, Szolnok J. J. 0. V„
Mondok István v. főellenőr. Szolnok J. J. 0. V„
Remetei Pál főfelügyelő, MA V Utasellátó Közp.
Miniszteri dicséretben
részesítette:
Koronczi István főfelüio·elő. BVKH,
Horváth Ferenc felügyelő. BVKH.
y.
Hajdu Kálmán v. főmunkamest.. Fatelítő
Sztálinváros 10 éves fennállása alkalmaból a közlekedés•
és postaügyi miniszter
Kiváló Vasutas
kitüntetésben részesítette:
Lánczki Zoltán főintéző. Vas-MÁV Ozemfőn.,
Barga Mihály fómozd. v., Fűtóházfőnökség,
Sulák Ferenc cs. v. előmk .• Pft. Főn ..
Csáki Albert főintéző, Vas-MA V Oz. Főn.•
Lukácsházi István ellenőr. Sztálinváros áll.
Kurucz Gyula m. intéző, P!t. Főn .•
Mohai István m. v. főell. fűtőházfőn.
:Érdemes Vasutas
kitüntetésben részesült:
Vadas Ferenc ellenőr, Sztálinváros áll.,
Kun Károly főtiszt. fűtőház főnöks.,
Major István m. intéző, Sztálinváros áll ..
Császár Károly m. felv., Fft. Főn .•
Tóth Endre ellenőr. fth. főn ..
Ambrus István váltóőr, Vas-MAV űz. Főn.
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A sportosztály e közelmúltban
statisztikát kéoszltett. Eszerint e.
Jelvényszerző mozg,alomban a bu
dapest1 sportkörök és üzemek
között a Landler JármüJavitó
vezet. Itt már több mint 300 ria
- lltegkezd.ödött KazincbarcJka
tal sze-rezte meg a Jelvényt és állomás
bóvitétie. Először 48xl8
mintegy 400 azokn ak e S21ánw.. méteres
utasteret építenek. Ezen
ekJk már egyik, vagy másll< belill két nagy váróterem, több
sportágban te,Jjeeltették a köv.,,. személypénztár és má!ltázó helyi
telményeket. Az EszakJ JármüJa ség é-pill.
vitób.an 250, ,a MAV Hidmühety
- 45 n.appaJ a ha.tárldö előtt
befejezték a veresegyházi árurak
ben 1 1 0 a Jelvényesek száma.
tár épltését az angyalf!lldl pálya
A Vidéki swlgál<ltl he'yek kö fenntartásl főnökség vm. pálya
zül Dombóvárott 460. Debrecen mesteri szakaszának dolgozói.
ben 380, Szeqeden 250. Ceqléden
_ 25?9 tonna szenet takarítot
250, a Székesfehérvári Jármüja tak meg az elsc5 félévben a kis
vitobar, 2 00. Miskolcon 200 jel kunha!.asi fótüházban, A legjobb
moz
Farkas L.iszló
vény t,a!á!t gazdára_ hogy csak a eredmtnyt
donyvezető és varga József :ratö
nagyobb szolgálati helyeket em- érte el.
1ltsük.
- Társadalmi munkával dfsz..
A statiBzitll<a szerint - amely parkot lét-esitene-k Tapolca á.llo
dolgozói az állom.ás terüle
msis
azóta bizonyára változott - a
vasút teril1etén több mint 3000 tén lebontott épillet helyén.
vasúti személyko<$!
UJtipusú
olimpiai jelvényt osztottak ki és
tervezését kezdték meg- a győri
nem kevesebb a részpróbázók Wilhelm
Pleck
Vagon és Gép
száma sem.
gyárban. A szokásos tüikék helyett két termet képeznek ki a
kocslban.
- Ankéton beszélték meg az
éves, valamint az ötéves tervüket

a cllósgy6rt pályafennta,rtási fő
nökség _ dolgozói.
hás
_
- Fllbé<" letl szoba-kony •
- "E:JJel-n.appal dolgoznak Tokamras, gázos Lakásomat etcse� kaj-Rakamaz
között a Tisza ar
1
rélném vasutassal Pest környéki területén megsüppedt vasúti töle
hason!ó lakásra. Bp. VIII., Ba- };t!,�r;; �lf' r!id:��
��:ne
as
lőb1
t'QSS tér 6.• Ill. 17 . Megtekinthető pályaépit6knek mintegy ��
11 ezer
17 óra után.
köbméter földet kell megmozgatniuk.
- S1.,orgalmasan dolgoznak Sz.e•
ged„Róktts áUomáson a teherko
MAG YAR VASUTAS
csi mosótelep dolgozói. Az elmúlt

Lakáscsere

ba-1

hónapokb.-.1. n
kocsival
200-300
mostak többet, mint a múlt év

Fele16s szerkeszt6: Gulyás Jáoot
Felelbs ktadó: Szabó Antal
SzerkooztOsérz:: Budaocst. Vt.,
Beoczur u. U.

TerJeszu: » Néoozava Laoklad6
Vallalat,
Budapest vn.. Rákóczi 6t 51
Sz.ikra Laonvom1a

hasonló Időszakában.
- GO Allomásl é! fútöházl dol
goz6 végzétt négyórás tlrsadat

mi munkát Kecskeméten a sport

stadion építésén. A csomópont
dolgozói meglgérték, hogy más
kor is szívesen segítenek.

Teljesítették

vállalúukat,

túlszárnyalták az élüzem szintet
Kaposvár állomás dolgo�ói. I<U·

lönösen jó eredményt értek el a
:fajlagos kocs:lmozgatásban, va!a
mint a személy... és tehervonatok
menetrendszerin1i ind{tá,ában1
- Tíz fiatal surezU mer a
szakma itjű mes·te� dmet a ta
polcai fütóházban. Közillilk Pál
Ferenc, Papp László és Sz.akmárl
Ferenc aranyfokozatot kapott. A
fiatalok tanulásához s01< segitsé:
get nyújtott Fekete Imre, a :tü.�6„
ház mérnöke.

A SZERKESZTŐSÉG
ÜZENI

Szilád! Sándor Szeged, :Berke
János Nagykanizsa, Szalánczy
Béláné Zánka, Bódogh Mih;l'.y
Dombóvár, Klsnúhók Róbert Cell
dömölk, Pintér Lajos Vácrátót,

Bognár Károly Tapolca, Behán

Rózsa Kazincbarcika. Tótlta Ká
roly Szeged, Orbán József Nyék
ládháza, Tóth István Piliscsaba.
Bezzeg LaJ os Gyöngyös, Cseh
Zoltán Szolnok, Várnai László
Pécs, dr, Hasznos József Gödö:16.
Leiti Ferenc Pécs, Cserháti Jó
zsef Szeged, Takács Lász:16 Bu

dapest. Dancs József Tapolca :
Leveleiket lapunkhoz felhaamál
juk.

Bognár Károly Tapolca, Pintér
Lajos Vácrátót, Patak1 József
Orosháza, Siklós István Budapest,
Bakó János Miskolc, Szabó Ti
bor Budapest: Hfradásukat kö
szönjük. Leveleiket belyazúl<e
miatt közölni nem tudjuk.
Tóth József Sztá!JnvJlros, Lelt!
Ferenc

Pécs,

Borbély

István

Jászapáti : Levtlben vilaazo!un.l<.

'!l,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Munkaverseny

Zenés műsor a vasutasoknak j

j

Sportműsor

! Akik munkával ünnepelnek

t:J

,

>5 PETER 100 %
LY JANOS 100 %
AI JÓZSEF 100¼
,(s PAi 100°/4

l -

- Azt persze eLfeiejtetted, hogy a easutas.
Mi lett volna akkor, ha nem barátsá,gos
..... Ha.Uod a rádiót? Az e{Jész ország m,eg1 napra a.zt is v,Walta.d, hO{lll fel!eségiil �·eszel! mérkőzést játszik a forgalom a vontat.ássa.! ? /
IJecsiil, csak oo vHzekszel mindig velemi

Tessék a. tolatási jegyzék . . .

(Pusztai Pil rajzai)

V/LAG PROLETARJAI, EGYESÜL JETEK !

A S Z E R V E Z E T T VA S U TA S D O L 'j O Z Ó K L A P J A

IV. tVfOLYAM, 16. SZMI.

Ára 40 fillér

1960. AUGUSZTUS 20.

Miniszteri fogadás a X. vasutasnapon

• A X. vasutasnapot megelóAz ünnepségen megjelent házi Ödön munkaügyi minisz
zoen, augusztus 13-án a Par- 1 Dobi Istvá n, az Elnöki Tanács ter.
lament
kupolacsarnokában elnöke, Nagy Dániel, az ElnöNémeth József miniszter
.helyett.es, a MAV vezengaz
gatója üdvözlő szavaiban mél
totta azokat az eredménye
i .ket, amelyeket a vasutas aol
goz6k az utóbbi években elér
tek. Köszönetét tolmácsolta
valamennyi vasutas dolgozó
nak
áldozatos,
fáradságot
nem ismerő munkásságáért.
A megnyitó beszéd után
Dobi Istvá n tolmácsolta a
Magyar Szocialista Munkás
,párt és a forradalmi munkás
.paraszt kormány köszönetét és
elismerését a vasutasnap al
kalmából.

á��=

z
d
0
ö
1:::r:;:
�[U:,���i t d,�':;��iT::;�:!,� ��re!1:v.ico:
(MTI Foto Pál ai Gábor felv.
)
f

l

Tanács
adták át a kitüntetéseket a ki
elnökhelyettese,
munkában élenjáró vasutas Kossa István közlekedés- és
<lolgozóknak,
-po.staügyi miniszter és Kis•

1

Ezután került sor a kitünte
tések átadására. Ketten kap
tak
Munka
Érdemrendet,
29-en Szocialista Munkáért
Érdemérmet, 37-en Munka Ér
demérmet, s 106-an Kiváló
yas uta s kit üntetést és pénzJU 1al
· ma t.
Az ünn epség után Kossa
István közlekedés- és posta
ügyi miniszter fogadást adott
a kitüntetettek tiszteletére.

Kitüntetések a vasutas,rap alkalmából
M un ka E, rdemrefld k ·I t·•
un te tes
' t kap t a k :

t>r. Szabó Tibor :főtanácsos, P� föfelü�.
IstvaP 1 Allomas.
vasútig., Udvarhelyi

Budapest

Ferenc

' ··
'
'
' ' Er
, de merem
. 1·1 sta Mun kaert
Szoc:1a
k 1tunt etest

esi.

Atalal

József

v.

főmunkam. 1 András főmérnök

Sztálinváros pfl. főn., Nagy Jst-

Cseke József Zoltán

.
varo

s

1

ter int. Miskolc
Igazg.,
Lévai
Márton v. pályamest. Kiskun.ha-

�aspf!��s� i!� �e�� ��
! Tót h Mihály m, enenllr Debr.;.:
1
,en fth.. Szabó József v. pálya
JJ. ttv. , mest.
Tapolca pft. fön,. Tür�zi

ka pta k :

munkamest.

1':,;,zaki

OV., Földesi Gyula
m. főint.
celldömö111c i:p. Főn .. �•w &abor ellenőr "!:áhony áll„ Nagy Péma

d

t.

István m. f{Unt. Bp. Ferencv. pft.•

áll., Debrecen Déll pf-t. főn.. Bognár Szántó Istvánné föint. KPM l/2.
Rácz Sándor főmoZd. vez, Deb- Imre főigazgató KPM I/1. szak• szako „ Gárdonyi István főfelügy.
..;s-et tőmunkamest.
ván ellenőr B p . Ferencváros

tókez.

_l\flskolc

tiszai

pu.,

Szabó

T<PM I/8.

Pusz.taszabolcs áll., Méra Béla v.

recen fűtőház,

Láz.ár László vál-

oszt., Nagy

J61

c! pft.
MAV
Lát716
Ballart
I.g,áz.g.,

KPM li8. s:oa,ko., lllés

-re

Sándor főel!.
főn Járó Rudolf főint. ci Igazg.. Juhász
Ig. Mozgó p!t., Belányi B<_:la
Vasűttervezil ov„ Tóth Bp.5-za.kme6t.
Landler Jj. uv.! Ve
V ffioll Naoyszénác; áll.. v.
.
tőini. Budap� l res � főtisZt Bp. Nyugati t;>Uó
Gv"öriv·
t,orbé.ty János ellenór Csi&zar Imre sz. hb. Utasellat

+♦•+••·•..•U•t+♦♦·•·•••• •··♦·¼•+•♦•♦•··♦
�A,,.I.UAú�UU•••••t♦♦&IAftl•&tt¼

Szep tember 17- 18-ra összehívták
a SZO T VIIL teljes ülését

�,��

November 5-6-án ülésezik
a sza ksz ervezet V. k�ng�ess zus �
zer·
ben a __:!Z

..

..

ÚJ ÉLÜZEMEINK
1960 elsö félévéne k e redményei alapján az alábbi
szolgálati helyek nyerték el
az éWzem dmet, s az ezzel
járó pénzjutalmat.

Forgalmi és kereskedelmi
szolgálat: Rákosrendező, Szelnok, Székesfehérvár, Kőbán)·a-teher, Püspökladány, Mátészalka,
Berente,
Vámosgyörk, Dombóvár, Sztálinváros, Murakereszlúr, Kiskunhalas, Kecskemét, Lökösháza,

Zalaegerszeg, Tapolca, ózd
állomás, Szolnok Rakodási
Főnökség, MA V Autófuvaro
zási Főnökség.

szolgálat : Kaposvári, Kecske
méti, Sztálinvárosi Pályafenn
tartási Főnökség. Bp. Építési
Főnökség,
Épületelemgyártó
Főnökség, MAV Fatelftó 0. V.
Távk özlő- és biztosítóberen
dezési szolgálat:
Debreceni,
Miskolci, Szombathelyi TBFF.

Vontatási és műhelyi szolgálat: Ferencváros, Szolnok,
Dombóvár, Zalaegerszeg. Kis
terenye, Pusztaszabolcs, Málé
szallrn
fútóh1z,
Budapest
Anyagszerk ezelési szolgálat:
Nyugati Műszaki Kocsiszolgá
Osztó�zertár,
! lati Főnökség, Északi, Szom Landler Jenó
Bp. Keleti, szombathelyi Szer
bathelyi Jánnújavító 0. V.
epítésl és pályafenntartási tár.

Vezérigazgatói elismerésben és pénzjutalomban részesült szo!gálati helyek
A budapesti igazgatóság területéről

Bp. Ferencváros, Bp. Déli
pu., Hatvan, Tatabánya-fel
s5, Győr. Bp. Soroksári út,
Szob,
Pusztaszabolcs,
Bp.
Nyugat.i, Dorog, Bp. Józsefvá
ros, Hegyeshalom, Ceg!éd, Bu
Oroszlány,
cl:afok-Háros,
Selyp, Esztergom, Bp. An•
gyalföld-állomás, Bp. Nyuga
ti Rakodási
Főnökség, Bp.
'.Épületfenntartási
F5nökség,
Székesíehérv.;.r, Győr, Salgó
tarján fűtőház,
Bp: Keleti,
Bp. Déli Müsmki Kocsiszol
Fónökség,
Villamos
gálati
Felsóvezeték
Építésvezet'í
ség, Landler Villamos Vonal
felügyelő.ség, Bp. Keleti Vil·
lamos Fenntear!.ási F5nökség,
Bp. Nyugati Szertár.

,

KörSárvár.
1 Celldömölk,
mend, Veszprém, Sopron-déli,
Keszthely állomás. SzombatKisújszállás, Kisvárda ál- I hely, Veszprém-külső Rako
lomás, Nyíregyháza, Debrecen dási Főnökség, Szombathely,
Rakodási Főnökség, Mátészal- Celldömölk, Ajka fút5ház.
ka Pályafenntartási
Főnökség.
Üzemi wállalatok
.•
A i1e•rm11 tg3zgatóság

területeröl

Debrecen, Duna.keszi. Sllé
kesfehcérvár. Miskolc Jármű
Kelebia, Orosháza, Gyoma, j avító OV.
Kalo
Kunszentmiklós-Tass.
Valamint: Hídépítő Szak
csa. Szentes állomás, Mez5- szertár, Vasanyagiavító Szak
hegyes GV.
Ozemfönökség, szertár, MA V Jegynyomda
Szeged, Békéscsaba Rakodási
Főnökség, Békéscsaba, Sze Főnökség.
PI<&">'°""''°""''°""'<,:?
ged, Kis!r nnhalas
Fűt5ház,
Kecskemet kisvasúti fűtőház,
Szeged TBFF.

A szegedi igazgatóság területéről

A pécsi igazgatéság területéről

Az igazgatóságok
egrmád<özti msen;e

Bátasz.ék. Gyékényes, Pécs
A j1ín.iusi eredmé:n1,1ek ala i,
bánya-Rendező, Barcs, Sárbo·
gárd, Siófok, Szekszárd. Lep ján az igazgatóságok helye
A miskolci igazgatóság területéröl sény,
zési
sorrendje és százalék•
Szentlőrinc
állomás,
Kaposvár, Pécs Rakodási Fő ban kifejeze tt teljesítménye "
Gyöngyös, Tiszaszederkény, nöksiég, Ba-rcs Fűtőház, Pécs követleezőképpen, ala kuit:
Putnok állomás, Eger, Su• TBFF.
98,94. ¼
1. Budapest
rencs, Bánréve, Jászapáti fű
tőház. Miskolc fűtőházi s7.er
Z. Szombathely
96,83 ° 0
igazgatósá11
szombathel,
i
tár, Újmiskolci ·Pályafenntar
3. Pécs
96,48 ¼
tási Főnökség,
hlrülelét'ól
4. Miskolc
9 3,07 0
5. Szeged
93,:Jl •.10
Ajka, Várpalota, Veszprém
6. Debrecen
92,25 l} 0
küls5,
Pápa, Szombat.hely,

A X. vasutasnap központi tóság vezetője mondott ünne•
ünnepségét az idén Pécsett I pi beszédet. Beszámolt az
rendezték meg, az állomás igazgatóság
eredményeiröl,
el6tti Lenin téren. Az ijnnepi terveiről és elmondotta, hogy
gyűlésen ott volt Kossa lst- az igazgatóság területén levő
vá n, közlekedés- és postaügyi szolgálati helyek dolgozói ho
miniszter, Soproni József, a gyan készültek fel az őszi
szakszervezet főtitkárhelyet- csúcsforgalomra.
tese, Németh József miniszterEzután Kossa István, köz
helyettes, a MA V vezérigaz- lekedés. és postaügyi minisz•
gatója, Egri Gyula, a Baranya ter átnyújtotta az Elnöki Ta
megyei Pártbizottság első tit- nács kitüntetéseit az igazgató
kára, Palkó Sándo-r, a megyei ság legjobbjainak.
Hárman
tanács v. b.-elnöke, a szak- Szocialista Munkáért, Érdem
szervezetek és a társadalmi érem, illetve Munka Érdem
szervek képviselői, valam i nt érem kitüntetésben részesül
szaksurvezetünk külföldi ven- tek. Nyolcan kaptak Kiváló
dégei.
Vasutas, húszan pedig ÉrdeTóth József, a pécsi igazga- mes Vasutas kitüntetést.

1

�g�; Az ülésen
Augusztus 13-án ii.lést tartott a SZOT �lnöks
ssz h_i v1ak a Szak
el.határozták, hogy szeptember 17-18- ra ? u� uet,
n:>;eLynek
szen·ez et,ek Országos Tanácsa '!;' Ill. tel1es _ ! nei:elo
•
7!1-unk �
;s
napirendjén az oktatási reform es a kultura!K
ek <!- musza.k�
e
soronlevő fe ladatai, valami nt - a szakszervezet � loi
, szerepelszínvonal emelése segítésével kapcsolatos tenmva
nek.

József

Villányi

,..,_,,,.,��,.., ....�......,,,,.,, ,...._,.., ,.,,.. ,.,.......,. _._...,.., ,.,,""-",.., ,.,._,...._,.,� _

A

A pécsi központi ünnepség,

renc v. munkás SU>mbathe1y áll.,
dr. Nits Emil orv. főtan. Mlsi<ol
tan.

áH..

Petrényi Ferenc eu. IZfák áll.,
Uihegyl Kát'Oly m. íelügy. HidéO.

Fóti.

m. toJntező Budapes�
Csizmazia Józs� foellen�r _Vas
utas Szaksz. Koz.p. , Máte Jozsef

m.

Orbán

Ferencné tan. KPM I. Fökönyv.,

Munka Érd emére m kitünte tést ka p tak:
za áll.. Németh Ferenc
Kovács LaJ06 v. f6munkam. Nyjregyhá
Szombathely JJ. trv.. dr.
Dombóvár �p. Főn., Sük!kösd ellenőr
Albert főtan. szegedi
Bertényi
r
Dombóvá
Sándor m. :röintéz.ó
Hegyi János v. :Cöell.
fth., Csllcf,sz Irén főtiszt Sajókaza vasútig.. Jj.
UV„ D1enes Ferenc
Misk�lci
tanácsos
tn.
.
au., vastagh János
Ig. II. oszt.,
KPM 1·6. szakcszt . . Dudás János
m. enenór Háman Kató íth., Tamá&.-y Jöz.c;et v. főellenör Gyöngyös Kit. ov.. Tólh 1. József V.
:Cöellenőr .hlAV Aut. Fuv. Fön.,
Bolha Ist\tán előmunkás óm1s'kol-

szako..

int. NyékládháZa

Béla föszakm. Ep. Géptelep főn., főell. Szeged Ig., Kovács De':56
Gáspár Sándor igazgató KPM I/1. főfütö Szombathely fth. Kiss
Anyagell. ig„ Szántó István v. Miklós v. mun.k.amest. �ebrecen
föell. Rnkos,·endezö áll .. Bakó Ká· áll., Ligetvári Jó:r;set v. ;fomunka
roly m tan. Dunakeszi Jj., dr. mest. Szerencs áll., dr. �rsányl
Keré11Yi Imre főtan. MA v Tüdő- Zoltánné, t.anácsos utasellató nv:.,
Herczegh Mihálv Farkas Béla munkame,;t. Celldo
gyögyinté,et
ta
m. v. főmunkam. Békéscsaba mölk áll., Szakács Gábor m.Falu
intéző Cell- nácsos KPM I/7. szakoezt.,
Sándor
fth .. Bartus
Ferencváros
Bp.
dömölk áll.. Tiber János -fóinté- si Géza int-éz.ö
zó KPM I 2. B. oszt.. Antal Raf- áll., Simon János ellenlSr Szolnok
v. sz;akm.
fael v. főmunt<.am. Mls!<olc Eo. Jj. UV., Goller László
.. Pongrácz Imre
Főn .. Pályi Zsigmond föfelügy. l Landler JJ. nv
Igazg.
B
.
f6tanácoo,;
m.
,
Pázmány
p
KPM I/8. szakoszt..

A budapesti csomóponü párt.bizottság nevében Császár László. a p3.l.'t
bizottsá.,. első ütká.ra a szakszervezet elnöksége nevében Soproni
József, "'tötltkárhelye�. a Vasúti Főosztály nevében pedig Rödönyi
Károly vez-é.rigazgatóbetyettes koszorúzta meg a. gellérthe;yi Fel„
szabadulást Emlékmú,·et.
1
(MTI Foto Lajos György !elv.)
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A SZOT elnökségének bat?roz�ta e�t�lme
eru s
• k fele".ben
ve:retek kon gresszusaira a maso�en é 6 an taJja � :0�g
r
e
1
s 5,•asutasszakszervezet novemb
·
1
resszu.iát.
.e1en t-osegu
• - eseme·ny a
nagyJ
en
életéb
n•ezet
szaksze
A
zponti vezet�ség a leg
kongresszus, mivel ezen ad számot a . k?
sZ'.lbJak m� az
utóbbi kongres•zus óta végzett munk arol. Ezen kongres�zus1g.
i
elkövclkeze ndő. idők tennivalóit a legközelebb
z _a tény •.s: . hogy
Az v. kongresszus je'entösé�ét _ '?övell �
evforduloJa,vaL
egybeesik szaks,;erveze:ünk fen na.Ua,;anak la.

Kossa

AZ ALKOTMÁNY ÜNNEPÉN

°

A történelmi va.lóságnak megfelelö.en mondotf.tf ki dZ
országgyűlés 1 949. augusztus 1 8-i ülése . hogy „Magyarország
népköztársaság", amelyben .,minden hatalom a dolgozó népé"'.
Két nappal később, augusztus 20-án ugyancsak az országgyűlés
határozata egész él.etünk és jöve ndőn1e alap3ává tette népi
iemokratikus alkotmán11unkat.
Népköztársaságunk alkotmánya olyan időben született,
amikor a Szovjetunió példájára számos ország dolgozói rá.léptek
a szocia!i.sta építés útjára. amikor a kapitalhmussal szembeii
kezdett J:ialakulni egy új szodalista világren dszer, a békéért
1-üzdő erök hatalmas tábora.
A mi alkotmányunk, amelyn2k az idén, ünnepe ljü k 1 1 . éi:•
fordulóját - hasonlóan a többi szocialist-a. ország alkotmányá
hoz -, a nép alkotmá. nya , s ezért nyugodtan elmondhatjuk
róla. hogy egyben a népek barátságáM k alkotmánya is.
Az alkotmány ün nepe a néphatalom . a nép alkotó munlcá
iának ünnepe.
A fels=badulás óta eltelt 15 év alatt munkás-paraszt álla
munlcba n hatalmas vá.ltozás ment végbe a dolgooó osztá!yo k
életében. Bár az ellenforradalmat mege lózó évekbea a 1:e:e
tésben előfordult súlyos hibák eredményeinket több t s rületen
is csökkentették, enne k ellenére túlzás és dicsekvés nélkül el
mondhatjuk, hogy a munkásosztály és egész népünk ma többet
termel és jobban él, mint ezer h•es történelmün k alatt bár
mikor. Az évről-évre javuló gazdasági hel1Jzet. a jobb és
kultúráltabb élet mind-mind a magyar dolgozó nép alkotása•
1Ul k. a teremtő m u nkának a gyümölcse.
Az ország népe hfoe n köve tve a pártot, tel;'ese n megi:áltoz•
tatta társadalmun1c politikai és gazdaság i arculatát. Ipari tet•
melésün.lc megsokszorozódott, mezőga;;daságun'i fejlődése is
meggyorsult. Egyszóval allcotmányunk 1 1. éi:forc'.ulóját mín d a
munkásosztály, mind a dolgozó pa rasztság olyan sil,er.ekkel
ü nnepli. amelyekre joggal büszkék lehetünlc.
1
Az e (ső félév adatai arról tanúskodnak. hogy a teri-eket
a ga.zdasag valame nnyi á gazatában telje sítettük. söi ne m eg'j/
ipará.gba.n túlteljesít.ettük.
Ne künk vasutasoknak, sem kell szégyenT,eznü nk. A= é1'
e (�ő hat hóMpj'ában a uasút a taralyihoz képe.�t. 24 to11nn i·al
no�•elte a tehervonatok átlagos terhelését és szinból 6 7 635
tonn.át takarttottunk meg.
A mu7! ka dand� ria azon_ban még hátra i,an. Az oszi r.• ••cs
.
_
forga1om ide1é1
e lor lat
_ _ n,! a m� �a!olog 1.5 millió tonnávaz /,ell több
árut elszallit
u lt e � inél. A1i hoz. hogy ma ra>iel,tn', nul
�
István, közlekedés- és postaügyi
miniszter Kiváló Vasutas eleget teh es�
_ !f,tl; k n _ megnoi,ekeclett felac'1tokna'.r. va!ame,: n y_f
Jelvényt nyújt át Hornyii.k (St\"án intézönek
vasut�is _resze1·o
l m �?'dP.nek elött példam utató mu nk<lra 1'elllilly
()',!TI 'Foto L•Jos György felv.) he lytallasra lesz sz uks.eg.

MAGYAR '\ZASUTAS

A nemzetközi vasutas képzőművészeti kiállítás

Népes a HÓlsÖk tere . : . ide és oda is figyeltünk, elles- l ruhás úiny" című képe is
Modern Babilonnak
tűnik, tük a szavakat éS véleménye- nagyon tetszett. A kép egy
mert rövid !dó alatt lengyel, ket. Nagy sikere volt a dán J kies; lányt ábrázol. Villog a
német, orosz, dán szavak Vetra Jaszep „Hirosima tragé- piros ruha . . A napsugár átj
'ilt.ötték meg a ftilüniket.
d iá.ja" mélyértelmü képének . süt rajta. Nagys7.,erű portréEgy nagy busz áll meg . . .
festő lohet Usakmr, a gyerHangos fiatalok ugrándoznak
meklá:ny csaknem
·a
megszólíti
•
.
le róla, Franciák. Ők is a
a szem1élot.
Nagyon erdekes
vasutas képzóművészeti kiállí
Alexandrova Galina „Május
tásra jöttek.
1" című képe, mely a BudaMegindulnak a Műcsarnok
pest Fővárosi Tanács VB
lépcsójén. Utánuk mentem.
elnökének tiszteletdíját nyer
El.sóként a francia tennet
te el.
keresték fel. úgy látszott a
Elismerésre méltó lengyel
modern irányzat kedvel.öl
Walisze nska Irene �ParasztNem sokáig követtük a vidám
asszony" című szobra, az osztf;ranciákat, mert 'h.amarO&aJl
rák Reiter Wolfgang szénegy 20-30 főt számláló szov
rajza és a svájci Nick Walter
jet és lengyel csoportra let
Mozdon é,·;el" című muntünk figyelmesek. Nagy barát
11 ,
k" aJa.
..
jai lehetnek a képzőművészet..
Tovább lehetne • so.rolni,. a
nek. Csaknem minden képet
sok:sok
nagysze r.u muv�t?
megcsodáltak,
hunyorogtak,
amit a 15 nem z_et ".�súy as f i ai
Mtráltak egy-egy olajfest
al!kott�k a �ehez, eJt es n apFiczere László - k6zépen - kül palt 1génylo vasuta
mény vagy grafika előtt.
s munka
küldöttek társaságában be•
Sokáig
tartózkodtak
a földi
szélget. háttérben az aranyérem mellett. " ítá
_,_
rnagya� teremben . Dicsérték a me1
ann
a
s
Ez a k 1 ll
dijazott 1U1skolci tanbányában
.... �11ené_
jól ismert magyar vasutas
clmQ olajfestménye
re, hogy vasutas amatór muművész, Ficzere László alko
vészek
mu
n káit tartalmazta
tásait. Különösen elismeréssel A vérvörös tenger, a partra sokat adott a tárlat-látogatók�
:nyilatkoztak a Miskoki tan- szórt élettelen emberek és a nak. Elismerés illeti a ren debá.n11<iban című aranyéremmel sötét 'h alált jelentő atomfel:hő zóséget, a vendég és a hazai
kitüntetett képéről. A társa- mementó azok számára, akik amatőr
a
művé szeket ,
ság és mások tetszését is ki- nem féltik az emberiséget a a FISAIC-ot és a szaks:u.rjövő
lháborújától.
váltották Kustos Margit Egyevezet kultúrnevelési osztályát
fzlés és vélemény különböző. egyaránt.
dfil és a Portré című képei.
l
szép
közül
sok
mű
a
Nekünk
franmegint
és
Németek
a
- Gergely ciák kerü1tek elénk. Most már Usahov Kornita ntin „Piros•
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A SZOT elnökségének irányelvei
a szocialista brigádok további működéséről

A Sza�zervezetc1c 9rs�á!f!l,nokse,ge
os 1:<;�csának
�960. tú.lius 20-án ira·nyel_veket fogadott el a szociali&t
, ' b' "'k öd
• •a
br,.ga'dOk • ,ova
b ' ni„ ' esere
vonat �zoan.
. . . •
.

dítja elő a magasabb terme- ' ja le.het, aki a. c&lkUtlzéseit
lési eredmények elérését, a ma.gára nézve kötelezőnek
termelőerők fejlődését, a szo- / tartja. A mozgalomban lehe
cialista termelési viszonyok tőleg egy-egy csoporton belül
elmélyítését, s ezzel párhuza- dolgozók egész kollektívája
mosan a dolgozók szakmai, 1 vegyen reszt. Helyes, ha a
erkölcsi. politikai nevelését, termelő munkát közvetlenül
az új szocialista embertípus irá nyító műszaki és gazdasá
kialakítását. vagyis a szocia- gi vezetők maguk is I'éM:t
lizmus épltérenek gyorsítását. vesznek a munkában, akár
A mozgalom jelszavához mél- mint a brigád tagjai, a:kár
tóa n - szocialista módon dol- mint azok patronáló!. A váJ.
aozn!, tanulni és élnt - az lalat gazdasági és mozgalmi
eddigieknél jobban érvénye- vezetái viszont necsak egy.
sül a kollektívának az embe- egy brigáddal, hanem a vál
reket és a termelést átfor- lalatnál folyó verseny egészé
máló ereje, az egymást segítő vel is t�rÓ?jenelk.
A szocialista címért e!s6elvtársi közösségi szellem fejsorban a már meaiévő tl!f'l-esztése.
brigádok versenyeznek.
melö
A brigádok mi n tegy másfél éves tevékenysége, sok, A knllektíva maga dönt ab
problé- ba.n, hogy !ti vezesse a brlgá
korábban vitatott
mára választ ad. Ezek a ta- dot.
pasztalatok nyújtottak alapot
(Folytatjuk)
a SZOT Elnöksége irányel
veinek kidolgozásához is.

.
Az_ 1rru:ii:elv elolJaroJaban
1 megall apitJa. hogy a Magyar
Szoc!alis� M UJ?k�párt Köz1959
Bizottsaganak
po n ti
1 márci usi határozata. majd _a
U
V .. pártkon�resszus <;él_kitu
zései a szoc1�izn;us ep1tésé
n ek m�ggyorsitására
a_ ?olgozó tö11:egek hely�slesevel
és egyetertésével. talaJkoztak.
A k_o �gresszusi. es a felszab�dulás1 verseny során megnovekedett termelési aktivitás
lehetővé tette. hogy a legfon 
tosabb mulatok tekintetében
· · .. k -� . hámár _ 19�- 9-ben e1e_riu
romeves terv végere elo1ran yzott színvonalat.
.
,.
A szamszeru és minóségi
eredmények mellett ez_ a ver
s�ys;1:a k� uJ v onasokk�l A brigádok
szervezése, alakulása
1
egesz�� ki. �artalrrulag
A HIVATALOS LAPBÓL
formái aban 18 . g�agab�
?_á I Helyes - állapítja meg az A mvatalos Lap tartalmából
v:ll t. A kezdemc:nyezések koirányelv -, ha az üzemek- a szakszervezeti bizottságok és
zott 1':�on tosabb a Szoci�l)s- be
n mi ndaz.on munle�terüle- a dolgozók figyelmébe aJánlju,k
ta bngad clm elnyereséert teke
n , ahol
a. munkafolya- a lkövetkewket:
33. számból: 119 550/1960. I/2.
kibo ntakozott küzdeIem.
matok kapcsolodnak, vagy a B. Végreluljtási Uta&itás. Az 196iJ.
A Szocialista brigád címért munka szervezése csoportos, a évi őszi furga.Jmi verseny célkl
folyó versenybe
viszonylag dolgozók kisebb ko!lektfvájá tü:oése!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
rövid idő alatt mind többen nak mu nkája között közvet 34. számból: 107 263/1960, I/3. A.
üzemi baleset következtében
kapcsolódta.k be. Az év ele - len kapcsolat van brigádver� Az
el.halt MAV dolgozók temetése.
jén meglevő. több mint 40 OOO - senyt szerveznek és a brigádok
35. szAmból: 120 576/1960. l/2. B.
Névadó ünnepség
brigád közül mintegy 13 OOO küzdenek a szocialista cím el Helyesbítés az államvasűti doO.
gozók ldnevezéséhez szükséges
Diósgyőr állomáson
Magyarázatot kap a látogató brigád tűzte k:i célul a mea- nyeréséért.
A szakszervezet munkavész.ak.tcépesltésrlH szóló
:rende
d�lmi _ és munkásellátási ?sz- , arra is, hogy a dolgozókról va tiszt e!ó cím elnyerését. s több
A brigádnak mindenki taa- letben.
Július 30-án ünnepi díszbe talya es a KPM I/3 C osztálya ló fokozott gondoskodás elle mint 3000 brigád el is nyeröltöwtt a diósgy5ri vasutasok a munkavédelem 10 éves feim- nére miért sok a baleset a vas te azt orszá.gcs viszonylatüzemi ebédlóje. A szakszer állása alkalmából . ki_állítáSt útnál. Megtalálható a kiállítá- ban. A vasúton 8152 briaád
vezeti bizottság rendezésében rendezett a Nyugati pályaud.
. ..
. hogy a masod1k
3346 tűzte
céljául a
son az 1s,
ot- közül
Sán.doi· József újszülött gyer var ceglédi várótermében.
CÍM. elnyerését. Az etsö félév
milyen
szoci�
terv
alatt
é_
v
es
.
_
mekének itt tartották névadó
ben 303 briaád nyerte e1 a
A teremben mintegy ötven
ünnepségét.
� es �unkavedelrm beruha címet.
fényképes, rajzos tabló, több :_1asok
atók.
varh
Az állomás szakszervezeti make
Mint az elmúlt rövid idő
tt és munkavédelmi újíAz V. Nemzetközi Vasutas Táj c. olajfestménye, a Vasuta..
bizottsági titkárának rövid tás ismerleti a vasút munkaA kiállítást augusztus 6-án szak tapasztalata mutatja, ez
megnyitója után Szü cs Zol védelmének 10 éves fejlödését. ünnepélyes külsőségek között a versenyforma a szocialista Képzőművészeti Kiállítás tisz- sok Szakszervezete elnökségé
tán, a
III. kerületi tanács A tablókon elhelyezett képek nyitották meg és előrelátható munkaverseny egyik leghal& te!etdijait a zsUrl az alá.bbiak nek tiszteletdíját Lecmid Tu
munkatársa meleghangú sro és rajzok nagyszerűen szem- lag 31-én zárják. A kiállító konyabb formája. Kiemell<e szerint ítélte oda:
kácsev (szovjet) 191 7-es for.raA FISAIC ara nyérmét Fi- dalom résztvev.öjének, Ladosin
vak!kal ismertette a névadó léltetik mind a helyes, mind a terem végében meghatározott dő jelentősége abban van.
czere
László
(magyar),
jelentőségét, helytelen,
Misünnepségek
elvtársnak
a rcképe e. szén
megen gedhetetlen időközönként munkavédelmi ho<(y az eddigi versenyfor
kolci tanbányában c. olajfest- portréja, a MAV vezérigazga
majd a különböz5 társada.lmi munkamódszereket.
álmeket mutatnak be.
máknál hatékonyabban moz- ménye,
a Minisztertanács el- tójának tiszteletdíját Gugliel
sir,ervezetek köszöntötték az
nökének tiszteletdíját Henri mo Salvetti (olasz) A k!kötó
újszülöttel megjelent szülő
Le Roux (francia) Pályamun- ben c. olajfestménye, a mű
ket, a névadó szülőt és át
kások II. c. testménye, a köz- velődésügyi miniszter tiszte
nyújtották ajándékaikat.
lekedés- és postaügyi mi nisz- letdíját Jan Ostergard (dán)
Bánhegyi Tibor
ter tiszteletdíját Unto Paulo Fazék c. kerámíája . a Népmű
(finn) Téli nap c. olaj!estmé- vészeti I n tézet tiszteletdíját
Diósgyőr
A külföldi vasútak jármű- tételek'kel indult, mint a ta- tályi szerelőcsarnok előterétől nye, a Nagyar Nemzeti Galé- Wilhelm Fastabend (nyugat
javító üzemeiben már nem valyi, vagy az azt megelőző. kezdődik. A szabadban végzik l'ia tiszteletdíját Langer Rezső német) Viszontlátás c. faszob
a bontást és az alvázak elő- (magyar) Ebédelök e. olajfest- ra, a Kulturális Kapcsolatok
újság a szalagszerű kocsija'Vi•
tás. Az új módszer gazdasági lgyeoos pályán futnak a kocsik szerelését. A szerelöcsarnok ménye, a Művész Szakszerve- I ntézete elnökének tisztelet
Ritka családi ünnepség
bejáratánál elhelyezett eme- zetek Szövetségének tisztelet- díját Ruth Brandt (kelet
előnyei elvitathatatlan ok. NáKezdjük azzal, hogy a sza- l ök segítségével megtörténik a díját Milosl,av Fojta (cseh.szlo- német) A vasut.asok Népek
A kiskunluilasi szenárban lun'k is több kezdeményezés
a rugócsere és az vák) Decsini_ v_idé� c. i?'éta- Barátsága Klubháza c. linó
lag most solckal a" ttek1'n the- kerékcsere.
doLgozó Nagy Benő csal<idja volt mar
erre. saJ· noo, --' dig tőbb. Nincs kitérő, mellékvá1.
alváz javítása. Ezután a szek- metszete, a fovaros1 tanacs v.
ne
e1
1eummetszete, _a vasutasszak
_ .
el.
gány, a szalagra helyezett va- rényla katosok munkaterüle- b. -elnökének tizstelctdíját Ga- sze ezet ulturne�eles1
�a}fj :I;����eih1 :��m:.. kevés sikerr
OBZ
l in a Alekszandrova szovjet
�
l"';'
A Landler Járműjavítóban gonok egyen es pályán f utnak tére gördüln ek a vagonok.
kének születését.
A szekrénylakatosok egy- Május elseje c. olaj festménye, tályanak hszteletd1Ját Seppo
Hasonló ünnepség zajlott le például már tavaly megkezd- végig, amíg elvégzik rajtuk a
szükséges javításokat. Jelen - szerre nyolc kocsin dolgozhat- a SZOT elnökségének . tiszte - 1 ViinilGainne n (finn) Bakugráa
Maik6n
is. Varga József ték a tehervagonok szalag- leg
a kocsiosztály negyedik és nak. Négy munkagép áll a lel.díját Toni Daehler (svájci) c. szobra nyerte.
4nyagleltárkeze!ó
tizedik szeru• Javi
• 'tását
· · De a szervezés hatodik
vágányá n végzik a rendelkezésükre. Van ott egy
gyermekét névadó ií.nnepsé- akk
· a 1apos e· s
- or n em volt e1eg
szalagszerű munkát. Az ötö- I v i_zes és e_gy_ _szá_raz köszörűOk levelet az alábbi míívek nyertek :
Qen köszöntöt t ék. Az ünnep- a javítás menetében előá11 ot t dik va·ga·ny u"resen maradt, gep, egy furogep es egy lemezséget a makói áKorona éttezavarok_ miatt félbemaradt a oda olyan gépeket helyeztek 1 vágó gép. Ezek a �é�!- a
lő
remben ta rtott k. A szü k- kezdemenyezés.
Edwin
Lipburger (osztrák) szobra, Tóth ZoU<in (magyar)
el, melyekkel a javításh07: szerszamok gy�rs Jav1tá5'.1t éS Gcsztenyeárus c. olajfestmé- Jegyvizsgáló c. gipszszobra,
kel és az
á,llomásveze<tőool
be
n
v�o
a_
agok
.
z
�neretre
i:
�
_
Július elseje óta azonban új szükséges an yagokat készítik l t�a.t te:5z1k lehetove. Meg nye, Vilen Sime1, (csehszlovák) Magdeburgi Népi Képzöművé
e gyü tt részt vettek a ritka
folyik ez • a elő. Ez a vágáJiy lényegében a af h lo
·csa,ládi ünnepségen a, vá.ro3 módszerekkel
ele aUva nyokon ;1tt .�rako- Közép-cseh táj c. olajfestmé- szeti Kör (keletnémet} Vasuta,
r
pá.rt és társadaLmi szervei- munka. Csak rövid idő telt el kéziraktár és a műhely te ü- z1k a vagonok Ja 1tásához n ye, V iljo Venalainen (finn) óvoda díszítése c. lakkfestése,
lete.
1
y,
új
n
té
hogy
az
� M:n - Északi fé11y c. festménye, Mat- Otto Schliwinski ( nyugatné
azóta,
de
nek t:�zetcli is.
j
elö]<;észített vasa n }'.a,,.
A javítószalag a kocsiosz- de
szalag az idén kedvezőbb felcel Picard (fra n cia) A kerekes met) Váróterem éjjel e. olaj
Cs. J·
n utt va n a munkahoz szukséges sűrített levegő-, villany torony c. olajfestménye, Mau- festménye, Anselmo Galusi
rice Huet (francia) Acél nyaláb (olasz} Kompozíció c. festmé
és gázvezeték.
c. olajfestménye, Dusan Radi- nye, Walter Nick (svájci} Moz
A szekrénylakatosok után a vojevics (jugoszláv) Csendél et dony éjjel c. olajfestménye,
bognárok mu nkahelye követ c. olajfestménye, Re né Feltz Albert Weder (svájci) A b lak
kezik. Ők is egysze1Te nyolc (luxemburgi) Peintura c. olaj- Tács c. iparművészeti munká
kocsin dolgozhatnak és négy festménye, Kecskeméti István ja, Walberg Olle (svéd) Boros
gépük va n : fúrógép, famaró (magyar) Műteremsarok c. üveg c. olajfestménye, Vera
szalagfűrész és kör olajfestménye, Jalcsa Istvá.n Malah.ova (szovjet) Május el
állomások bővítése, va.gv má- n ek, ami egyrészt a szakszerű gép,
A román népgazdaság
en tervezett és kivitelezett fel fűrész. A gépek mellett jutott (magyar) Múteremrészlet c. seje a Vörös téren c. olajfest
lönbözö ágainak sokoldalú, 3odile vágány építése;
- növelik a szerelvények szerelés minöségének, másrészt hely a kézi raktárnak is. A olajfestménye, Na{Jy Lajos ménye, Igor P1idov (szovjet)
gyors fejlödé.se az utóbbi években mindinkább szükségessé utazási sebességét, miáltal je- pedig az alkalmazott kiváló szalag végén a mázolók veszik (magyar) Pályaudvar c. olaj- Vad·!m c. olajfestménye, Vi!
festménye, Gerencsér József ! !isz Grasszisz (szovjet) Hord6
tette a közlekedési utak, el.w- ientéke ny megtakarítás érhető kapcsolási vázlatoknak kö munkába a kocsikat.
(magyar) Leá.nyfej c. gipsz- c. fafaragványa.
sorban a vasút fejlesztését, el az áru- és személyforgaJ.om- szön.hető.
Crorsabb,
gazdaságosabb
amely az áru- és személyfor- ban;
Téves kapcsolást n em hajt
- nö-velik a foTgalcm biz- végre a berendezés . viszont
galom legfontooabb szállítóesza rermelés
tonságát, mivel önműködőleg bármilyen üzemzavar azonnal
köze.
A vasúti szállítás korszerű- ki.zá rják az egymásnak ellent- biztonsági ál lásba váltja át a
Ez a gondos szervezés lehe
szerkezetet.
sítését célzó mul1'kálatok közé mondó kezelési műveleteket
tővé teszi, hogy növekedjék a
tal"to3ik az állomások és a fó- és azonnal jeleznek bá rmilyen
A Romániában gyártott jel szalagon a munka termelé
vona lak felszerelése korszerű meg nem feleló műveletet ző-, biztosító- és blokkberen kenysége és jobb legyen a ja
jelzií-, biztosító- és automatl- vagy üzem2'0vart a b ere11d e- deresek a vasútüzem korsze vítások min ősége is. Azelőtt a
zésben;
kus blokkberendezésekkel .
rűsítését célzó alábbi berende- brigádok me ntek a kocsikhoz,
- 60-80 s.ázalékkal csök
l nyernek most a kocsik „keresik' fel" a
Az utóbbi években a román kentik a fenntartási és az- zések felszereléséné
zást :
dolgozók munkahelyét.
A
elektrotechnikai és finomme egyéb kiadásokat, fől g k5zép- alkalma
a) Egyedi vezérlésű. elektro- szakmunkásoknak már nem
e
chanikai iparban bevezették e és nagy állomásokon.
dinamikus biztosítóberendezés. kell az anyag után járni. A
korszerű teljes berendezések
b} Menetvezérlésű elektrodi- szalagon dolgozók jobban ki
A berendezések beruházási
hez szükséges felszerelések
tudják használni munkaidejü
kölJtsége rövid idó alatt - 6- namikus biztosttóberendezés.
gyártását.
cl D'iszpécser központi bizto- ket.
8 év - megtérül, asrerint,
Ezek, a romániai vasúti cso hogy a korszerűsítendó vasúti sítóberendezés.
Máris biztató eredmények
mópontokon és fővonalakon hálózat milyen mértékben van
dl Jelszavas elelctrodinami- ről számolhatu n k be. Június
felszerelt korszerű kapcsolású gépesítve, és biztosító berende- kus biztosítóberendezés.
ban a kocsiosztály G. II. rész
relés bizt.ositó és automatikus ZÉSSel ellátva.
e) Elektrodinamikus biztositó- lege, ahol most a szalagszerű
válióállító berendezések a kö
A szerkezeti felépítés és mű- berendezés rendezöp<ilyaudva javítás folyik, 171 kocsi javí
vetkező előnyöket nyújtják:
ködés szempontjából a Romá- rok szá.mára.
tását végezte el. Júliusban 223
f} Fóvonali nyílt pálya jel készült el, ebből 180 kocsi ke A_ francia kOidött itveszl Soproni József fótitkárhelyettestlil dr. Mlln
- mintegy 60 százalékkal niában gyártott berendezések
n1ch rcrenc, a tol"t'ndalmf munkás-paraszt kormány elnökének tls.z
növelik a vasúti hálózat szál relékkel működtetett elektró- zöberendezésel< autdmatizálá rült kiszámlázásra.
teletdiját. Ehhez gratulálnak dr. Csanádi György, a közlekedés- e.s
!itóképességét, anéll®l, hogy dinamiku s típusúak, és nagy l sa ön mű.k5dö vonalbl.okkbe
postailrYi miniszter első helyettese. valamint dr. 3-larcel 1\-lollion a
•
Lörin�-z Jánoa
(FISAIC) ve�érelnölu,
szükségessé vál11a a ;e!enlegi biztonsági tényezővel működ- rendezés segttségével.

Munkavédelmi kiállítás

Kik nyerték az V. nemzetközi vasutas
képzőművészeti kiállítás díjait

Szalagszel'ű kocsijavítás a Landler Járműjavítóban
=

Vasúti jelző-, biztosító- és blokkberendezések gyártása
és alkalmazása a Román Népköztársaságban
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Berente is élüzem

; dolgozóira nagy feladatot ró
' a szénosztályozó és a borsodi
hőerőmű zavartalan kiszolgálása. Naponta több száz kocsi
beállítását, kihúzását, összeállítását kell úgy elvégezniük,
hogy az üzemek ellátása biztosítva legyen. Ehhez a munkához járul még az irányvonatok szervezése.
Az év első felében a nehézA berentei szénpá.lyaudvar

ségek ellenére is eredménye
sen dolgoztak a berentei
vasutasok. A múl t év azonos
időszakához viszonyítva 83
irányvonattal, 136 112 tonná
val több irányvonat! elegyet
továbbítottak. S mivel a ter
melés minden területén meg
állták a helyüket, elnyerték az
élüzem címet.
Bakó János
Miskolc.

Vásárváros és kultúrpan épül a Lágymányoson

Új öltözőt és mosdót kaptak
a Déli-fűtőház dolgozói

A X. vasutafflap előestéjén, dolgozó vezetők és szakmun
augusztus 13-án adták át a kások jó munkáját dicséri,
Déli-fűtőház dolgozóinak a hogy december 31-e helyett
régóta várt új korszerű öltö- már a vasuta,mapra átadták
zőt és mosdót.
rendeltetésénel,. A új szociális
Az új létesitmény - amely- létesítmény átadásakor CM•
nek mintegy 30%-a előregyár- nádi József, a budapesti igaz
tott elemekből készült - 2 gatóság helyettes vezetője ia
millió 350 ezer forintba ke- elismerését fejezte ki a kivit&
�lt.__ Építését a Magasépítési lezést végző dolgozóknak, akik
Fonökség végezte közösen az valóban rászolgáltak a dicsé
Épilletelemgyártó Főnökség- retre.
gel.
Tóth Mihályné
Az öltöző és moodó építésén 1
Budapest

A munkálatok elvégzésére
tanács VB elnökhelyettese, a nagyarányú társadalmi mun
Hazafias Népfront budapesti kát szervez a Hazafias Nép
bizottságának alelnöke augusz front és a fővárost tanács kar
tus 11-én ismertette a sajtó öltve a tömegszervezetekkel.
képviselőivel a Lágymányoson
épülő kultúrpark és vásárvá
ros terveit.
A második negyedév terme- azaz 300 0()0 forint pénzjutal�
Elmondotta, hogy a követlési eredményei alapján az , mat.
kező
igazgatóságok versenyében a
A második helyezett .szom
három év alatt 40 millió
budapestiek kerültek az első bathelyi igazgatóság 75 OOO, a
forintos költséggel, közel
helvre. Ennek eredményeként harmadik helyezett azegedl
80 holdas ierllle&en léiesíelnyerték a közlekedés,- és igazgatóság pedig 50 OOO forint
tenek parko&.
postaügyi minisztérium és a pénzjutalomban részesült.
Lágymányos új lakótelepével,
szakszervezet
valamint az új kultúrparkkal
elnökségének
Az élenjáró igazga,tóságolc
- amely sokban hasonlít majd
vörös vándorzászlaját és az példamutató dolgozóinak to
a moszkvai Gorkij-parkhoz -,
első helyezéssel járó 100 OOO vábbro is eredményes, jó
teljesen megváltozik a Petőfi
forint háromszor06 összegét, munkát kívánmlk.
híd budai hídfőjének környé
A X. v&Sutasnap alkalmából a budapesti Igazgatóság óvodásai virag ke.
csOk.orral köszöntötték a 902•es nemzetközi gyoravonat :személyz.eté� a
Ha a terv megvalósul, Lágy
. Keleti-pályaudvaron
mányos a főváros egyik leg
A társadalmi munkát kerüleszebb része lesz.
Tíz ev a szocialista
tenként szervezik, kivéve a
Ott kap végleges helyet a
több ezer létszámmal rendelvasútépítés szolgálatában
Budapesti Ipari Vásár.
kező budapesti üzemeket.
ezenkívül játszótereket, kultuA lágymányosi kultúrpark
A MAV Magasépítő OV. lalataihoz viszonyítva nehéa
rális rendezvények megtartá- és vásárváros megépítésére 1950. augusztus l-én kezdte körülmények között dolgozott.
lásánál legjobb
Az idei őszi csúcsforgalom
sára
alkalmas
épületeket,1 szervezett minden eddiginél meg mwlkáját. MegalakuláA munkák kivitelezésénél
minden eddiginél nagyobb fel 1 eredményt elérő
sportpályákat, padokkal, sétá- nagyobb társadalmi munkából sát a háború okozta rombolás elsősorban a minőség
javulása
első három vas
adat elé állítja a vasutasokat.
nyakkal ellátott ligetet létesí- , bizonyára a főváros vasutasai helyreállítása és az első ötéves szembetűnő. Az 1956-os
ellen•
útigazgatóság
A vezérigazgatóság, mint min
is kiveszi/, részüket.
tenek.
terv vasúti vonatkozású ma- forradalmi események miatt
100 OOO Ft
céljutalma
den évben, anyagilag is .érde
gasépltési
létesítménye
inek
ugyan
törés
állt
be a főnökség
keltté kívánja tenni a dolgozó A vasár- és ünmegvalósítása tette szükfié.- n;unkájában, de 1958 közepé
kat a feladatok maradéktalan
nepnapi rakodá
ges.sé.
tol
egyre
eredményes
ebben
r
elvégzésében. Éppen ezért egy
soknál legjobb
1M5. január 1-vel a v�ilalat dolgoznak.
millió forint céljutalmat tűzött
eredményt elérő
fónökséggé szerveződött azzal
A főnökség egymás után
ki az őszi forgalom legjobbjai
első három igaznak.
A MAV Fatelítő űV a X. évtiredeken át magánkéilben a céllal, hogy csak a budapesti háromszor is teljesítette az
gatóság
céljuigazgatóság
területén
végez
élüzem szintet, kétszer vezér
100 OOO Ft va,sutasna,ppal együtt ünne- voltak.
talma
A céljutalom a következők
pel� a MAV telítőipar 75. és
A MAV FateLítő OV 1950- kivitelezési munkálatokat. Ná- igazgatói elismerésben rész&
MAV Járóműjaví1zerint kerül felosztásra:
l_
u
k
marad
az
összes
szakipari
t
sült.
A terv túlteljesítése
a szocialista telWiipar tízéves blm jött Létre. Az új Yállalat
tó Üzemi VállaI. helyezett igazm�alakulásával a telHőipar es gépészeti munkák !kivitele- mellett a termelékenység 8jubileumát.
latok
céljutalgatóság jutal
zése,
míg
az előregyártás és 100/o-kal emelkedett, ugyanak•
55 OOO Ft
Ebből az alkalomból Csé- munkásai számára is meg
ma
180 OOO Ft
ma
nyí Pál, a vállalat vezetője nyílt a leheiélség arra, hogy a központi fűtés az Épület- kor az önköltségnél negyedév
MA V Autófuvan. helyezett igaz
elemgyártó
Főnökséghez ke- alatt 1,5-2%-os megtakarítás
tartott rövid i.smertet5t a saj- egész éven keresztül folya
rozási Főnökség
gatóság jutal
mutatkozik. A minőségi mun10 OOO Ft tó képviselői előtl Elmon- matosan do]€ozzanak. Az első rült át.
céljutalma
160 OOO Ft
ma
-Ti� év alatt mintegy 1200 ka · javulását fémjelzi az is,
dotta, hogy a telített talpfák ötéves terv alatt hozzáfog l<;tes1tményt
Győr-SopronIII. helyezett igaz
adott át a főnök- hogy egy-egy negyedév során
Ebenfurti Vasút
használatát már az. 1860-as tak az üzemek korszerűsíté
gatóság jutal
5 OOO Ft években megkezdték hazánk- séhez. az egyes munkafolya seg re:r:ideltetésének, t_öbb mint átadásra került létesítmények
céljutalma
120 OOO Ft
ma
700
hó_
fonnt
�kben.
5�0%-a \volt hibamentes, a
�
.
Osszesen: 1 OOO OOO Ft ban. Az 1885-'ben fellendü- matok gépesít.éséhez.
IV. helyezett igaz
A
t ..u2"':nu vállalat, illet- , minőségi hiány pedig a léte
A budapesti. és a tokodi ".e
. a_vo]
A teherkocsik átlagos ki- l.ésnek induló vasútvonalak
gatóság jutal
, f?'"<:kseg Jfz �v alatt �z &ítmények teljes számának
100 OOO Ft használásának növelésénél, va- építése, a telefonhálózat nö üzem volt a legelhanyagol Ep1tesugy1
ma
Mirusztér1um vál- alig 1-2 ezreléke.
lamint a vasár- és ünnepnapi veloése, a meglevő vonalak tabb. Ebben a kiét üzemben
V. helyezett igaz
fa
úgyszólván
valamennyi
több
szo
egyre
fenntartása
helyezett
I.
az
rakodásoknál
gatóság jutal
90 OOO Ft vasútigazgatóságok 50-50 ezer I anyagot követelt. A telitőipar ciális és munka'Védelmi be
ma
Ft, a II. helyezett vasútigazga- hamairosan fejlődésnek in rendezés hiányzott. A válla
VI. helyezett igaz
budapesti üzem lat új öltözőket, mosdókat,
tóságok 30-30 ezer Ft, a III. dult és a
gatóság jutal
Tíz. év
80 OOO Ft helyezett vasútigazgatóságok ! mellett újabb üzemek ala fürdőket építtetett.
ma
Az első félévben végzett jó J egészséges vetélkedésének, a
pedig
20-20
ezer
Ft
céljutah.-ultak
az
ország
killönböz,5 alatt mintegy hatmillió fo
A teherkocsik át
résZlében.
Ezek az üzemek rintot fordítottak mw1kavé munka eredményeképpen ál- szocialista munkaversenynek.
lomban részesülnek.
lagos kihasznádelemre.
Almási Bertalan rendelkez6
lomásunk elnyerte az élüzem
A Fatelítő ÜV dolgozói tii címet. A dolgozók nagyon forgalmi szolgálattevő szinte
év alatt 1 340 OOO köbméter
örülnek a kitüntetésnek , s mi';ld <;nnap �rtékelte brigádja
faanyagot
telítettek. A fa
telies1tményet és a másik tú
vegyszer� tartósításával mil mint mondogatják nem volt rok eredményeit: N�m véletliós megtaka.rítást érnek el. A lúábavaló a megfeszített fá- Jen, hogy az o brigádJa az
„ g
dombóvári, a pii,spökladán11i, radsá
első félévben 5 hónapon ike°.5 mu_nka. .
a tokodi és a budapesti üze . �uspokladány
allomáson az resztül tartotta az első helyet
mekben
az
idén
800
OOO
talp 1den nem volt könnyű teljesí- a brigádok közötti verseny
Kis létszámma.l, de annál lyos és Török János lakatos is fö.nöke. - Gáztermelésünk je fát impregná,Ltak. Új módsze teni az élüzem-feltételeket
. oen.
11agyobb lelkesedéssel dolgo lelkesedve beS7..él a segftsé lenleg napi 5000 köbméter. reik
.alkalmazásával olyan Annál is inkább, mivel nemA jó eredmények elérésé
zik a vasút egyetlen földgáz gükkel megvalósított újításról. Szeptembertől pedig - egy új talpfákat
is feldolgozn,ak egyszer olyan feladatokat kel- ben nagy része van az állomás
Ü2lem-főnöksége - Hajdúszo F,rigyes László művezető köz külföldli „komprimáló" gép amelyek már 20-30 évet lett megoldani, mint máskor
szolgálati vezetésének és a
boszlón. Egy-egy gázszállitó ben bekapcsolja az áramot. beállítása, illetve megindítása szolgáltak.
az őszi forgalom idején. Hogy mozgalmi szervek együttes jó
kocsi időszakos víznyomás, Zúgva, sebes forgással ilndul után - óránként 3000 köbmé
A jubiláló vállalat ai idén mégis sikerült jó eredményt munkájának is.
próbájánál négy ember három nak meg a fogaskerekek, és a ter gáz töltése válik lehetővé. kilencedszer
elérni, abban nagy része van
Török János
Gázos kocsijaink igénybevé élüzem címet. nyerte el az a
napon át nyomkodja a magas csöveken elindul a víz a már
brigádok egymásközötti
sz. b.-titkár, Püspökladány.
nyomású ikéz:iszivattyút, hogy légtelenített, előtöltö1.t Rag tele túlságosan nagy, de újítá
a 35 OOO literes tartályokba 530.056 számú kocsihoz. A f;ainkkal igyekszünk meg
a
nehézségeket.
225 atmoszféra nyomásig „pré feszmérő mutatója reme,,."Ve szüntetni
Üzemünk dolgozóitól eddig
.seljék" a vizet.
kúszik felfelé.
minte",.y
tizenöt
jelentős újí
Illetve csak nyomkodta,
- Minden alkatrészt itt a
mert az üzem dolgozói Kovács műhelyben készítettünk a fő tást fogadtak el. Szükséges
A X. vasutasnap tiszteletére
Hasznos és a tapasztalatcse- �;ibról, �mna.Jc je!entóségér&
Kálmán üzeinfőnök
tervei nök elvtárs számítá.mi és ra.j azonban, hogy szolgálalá fel
1
augusztus 12-én nyílt meg
alapján egy motormeghajtású zai szerint - mondja a ta sóbbségtink jobban támogassa a-Városligetbe
tt táJékcz_ t?�t ad.
rét is s,;olgálja a kiállíto
n,
a
vaskohászati
törekvéseinket.
A
dolgozók
,
A k 1á.llítás augusztus 31-ig
szivattyút szerkesztettek, és a paszt.alt szakember, Kani;zsai
'"
-,
'·
és
napokban sikeresen ki is pró József. - Jóformán az ócska kedvét, lellkesedését csökkent pavilonban a IX. vasutas újí mzyago,,.ro, k zült UJ ftárok 1 látogatható naponta 10-22 óra
bálták. Az évi megtakarítás 1 vasból sezdWk ki a hozzávaló heti az olyan jelenség, mánt tási kiáhlítás. Legutóbb 1958- könyve, amely minden minta-' között.
amilyen például Balla Mihály ban volt hasonló jellegű kiállí
millió 700 ezer forint.
any<l{}ot, a két n agy fogas kere újításával kapcsolatban tör tás. Mos te!hát az elmúl két
t
t
tól
gépállcmás
a
pd:iig
év legjelentősebb
Kézi erő helyett géppel ket
tént.
újításait
kaptuk, mert mi is mindig ki
mutatják
be
igényes
környe
A tö1tősze1epek elhasználó
- Már tíz évvel ezelőtt sze segítjük őket.
dása
és pótolhatatlansága zetben, ízléses elrendezésben.
repelt az újítási fe/,,JrJ.atte-rvek
Az egyenletese'n és szépen miatt a 70 és a 100 atmoszfé
között
egy magasnyomá8ú, dolgozó szivattyún
. A kiállításon 302 újítás,
egymás
rás kocsik kiestek volna a for illetve szabvány kerül bemu
motorral
hajtott
szivattyú után
veszünk észre olyan galomból,
tatásra.
A látogatók tetszését
de Balla elvtárs
megtervezése - mondta az
megoldásokat. ame újítása nyomán
különösen azok a modellek
szélep-ülé
a
üzemfőnök az új szivattyú szerkezeti

szakértelem
sok-sok
Igy va nyerték meg, amelyek mű
megtekintésekor -, de a pró lyek
Különö seket kiperselyeztük.
tanúskodnak.
ről
kocsi forgalomban ködés közben mutatják be az
bálkozások nem jártak ered
a forgó mozgást lamennyi
ötletes
sen
ménnyel. Az általunk készí egyenes irányú mozgássá ala maradhatott, szinte egyetlen újításokat.
A
kiállíl.áS-On
hatalmas
napi kiesés nélkül. Az újítás
tett szivattyú teljesen új el
„kulissza" ,·ezérlés.
elbírálásánál az illetékesek tabló'k szemléltetjk a vasút
gondolás nyomán
született. kító
el
mutatója
nyomásmérő
A
újítási
mozgalmának
12 é\•es
csupáJn
egy
kocs.ira
eső
adato
négy
Két dugattyújáf llOY
 érte a 225-ös számot. A próba
kat vettek figyelembe, pedig fejlődését. Eszerint 1948-tól
lóerós villanymoto,r hajtja. jól sike1iilt.
S
az
újítást
kivi
12 kocsiról volt szó. Az 56 OOO napjainkig a vasutas dolgozók
mert
Könnyen mozgatható,
telező dolgozók már a jövőről forintos
megtakarí-tásért 140 955 újítási javaslatot nyúj
kerekekre építettük, kis he beszélnek.
mindössze
200 forintot kapott tot!ak be, Amelyből 45 987-et
lyen elfér, kezelése egyszerű
az
újító.
Ettó!
függetlenül, fogadtak el. Az elfogadott újí•
i
és négy ember háromnap
Segítünk magunkon
nem egyéni cél vezet bennün- tásokból eredő megtakarítás
munkáját három órán belül el
Rengeteg műszaki feladat I ket. A jövőben is igyeh.vünk 239 240 011 forint. Az újítók
végezhetjük vele.
KanizSai József csoportve megoldása vár még ránk - minél gazdaság-068bban dol- nak 13 802 593 forintot fizettek
K. J,
ki újítási díj címén.
zető, Balla Mihály esztergá- mondja búcsúzitskor az üzem gozni.
Dr. Pesta László, a fővárosi

A második negyedév eredményei alapján
a budapesti igazgatóság végzett az első helyen

Egymillió forint céljutalom
az őszi forgalom legjobbjainak

75 éves a MAV-telítőipar

Hogyan nyertük el az élüzem címet

Akik az úiítások felhasználásában
keresik a megoldást...

......,.....................................

A IX. VASUTAS ÚJÍTÁSI KIÁLLÍTÁS

S(i,P,.U 8.JhR�:r
A XVII. Nyár! Olimpiai
Játé
kokon réSzvevő ma.gyar sportkül
döttségben ',UI vasutas sportoló ka

pott helyet. A legtöbb sportoló
- számszerint 9 - a BVSC-ből
kerill ld. Ime a Rómába Utazó
vasutas sportolók névsora:

Kamuti Jenő, Kamuti László.
Cz,'ikovszky Fere...nc
Kovácsni-

1'\;y,l.rl Magda, Székely Tiborné éo
�endelenyi Tamás vi\·ó,
Kon
rad II. .Jinos és Katona Andris

t6J e Is.

Konkoly János mú
Az elnökség ne,·ében Soproni
ugró (BVSC). Hödos Imre birkó .József, főtitkárhelyettes
köszön
zó (Debreceni VSC). Reznák Já tötte az olimplkcmokat, majd sok
llos bírkóz6 (Ceglédi VSE) Cser sikert és el'edményes
szereplést
mák József aUéta (Tapolcát MAv klvánt n ekik.
·vízilabdázók

Egésznapos sperl· és kultúrműsor a Szőnyi úton

A """""'2>erv„21et eportoszt,ál)ia
tn.;.11,t m.lnden évben. az idén is
a BVSC Szőny! úti eporltele,pé,n
N>rLde7Jle meg, a WlBUta,, dolgo
zók központi spoo-tünoepélyét. A
,·asutiasnapl sport- �s ku.Utlrm.ü
S9r az egé� vasárnapot betöl
a E!W.ksaer'Veze;,i
totte. Délelőt:t

bajnokságok

Budapesti vasutas képzíímüvészek
ajándéka a balatonkenesei üdülönek

szerű bizonyítékával találkozhattunk.

Mint ismeretes, Balatonke
nesén épül a szakszervezet
legnagyobb üdülője. Az üdülő
építéséből - elsősorban kör
Dezső labdarúgó
IAC), Nová.k:
(Szombathelyt Haladás),
nyékének csinosításából, par
Augusz.tUs 13-án, a szakszerve kirozásából - derekasan kive
zet elnölcsége baráti l>ffizélge szik részüket a társadalmi
meg olimplkonjaln
tésre hívta
dolgozó vasutas
kat. A találkozon ott volt dr. csa munkában
n�i György. n közlekedés- és fiatalok.
postaügy1 nun.Uiz:ter elsö helyette
Az elmúlt hetekben a társa
se és Kádas litván. a SZOT test
nevelési és sportosztályának yeze„ dalmi összefogás újabb nagy-

Tizenhárom vasutas sportoló
az olimpiai csapatban

dönrtöjét j&tszoMák

le. délutHIIl pecLLg a v.a.1SUtasspor
!elvonuláE,a
ez.lnpompae
tolók
után IET!)Ort.veroonyekre.
bemu
tatókra lrerült sor.

A X. vasu tasn,apJ spor-tünne-
pély Jegkl,emelkiedöbd:> eseménye
.a l<erék,pároe pályave,rceny és a

lliAV Repűlókllub ruO<l,el!ezőinek
bernutató,ta volt. A io1"11áazok be
mutatój,a ez.úttal nem volt olyan
színvonalas, mint az, eJőOO é'\""ek

ben.

19C0. A UGUSZTUS !@.

VASt'TAS

\fAGYAR

A budapesti vasutas kép-

zómüvészeti kör tagjai 15

-

Nagy g-ondot

fordítanak

a

értek el
eredmCnyeket
ben .i ó
szolgálati helyü k csinosításában.

léte
- Egészségügyi áU01nást
�! ;.?;i!ic!�::'!�s�':i: � :���t
\"ezetói taniolyamon 12-en. a véll- sítettek Hatvan csomóponton. Az

1

á

ké

jegyvizstókewóin kilencen, a
,zálóin hatan ,a távírász kil<épz.ésen ugyanc.sak hatan vettek részt.
- A x. vasutasnap és az Al
amelyekkel
Ajándékukat,
szebbé, barátságosabbá kíván- k<>tmany tiszteletére augus.-us
hónapos linnep1
1 töl a1 -1g egy
ják tenni a vasutas dolgozók
rruskolc1
..
muszakot tartanak a
·· u
• k"'
" " ·t, ezu• ton 1s
'" lOJe
·· du
oszon- igazgatosag Ill. osz1.alyanak dol , ,zozó1, A vállalást hat
pontbaD
J uk.

adták
állomást augusztus 6-án
át rendeltet6.t::nek.
- Több mint másfél millió fo•
meg az clsts
rintot ta.karitottak
félévben a sLolnoki pályafenn
tartási főnökség dolgozói. Ebból
800 ezer forint a \·asutasnapi fel
ajánlások túlteljusítéséből ered.
- A X. vasutasnap tiszteletére
műszak
kezdeményezett ünnepi
rogz.i.tették.
ban több jó eredmény született
----------s�e.ltes- Szeged Tisz:1-pályaudvaron. Eze..tc
1 - 100 éves Jubileum.Jtozoit
100
fehénar és Komarom
közül is kiemelkedik Korom Pál
évvel ezeJ.otl indult meg a va:,- né torgalnti szoJgálattevc5
szo
A jubileumrol
Utl közlekedés.
cialista brigádjának a személy\·o
ünnepélyesen emlékeztek meg.
natok menetrendszerinfi közleked
- Több mlnl száz nyíregyházi tetésében elért ere<Unénye,
Dicsérni szeretnék. Azért is, akkor már Székesfehéroáron
vasutas "·ett részt a tern1elöszö
mert az emberek zóme szeret 1 tú:l volt.
so
veutezetek megsegftesében.
legyinteni, ha vasuta.sról -i:an
A zánkai állomá.wn azzaL kan voltak olyanok, a.kilc a le.e:
szó. Persze a hibákat, amik biztattak. hogy az erszénye n,ehezeDb mezőgazda.sági mun�-c.a,
Dombóvári kétszobás
félemberi gyengeségből fakad- met többé nem látom.. Annál az ara.Lás idején nyújt..ottak se
szolgálati lakásomat
korn!ortos
a tsz-ek.nek.
nak, sokan szeretik felnagyí- nagyobb volt reggel az örö gítséget
- A szocialista brigád címért elcseréln-ém budapesti hasonlóra.
tani és ham,a,r tovább adni. A möm, mikor azzal fogadta k, harcoló
vasutasok Allattartá.si lehetOSég van. Er�
piliscsabai
jót már kevésbé. Sze retném, hogy az éjjel visszaérkező sze der� mu nkát vegeztek az ál lödni lehet : Bóka Lstván mozd.
közzétennék, mélyvonaton szolgálatot telje lomás területének csinooitasában vez. Dombóvár íűt6ház.
soraimat
ha
szoba-konyhás.
Föbérleti
meg
és a termelőSz.ö\·ct.k.ezetek
hadd ldssák a Tcételkedök, sítő jegyvizsgáló leadta az er segité.sében.
A kukorica kapálás kamrás . gazos lak.isomat elcse
hogy a vasutas társadeilmat I szényemet.
ban éS az- aratásban segítettek a rélném vasutassal Pest környé.:ti
hasonló lakásra. Bp., Vlll., Ba
Rendkívül meghatott a do helyi Haladás tsz-nek,
nem lehet egy kézlegyintéssel J
szereltek ross tér 6. Ill. 17. Meinekinthet(S
Fénycsövllágitást
elin!ézn_;.
mert hiszen a kocsiban
1 log,
17 óra után.
f-el a X. vasuta-<:_.:.napra a tapolcai
Zankán 1,a.kom, Badacsony- rajtam kívül senki nem tar vonatkísérők helyJ�geibe. A kor
let:"szebb részén
- Budakeszi
tomajon dolgozom. Július l -én , tózkodott és így ha nem lelki szerűsített
elcse.rélnJm
helyiség.ekben
este 2 szobás lakásomat
I
levő ha
területén
Nagy-Budapest
fénycsö
a
adnak
fényt
nappali
is
a 13,10-kor induló 1113 vonat isme retes
ember, nyugodtan
Autó
sonlóra, vagy nagyobbra.
párnás kocsijában az akta�ás- / zsebre is váohatta volna a ta vek
úttörft
Budakeszi,
perc.
1
busz
vasüta.snapi
a
sikerült
Jól
kám ból az ü!ésre csúszott az I lált tárgyat. De a kalauz tető ünnepség ereciegyházán és Vác tér 8. Farkas László. Erdeklödés
v
erszényem. Benne volt 35 fo- tói-talpig becsületes ember rátóton . A vácrátóti
vasutasok tele.tonon: 122-891.
- Elcserélném szoba , konyhás.
;int körübi összeg, fényképek, volt. Csak a legmélyebb hálá. például az első fél€\.ben elért ki
ke11.es
magasló eredményUlcért 11 600 fn �lószobás,
rákospalotai
két előfizetéses lottószelvény val és tisztelettel tudok gon rint juitalmat kaptak.
(MA V-telep.
u. 21.,
\\:'esselénv i
és az olyan kedves és né!kü- dolní Lakics Antal kalauzra,
- Eszperantó nyelvü szépirodal 4. ajtó) lakásomat Budapest bel
a.kinek ezúton mondok hálás mi és szak.könyvekből, folyóira területé n. Bom1 Adám. Erdeklöa...
lözhetet!en e::üst zsebórám.
pla ni bármikor.
tokból, prospektusokból és
Az erszényem elvesztését köszönetet.
kom- Szilasligeti kétszobás
k:itol<ból
rendezett kiallitást a
csak 17 óra után vettem ész
házban
családi
péceli továbbkeze!ö kórház esz fortos magánas
ÉLANE;
CZY
B
SZALÁN
re. Rögtön szaladtam az állo
lakásomat
levö
gyümölcsössel
perantó szakköre.
45
- .KISZ-eskilvó
Zánka.
debreceni (gödöllöi HBV-vel a Keletitó!
a
másra bejelenteni, de a vonat
le
Béla, perc) elcserélném 2 sz-0bás,
kllltúrotthonban. Szerencsi
a debreceni fütőház íi.atal dol helóleg összJtomfortos budapesti
gozój a a vasutas kultúrotthonba.n
lak-s�rt. Bőve-Obct le\·élben. Nagy
tartotta esküvőjét. A megyei bi István. MÁV Jegynyomda, Rudas
ildillóbeutalóval László u. 32.
zott:sá!? kéthete.�
kom
ajándékozta meg a fiatal párt.
- Elcserélném 2 szoba.
- Tizenötezer forlnt.ot kaptak fortos. jól jö\·edelmez5 MÁV ház
Tanfolyamunk előadóinak és a debreceni iga2gatóság területén felU .tve!6sé�emet betegség mJatt
A pécsi igazgatóság 1959 60.
éyi_ �lapfok� �lt":1ános igazg:3-- 1 a vizsgáztató bizottság tagjai azok a kis állomások. megáHóhe- t c;:zoba összkomfort06 lakással a
tasi es munkaugy1 tanfolyaman nak ezúton is köszönetet mon 1:vek és 6rhá7ak dolc;;cozói. ak.1k a város beJterilletén. (Bp.• I., Ru
X. vasutasnapot m.egelözö hetek- das L. u. 89.)
ajánlottak
olajfestményt
fel az üdüló díszítésére.

�?.

•· ke, k vagyun k ra,
8 USZ

LAKÁSCSERE

Az előadók segítettek

A BVSC

legjobb

kerékpáros pályaversenyzill az
bemutatót tartottak

idén U

trdekes

Köszöntiük az 50 éves iubi leumát
ünneplő szolnoki MÁV-ot

v:a&
A sportlcedvel6 szolnoki·
létre a
atasok 1910-ben hozták
Szolnoki MAV SE-t. Az egyesü
let H szakooztályában ,e1en1eg
mintegy 980 sportoló versenyeL.
évfordulót
A
félév-százados
köz.gyü
augusztus 7-én, ünnepi
les5el egybekötött sportversenyek
kel tették emlé:cezetessé a szolno
.ld vasutas sportolók. EzCttb.l k�
rűJt sor a legjobbak kitüntetéM
u is.
,,A testnevelés és sport
kiváló

láth Ferenc, Magyari Tibor, Jódolgo�ója

0

kitüntetést kapta Kol

zsa János és Maglódi Gyula. .,A
testnevelés és sport érdemes dol

része
kitüntetésben
gozója"
sült Szabó József, ifj. Pintér Fe
renc, Bujáki László és Cselényi

Emő. Díszoklevelet kapott: Kol
láth Dezső, G. Kiss Gyula, Dávid
Jvanov:ics
Gyula, Dávid Liszló4
Iván. B. Nagy Pál, Bozókl István
és S7.ilágyl Gáborné.

A vasutas doJgowk nevében ml
is szeretettel köswntjilk a jubi
láló egyesület et. KivánWlk továb
bi r,portslkereketl

negyv�nen vettünk részt. Már d u nk a �ok-sok biztató szóért,
;Jz elso napokban tapasztaltuk, ·
" tot t seg ítsea tanu Iáshoz nyuJ
·
hogy nem lesz könnyű a fel- 1 , .
gert
adatunk, sokat kell tanulni.
·
Nagy Andr·
·
as
A tanfolyam vezetője és az
.
Nagykanizsa
előadók azonban hamar meg- I
vigasztaltak bennünket és ami•
kor csak tehették, segítettek a
tanulásban. Közénk jöttek az
előadások szünetében, sőt olyan
A SZERKESZTŐSÉG
esetek is megtörténtek, hogv
ÜZENI
egyik-másik előadó szolgálati
útja alkalmával munkahelyén
dr.
Szeged,
József
cserháti
kereste fel a hallgatókat és Hasznos József Gödöllő, Bezzeg
adott segítséget a felkészülés Lajos Gyöngyös, Rón&si Istvan
Bognár Károly
Balassa.gyarmat,
hez.
Ján os Miskolc,
Tapolca, Bakó
Hogy mit ért az elvtársi biz Makara Sándor Nyíregyháza, Szi
tatás, az anyag elsajátításához lád! Sándor Szeged, Far.kas Ist
nyújtott segítség, azt az évvégi ván Perkupa, Fekete Ferenc Ko
Diós
Bánhegyi Tibor
márom,
vizsga eredménye tükrözi a győr,
Püspökla
Török Ferenc
legjobban.
dány, Pálma.1 István
Budapest,
Magam Is hallottam a tan Bódogh Mihály Dombóvár, Tóth
Budapest, dr. Fazeka.s
folyam néhány gyengébb ta Mihályné
László Eger. Jónap Béla Buda
nt:lóját felelni. Az előadó kér pest, Pintér Lajos Vácrátót, Bodó
déseire nyugodtan válaszoltak. Mihály Szeged, Ottó Kálmán
Ha valakinél megtörtént, hogy Szolnok, Novák József Hatvan,
Orgován László Debrecen: frá
zavarában megakadt, minden salkat lapunkhoz felhasználjuk.
esetben kisegítették. Nagyrészt
Laki
Bánkfalvi Gyula Szeged,
hogy
ennek tulajdonítható,
e
er
mindenki eredményesen vizs t2;;, r ;= r;l�va�;�1;;�?
á
ro!
a
á
gázott.
:�;� � �!, J'. ;, ��/ \, �ó

����-
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K e r e s z t r e 1· t v é n y

1. Kérdőnévmás. 3 .
törvénye. 9. Tegnap
után. 1 1 . Két helyhatározó
6z6.
13. Partot ér. 1 5. M ln ckon képe
1 9.
parancs. 16. t�atil közepe.
Trombit.ahang. 20. !gy ke:zdöcllk a
gyözslem. 2 1 . Szerencse, boldog
ság. németül. 23. Spekuláns. 24.
Fém. 25. Kiskorú. 27. Sa,;,réiszek
ben van. 28. Német viszonyszó.
29. Nem valóság. 30. Szovjet ba.
t,;rá!lomás. 32. Kimondott betű.
33. Keleti méltóság. 3-5. Ma. 37.
teljesítmények eqylk
A vasúti
VízulntM:

A vasút

!TIÉrtéke. 39. Szovjet vároo. 4C.
felszültség mér
Az eleku·omoe
44.
42. Gát szélei.
téke�ysége.
ókori baJ.kánJ nép. 46. Kegyetlen
47. Klcslnyltö
római c,;áezár.
képzö. 48. Ei,y betüpótláss,al en

vár.

'1. mrzösz ála! n .
olvasha t-od .
3_
.
ra
H"tári- 4 NeR:, t · 5 · A&
�� 7_ sz.., ;� §:
6 _ Eu oi>a'.
Az első magy,ir gö2l!llo:zdonyok
�!lYilkének neve. 9. Báta-. 10. AJtalában a tehervO'tlatok utoloo

2· 8 c ';t;; .�
;
1 6�
t
g
1 7 . Elvise l.
1 6. Róm,al 99
és 1 500 . :11 . A jó mozdonyra Is
mondják. 22. Bánatáre. 2.5. N-el
n
z
fya�ti� 26� t;��� ,;,�';."J�� �
Y
219. Szerel ml nylla,;t . 3 1 , 600 . . •
33. Mekongoan található. 34. Né-

gol he<e'�zmérték. 50. Két leány ���Ufl'
.

név. 53. Tesz. 53. . . . háM. 55.
56.
eszlköz.
UJ mezógazdeságl
Olasz klkötc5. 57. Az 1:t-rael lta 'l'al
lá.s papJ,a. 59. llili. 60. A din.amó
61.
kéresztneve.
reltalálóJának
Igyekvó. 63. A medve.
AHomáBo:<on
1.
Füqqc51eqes:

sze .

�i!

;'.:��e ..!.

met tllmgyár. 36. Hanll;talan pult

J40.f: 4E!hagyJ,a

ó
z
Ef. t ���=�:�j! a
i

á

a

s

l
�m:h K:i'{t1/án�mi1t

Pécs. cseh Zoltán Szolnok, Novák

:,.;;i�:

Kismlhók

Róbert

Celldö-

�:;;:'k�•i!tvf;:1°�;;.,_:z�"yva!':J'rf-

tó, Uglyal Sándor Miskolc : Tudós11ásukat,
versüket
belyszüke
nem tudJUk.
Szentgáli István Gyöngyös:
A
kalauz helyesen járt el. A pénztáros személyét megállapítani nem
IP-het. Illetékesek figyelmét az
esetre felhívtuk. Bognár Károly
Tapolca : Helyesen tette, hogy a
levelet m<>girta. Kecskés Anna
Galgamácsa: Versét köwlni n em
tudj uk. Clkkért'°ek közlésére
sor
kerül. Horváth Leó Fót: FelvlJágosftását
köszönjUk.
Kósa
László Szeged: Kérelmét
továbmiatt közölni

bltottulr-,

Életmentő vonatvezető

Augusztus 6-án utasokkal
telve száguldolt Tapolca felé
az 1 1 1 4-es számú személyvonat. Örvényes megállóhely nél
egy utasnak
akkor jutott
eszébe. hogy le kellett v oln a
szállnia, amikor már mozgott
a vonat.
Az illető mit sem törődv e a
baleseti veszéllyel, kiszaladt a
. me _
peronra' aJ· tót ny,• t0tt es
. .
.
•
netJr8?yn
ak hatt
probá
l
H le�
ugrani. Az ugras nem s1került. Kezével azonban görcsö-

' sen kapaszkodott a lépcső fo..
gantyújába.
Borzalmas volt a lát,·ány,
amint fejjel lefelé lógva szán
totta a peront. Szerencséjére
Farkas Sán.do.r tapolcai vonat
vezető idejében észrevette az
esetet és nyomban meghúzta a
vészféket. A vonat megállt, s
a_z utas csak könnyebb sérüleseket szenvedett. G ra . ulá
lunk Farkas Sándor vonat
vezetőnek.
l
Bognár Károly

Tapolca.

A Szovjetunióban is megünne p elték
a vasutasok na pját

A Swvjetunióban
augusz- tannia, Franciaország, a Né
tus e lső vasárnapján ü nne- met Szövetségi Köztársaság
pelt ék a vas utasok napját. és
Olaszország
forgalma
Ezen a napon országszerte együttvéve.
ünn epségeket és el őadásoka t
A vasútvonalak, a vonó- él!
ta rtottak a s zovjet közleke- vontatott járm űvek korszerűdés és a vasút fejl 5déséről, sítése is gyorsan halad. őt
korszerűsítéséről.
évvel ezel 5tt a diesel vontaA szovjet vasutaknak nagy tás még csak 14.1 százalékát
szerepük van a szállításban. tette ki a forgalomnak. Ez a
a
teherforgalom szám ma már meghalad j a a
Jel enleg
minte-gy 8 0 százalékát vas- 40 százalékot. A hété ves nép
úton bonyolítják le. 1 g59_ben gazdasági terv keretében pepéldául a szovjet v asútvona - dig mintegy 100 OOO kilométer
· · ·
lak forgalma egymilliárd 42 9 hosszusag
u vonalszakaszon al millió tonnakilomé ter
vo]t, kalmazzák majd a villamos
jóval több. mint az Egyesült és dieselvontatást a SzovjetAllamok. Kanada, N'llgy-Bri- unióban
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Hát maga mire i•ár?
-;-- A kalauz megígérte. hogy szól, ha át k,ell
sza!lnom.
(Pusztai Pál rajzai)
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Az idén rekordforgalomra számítanak az Utasellátónál

Az Ut,isel!átá éttermei kis
vendé5lői, pavilonjai �Jlden
pályaudvaron, nagy- és közép
állomáson megtaiálhatók, de
ott vannak a vállalat dolgozói
·a vonatokon, a hajókon és ma
n1 ár néh ány téivotsági autó
buszon is. S ami a legörvende
éeseob az utóbbi idóben ösz
�zci1asonií!hatatlanul jobb az
utasellátás, mint a korábbi
években volt.
Hogy ez így igaz, azt leg:fó
képpen a számok igazolják.
Ime néhány érd�kesebb adat.
A vállalat együttes árufor
gaJm.i tervét 103,2 százalékra
teljesítette. Bár a túlteljesítés
százalékos
nem
arányban
m:gy, abszolut értékben azon
ban mintegy 24 mi!lió fori.nt
-na.k, felel meg_ Különösen szép
eredményt értek el az utasok
étellel és itallal való ellá<;ásá
b2n. Becslések szerint a ven
déglátóipari és étszolgálati üz
letágak 6 százalékkal bonyolí
tottak le magasabb forgalmat
a taval)·inál.
A vendég-Iitáipari hálózat
saját készítéslí ételforgalmi
tervét 117,6, az étszolgálat
pedig 109.4 százalék1·a teljesítette.
Az idei üdüléú idény kezd�
télől napjainkig 25 százalékkal
több palackozott sört és hűsí
t<i italt hoztak forgalomba,
1nint a -múlt év hasonló idó
,zakában. A legnagyobb for
galmat a Déli pá1yaudvaron
lévó kirendeltség bonyolította
le. Augusztus 20-án és 21-én,
a kettós ünnepen közel 20 OOO
üveg húsitó it,iit. 10 OOO pa
lac!esört és 6900 két és fél de
ci s Utitárs bort adtak, e!.
Még egy érdekes adat. A
harmadii;: negyedév első felé
ten. tehát másfél hónap alatt
l millió 200 OOO pá-r "1-i rslU
és debrecenit adot t el az
Utasellátó étszoJgá,lata..
Ugyanakkor a nyári hónapok
ban vagoo tételekben adtá.'c el
a különféle csokoládéfélesége-

Az i gazgatóságok

egymásközli Yersenye

ket és a saját készítményű
cukráS'.z:l.rukat, desszerteket.
Mint megtudtuk, a hannadik
negyedév végére a Bambi; a
Málmgyöngye és a Vitacoia
mellett új üdítőitallal, citrom-

A júliusi ere<lmények alap
kosítását és a keresletnek meg
felelően bővítik az áruk vá- ján az igazgatóságok helyezési
lasztékát. Tervbe vették a vál sorrendje és százalékban ki
lalat vezetői azt is, hogy a fejezett teljesítménye a k övet
várótermében kezőképpen alakult:
pályaudvarok
megszüntetik a söntéseket és
9 5,52 %
1. Pécs
ülófogyasztásos
ízii szörppel bőví�k a. pal.ac- helyükben
94,83'/,
2. Szeged
kozott választékot. A citrom- harmadosztályú éttermet lé
93,79','•
3. Budapest
ízű szörp egye<li cikk lesz, ki- ieSítenek.
92,76° o
3. Szombathely
zárólag az Utasellátó árusítja.
Az Utasellátóbaa egyébként
92,07 ° o
5. Miskolc
Említést érdemel még, hogy az eddigi eredmények alapján
88,97 °, 0
6. Debrecen
a nagy pályaudvarokon, első- úgy számítják, hogy több mint
sorban Buda.pesten a Keleti, a 750 mil!ió forintot forgalma.z
A fer�nc,,árHI pályafenntartásl fönökség U-es pál3·.amesteri az.aka•
S7..á.nak dolgozói daru &egits'égével végzik a kitérOC.Serét a fH"enev.á•
Nyug,ati és a Déli pó.lyaudva- na.k az év végéig. _ Ha ez . sike
lmiak Yersenyc
Légolla
rosl személypályaudvaron. Képünkön a daru kiemeli és nyom-al!alat
a
iden
az
akkor
rül.
és
rnn, me<!kezd ík a bazárok
".
l
ban & bontó helyre 87.állítja a kitéröket
pavilonok korszerűsítését, sza- rekordforgalmat bonyoht le.
A légoltalmi kikép zések be- ,,.,,.....
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fejezése minden év ben ver
sennyel zárul . A szegedi igaz
gatóság területén a csapat?!<
go-ndosan készülte!<. hogy Jol
szerepeljenek az összecsapá
A józsefvó.rosi páJvrifenntaT- j vállalták. A i;zakasz dolgozói
sza
még
többiek
a
és
István
nemcsak
son.
Az utóbbi hetekben
tási főnökség ebben az évben július 15-ig teljesítették: válla•
a
vettek
részt
is
on
badnapjaik
gyerekek
a
hanem
felnőttek,
a
A kismotor feesken<ló szere állandóan élenjár a budapesti lásukat.
is szív•esen töltik el a várako szökőkút építésében .
lésében a bélcéscsaba i fűtóház igazgatóság területén levő pá
Az állomás kollektívája Ke
Szorgalmas munka folyi k a
zás perceit Zal,aszentivá n ál
önkéntes tűzoltó raja végzett lyafenntartási f-önökségek kö
területén
lomáson. Hogy miért? Mert rekes Já1ws állomá:..főnökkel az elsö helyen. Az egésZ!oég zött. A tervek telj€sítésének Keleti-pályaudvar
kul
a
elkövet
mindent
élen
az
ennek a többszörös élüzem
ügyiek versenyében Békéscsa alapja a pályamesteri sza,ka levó · l-es pályamesteri szaka•
téséért.
megterem
utazás
turált
ak
cí:nmel ldtüntetett államásn
ba állomás légoltalmi szerve szok jó munkája, a dolgozók szon is . A második negyedév•
minden dolgozója azon fárado Alig fejezóöött be a szökőkút zeténe k mentőlánca szerezte összefogása.
ben nen1csak saját munkate
állo
zik hogy széppé varázsolják a építése, megkezdték az
ir.áshoz vezető út rendbehozá meg az első helyet a szege<liek
A szakaszok kivétel nélkül rületükön cseréltek kitérőket,
feJ{·ételi épület környékét.
sát. Hamarosan bokrokat és előtt. A vegyi felderítő rajok időben, minőségileg jól. k.ifo han,em más pályamesteri sza•
Alig két hónappal ezelótt virágokat ültetnek az út két versenyében viszont sze{l€di
gástala11ul teljesítik a terve kaszoknál is. A rákosszent·mi•
egy szökókútat építettek a vi oldalára. Azt akarják, hogy győzelem született.
ket.
Különösen
kimagasló hályi V-ös szakasznál négy
rágágyak közé 50 OOO forintos az eddig elt,anyagolt út be
Az e!ső helyezést elért csa eredményt ért el a Józsefvá csoportkitérót és két darab át
ab
csat
társadalmi munkával. Dar \ lyén sátányt talá'._l ?nak a
szelést cserélte.k ki határidő
pa tok a budapesti országos
rosi pályaudvaron a II-es pá előtt. A vasutasna])l'a újabb
versenyen is indulnak.
Ferenc, Kiss Béla, Németh kkozásra váró utasok.
lyamesteTi szakasz. A .X. va hat csoport kitérőjét vá!1,ilták;
CSERHATI JÓZSEF',
sutasn-ap tiszteletére július 30- ai:ni t határidő előtt végeztex
Szeged
i,g u csoport kitérocseréjét el.

____......__,,_____

A józsefvárosiak élenjárnak

Szökőkut, virágoskert egy dunántúli állomáso n

-----

A dombóvári �som.ópon t
első félév i mérlege

Dombó-vár állomás, mint a
pécsi igazgatóság 1egnagyol>b
vasú ti csomópontja, a dél
dunántúli forgalomna k mint
egy 60-65 százalékát bonyo
lítja le. A munkában nyolc
srolgálati hely ve.sz részt. A
dombóvári vasutasok jó munkájának nagy része van ab-

________...,_..,_____

Jó eredmények születtek Szegeden
a vasutasnapi ünnepi műszakban

Látogatás az 'újjáépülő Közlekedési Múzeumban

ban, hogy a pécsi igazgatóság
többször is élenjárt már az
egymáSoközötti
igazgató<.,ágok
Ha szolgálati
versenytben.
áganként nézzük az elért
eredményeket, akkor is ke<l
vező képet kapunk.

Kezdjük talán a legnagyobb
szolgálati hellyel a fútóluízza l,
amely immár hatszor nyerte
el az élüzem cúnet. A tizedik
vasutasnap is kettős ünnep
volt a fűtóháznál, mivel az
első félévben elért eredmé
nyeik alapján ismét elnyerték
a kitüntetést.

Több tényezőnél lényegesen
jobb eredményt értek el, mint
kocsijavítóműhely az elmúlt év hasonló idő
A
A X. vasutasnapot megeHI- jait.
havi tervük szakában. Az első félévben 46
pedig
dolgozói
is
vasutasok
szegedi
:úien a
kevesebbet,
únnepi műszakot kezdemé- 65 százalékát végezték el az géppel használtak
ennek ellenére 192 OOO elegy
nyezt�k. A kéthetes műszak ünnepi műszak alatt.
alatt az I -es pályamesteri
Az utazószemélyzet is ki tonna kilométerrel többet tel
szakasz dolgozói három kité- tett magáért. Apró Ferenc jesítettek, ugyanakkor 8484
rőcserét végeztek el terven mozdonyvezető és brigádja tonna szenet takarltottak meg.
teljesítette
fel.fü. Tú1teliesített.e válliw.á- 135 százalékra
Az áilom<is is az idén nyer
sát a XII-es és a XIX-es pá- széntakarékossági tervét. Ha
te el hatodswr az élüzem cí
lyamesterí szakasz is.
sonló eredményt ért el Bozsó
A fütőháziak is állták a Já nos, FazeJ:as Géz.a és Ti- met. A fajlagos kocsimozga
1zavukat. Az el6ó félévi ered- már József mozdonyveretö tásnál 20 OOO kocsival többet
mozgattak meg, mint a múlt
mények alapján vezérigazga- brigádja is.
tói elismerésben részesült füév első felében. A tehe1'Vona
• Sziládi Sándor
1
felü
1
terven
!akatosaí
tőház
tok menetrend szerinti indítá
Szege<l
tendbehozták a fürdő kazánsánál 20 százalékot javult az
!♦IUUA
14
Ut♦I
U
1110441
U♦♦
I
U♦UUU.4�
4
♦
UI
t.LUAUUU11♦♦UU♦101
eredmény. Vonatonlcént átla
gosan 50 tonnával többet to
vábbít<ittak és 38 OOO kocsival
gurítottak többet a tavalyinál.
0

A pályafenntartási főnökség
eddig kétszer nyerte el az él
üzem címet. Az idén kissé le
maradtak a fenntartási tervek
teljesítésében, emiatt elestek
az élüzem címtól.

ottabb
A ilebrecenl lgazgat�g terilletén a legszebb, a leggondoz
k1s állomások közé tartozik Boeskay-kert állomás, ahol a dolgozók
nagyobbrészt tirsnda.lmi munkában végzik második otthonuk csi• 1
nosltás.U

Az építési főnökség dolgo
zói három esetben kaptak ve
zérigazgatói elismel'ést. Az
első félévre esedékes tervü
ket ők is túlteljesítették. Ha
sonlóan jó munkát végeztek a
ra k.adási főnökség dolgozói,
akik lelkiismeretes munkájuk
kal a fütóháznak és az állo
másnak is sokat segítettek.
Bódogb Mihály
SZB-titkár

/

. A felszabadul ás elótt a legJ"';togatottabb múzeumok köze tartoz:)tt a Közlekedési
Múzeum. Népszerűsége vetekedett a Nemzeti Múzeuméval. _Sa1_i:oo, Bud_apest_ ?stro°'.2- . . ideJe :1 a, szep kozepulet
kí_v�l-belül súlyosan megrongaloélott.
Az utóbbi időben azoniban
nagyszerű tervek készültetk a
múzeum teljes helyreállitásá:ra és korarerű berendezésére. A MA V Magasépítési
Fónök&ég az idén hozzáfogott
a romépület helyreállításához. A nagyszabású munkán
jelenleg js nagy lehkes-edéss,el
dolgoznak a főnö-lr.ség legkiválóbb szakemberei . Szü kséges is ez a tervszerű munka,
mert a főváros és a vidék, de
a hazánkban j áró külföldiek
részéról is rend>kívül nagy az
érdekl,5dés a múzeum anyaga
iránt.
A nagyfokú érdeklődésen
kívül már azért is fontos
lerune a múzeum mielőbbi
helyreállítása,
mert olyan
r,agy a
kiállítási anyaga,
hogy a mostani befogadó te
rületnek a háromszorosát is
meg tudnák tölteni.
Miiból is áll ez a nagyérté
kű anyag? A vasút, a hajó
zás, a légi közleke<lés, a közúti
közleke<lés nagyszerű szem
lél tetéséből.
Gazdag anya
ga van a múzeumnak. régi
gépkocsjkból. egykori fóúri
hintókból, villamosokból. A
közleke<lés egész történetét
képes lesz szemléltető módon
bemutatni.
A nagy kiállitótermet mint
egy 70 méter hosszúra terve 
zik. Ebben az impozáns terem
ben olyan kiállításokat rendez
nek, amelyek egy-egy közleke
dési ág·at ölelnek fel. Igy pél
dául 150 éves a vasút, a hajó
Uís története. az automobiliz
mus fejlődése stb.
l!:pítenek egy korszerűen felszerelt előadótermet ís. ahol
filmvetítéssel kísért előadáso
kat tarthatnak a közleke<lés

j tárgyköréből. A legkiválóbb a könyvtárat is korszerűsítik
szakemberek
itt ismertetik és megle.vő anyagát tovább
majd a közlekedés történetét 1 gazdagítják. A jelenlegi 20
és a korszerű közlekedést.
ezer kötetet
előreláthatólag
A Közlekedési Múzeum a 1-2 éven belül többszörösére
napjainkban olyan fontos po- emelik. Létesítenek egy köny�
litechnikai olctatást is igyek- nyen áttekinthető irattárat, il·
szik elósegíteni. A szemléltetó letve dokumentációs
tárat,
oktatáshoz minden
eszközt amely rész� a régi anyag
megadnak az érdeklódóknek, feldolgozását és az új tudomá
főleg az iskoláknak. A poli- nyos gyűjtést is magában fog
technikai oktatás kiegészíté-- !alja. Megkezdődött a közleke
sére eredeti motor metszete- dési térképtár és a rajztár
ket mutatnak be. A gépek mű- szervezése is. Mindez megfe
k ödését, a motor benti mozgá- leló elhelyezést kap az újjá
sát szemléltetóen lehet majd épített múzeumban.
látni. Már a múzeum birtokáA Közleke<lési Múzeum kol'
ban vannak repülógépekról, mánvzatunk, népi államunk
gépkocsikról,
mozdonyokról áldozatkészségéből szebb, gazkészült metszetek.
dagabb lesz, mint volt.
Az újjáépített múzeumban
Halácsi Deuö
�.,.._
•
,.,.._
_....
.,"'i►
-----

Pályázati felhívás
a IV. országos vasutas fényképkiállításr�

A · szakl,.zervezet kultúrnevelési -osrtál
ben - a szaksze:".�ret �- kongresszusaya 1960. o1-tóberé
tiszteletére - a
:vasu,ta� fotoszaklkorok taroai, vasutas fotoamatőrö�. nyu,gdi
iasok es , a vasutas családtagok részvételével
megret!dezi a
IV. OrsZágos Va.su,fus Fényképkiál_lít4st.
Részvételi feltételek: ·

I. csoportban: fekete-fehér képek az alábbi
témalcörökból·

1. Szabad életünk tizenöt esztendeje. (Életün
k változás�
a fe}s2:8badulá,st?l� napjainkig. ll:pítőmunkánk eredmé
szocrali�ust epito vasutasok munkásnapjai, ünnepe nyei. A
i; és sza�
,oodnapJat.)
,
2. Szabadon válasz.tolt témák.
A kiállításra ajánlott képeket 30x40 cm-es de legaláb
b
24x30 cm-es nagyságban kell elkészíteni.
II.
soportba
�:
Szmes
felvéte
lek szabadon választott téma
.. __ �
korokbol. A leglnsebb képméret 13xl8 cm-es.
. �zínezett, valamint az előző országos vasutas
:f'�nykép
.
k:iall1tásokon bemutatott képek nem •vehetnek részt a
kiá!lí
�son, aj_ánl:i5ra sem küldhetők be. A .s�kszervezet elnök
sege a lciálhtás megnyitásakor a I�bb ké!léket dí}azza.
A kiállításra ajánlott képeket 1 960. szeptember 20-ig a
szakszervezet lrultúrnevelési osztályára Bp. . VI. Benczur
· u·
41. ,,Fotók.iál!ító.s" megjelöléssel kell �küldeni. •.
A fenti határidó után érkező képeket a rendezó bizottság
nem veszi figyelembe.
A kiállításra beküldött képeket ismert {otomúvészekból
'
és a szakszervezet képviselóiból alakult zsüri bírálja el. ·

,
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'fAf;YAR YASCTAS

Mit végeztek és hogyan dolgoztak
a társadalomb iztosítási tanácsok

A SZOT elnokségének irányelvei
a szocialista brigádok további. műkö désére
II.

más elvtársi és baráti segíté kell terjeszteni, értékelés, il
séről. A szocialista együtt letve elbi.rálás végett.
Ha a brigád t agjai szocia
élés jelentőségét
juttassák
Leghelyesebb, ha a brigá- érvényre a mindennapi mun lista iípusú emberhez nem
d� k s� ját magu_k dolgozzák � kában és a
magánéletben méltó magatartást tanúsíta
nak, vagy ha a termelési ta
vallal �t�a:, figyelembe _ ve egyaránt.
nácskozás meg.állapítja, hogy
ve a celkit_uzéseket, a b_r1ga
dok adoilsaga1t, képessege1t Hogyan értékeljük a brigádok a vállalásokat n em teljes1A mec,,alasztott tanácsok az
tetlék, akkor a brigád elvesz
� tározzák . �1eg ½onkretan es
munkáját
�
, irasban
1950-51 -es években elsősorban
ti a szocialista cimet. Elvesz
1s rogzttsek, hogy a
a vitás ügyek tárgyalásá,·al és
Legjobb mód.szer, ha a bri ti abban az eselben is, ha a
b1igád lagJai egyénileg mit
a rendkívüli segélyek elbírá
tovi:.bbi
fognak tenni a vállalás tel- gtid elsősorba n maga végzi az cím megtartásáért
waval foglalkoztak, azonban
iesítése érdekéb en . A válla.- értékelést, h havi brigádért.e vállalásokat nem tesz.
határozataik és javaslataik
s
zükséges.
!.ás csa k a kkor lesz végleges, ke:z.leten, de ha
A szocialista brigádoknak,
nem voltak kielégítőek. Tárha azt az üzem gazdasági és gyakrabban is. A gazdasági illetve a brigád tagjaina k &
jegyzókönyvet
1Yaláaaikról
mo:galmi i:ezetosége is elfo- és mozgal m i szervek ve zetői termelésben
kiváló
elért
nem vezettek, legtöbbjük a
gadja. A vállalást a brigád- vegyenek részt az ilyen érte eredményei kért a többi brl
targyi.Jagosságot sutba vetve
kezleteken, adjanak tanácsot, gádokhoz és es:rénekhez ha
naplóba veze5Sék be.
határozott és a jó fiú szerepét
A brigádok
vállaljanak mondjanak véleményt a bri sonlóan a
Kiváló dolgozó,
Jáblzotta.
A brigád vagy más kitün tetést lehet
részt a
vállalat, üzemrész gád munkájáról.
terven
felüli feladataiból. egy-egy vállalás teljesítésé- adományozni,
A beteglátogatás sem ment.
pénzjutalom•
Ezek haladják meg az üzem- nek ellenőrzésével bízza meg ban lehet őket részesíteni.
Nem is látták annak ne
velő és segítő voltát. Az üdü
rész átlageredményeit, a főbb tagjait. A teljesítkst, az ered
lési jegyeket igénylés alapján,
termelési mutató k tekinteté- ményeket rögzítsék a brigád Helytelen jelenségek a szocialist,
válogatás nélkül osztották ki,
ben. Törekedjenek a legkor- \ naplóban. A vezet5k használ
brigádok versenyében
aminek következményeként az
szerűbb technika elsajálítasá- ják fel a versenynyi lvánosság
összetétel rendszerint rossz 1
A szakszervezet közgaz.dasá- mert
azáltal
ten•szerübbé, ra és
meghonosítására. Ja- eszközeit a b1igádok eredA SZOT irányelve hel>·tevolt. A felvilágosító és nevelő- gi oc;z.tálya 90 SZB-titkár rész- szervezettebbé válik a m unká vitsák a termékek minöségét, ményeinek tudatosítására.
lennek tartja a központilag
munka, a jó munka jutalmá- vételével jól sikerült ankétot juk.
érjenek el m esszemenö eredkidolgozott celkitüzéseket, a
A brigádok munkájának
Az előadás után a gaz.dasági ményt a takarékos.ságban.
nak elbírálása teljesen hiány- rendezett. Az ankéton az öntúlzott, vagy laza követelméüzemegészségügyi költség csökkentésé vel kap- bizottság tagjai - valam eny
k
zott, Az
A műsza i . gazdasági és
elismerése
nyeket. Nem helyes, ha pontkérdésekben pedig a munka- csolatos fela;datokat vitatták nyien a szakszervezet nyugdi mo zgal mi
vezetői
szervek
A szoc ialista brigád cím et 1:endszer al:3 pján i gyeke� ek
ftdelmi bizottságokra vártak. meg . majd a meghívottak jas t ársadal m i munkatársai - nyújtsanak segítséget bármibngadok
osszeh �onlitan_1 a
,
tapasztalataikat. lyen probléma mego ldásához. az a bl'igád nyerhet i el ame- eredmenye 1t , ?' csak a J egA társadalombiztosítási ta- mondták el véleményüket, ta- ismertették
lyik áltahtbru1 hat hónapot
majd sor kerü·t a vitára. A
nácsok munkája 1952-53-ban pasztalataikat.
A brigá.d tagjai rendszere1tél1k
oda
na
obba
a szo
k
�
be véve vállalásait J
Ba t ta Fe renc, a közga zdasá- felszól�lók kivétel nélkül he se n növ eljé k sza k.mai és álta- figyelem
kezdett kibontakozni. amikor
c1al!sta c, m et. N e:"- _ eng i,d
déktalanul tel j esí tet t e.
mara
s
a társadalombiztosítási osztály gi osztály vezetője vi ta indító ll'.e�elt_e k az ankét_ megrende /áno műt•e 1tségii,ket, poli ti A szoc ialis ta brigád cí met h i,tó f!' e.g, hogy a c1m-:r ! kuz
rendszeres segítséget adott a előadá� ában a többi között is- zeset es sorra be<zamoltak ar- kai
tájé kozottságukat . Vel j ró
let az d? bngadok � . termel�s1 fe.1tan a - merte tt e, hogy m ilyen felada- ról. hogy zo (gál a l! helyükön gyenek részt szakmai tanfo- és azgáezze á, t olde\'e
társadalombiztosii.ási
a bri d nyerhe i el , amelyi k te�etel<: b1 7 tos1 t a�a _teren akar
ed':'rt:k
csoknak .
n
lyamokon,
ly
m
agy
el
eredmenyt
�
szervezett
áll
·
vas
megoldani
rui
,
sá
útkell
tokai
a
a cím megt á ra tett vál- el_ :m.yo�: a .,á r hatran.yos rneg
ságot il l etóen . , d ig. _es n11ly:n nehe�segek gá- lami ok tatásban. Akiknek ez lalásat
reszesul JeLegelőször a nagyobb üze- nál a takarékos
újabb hat hooapig te!- külonböztetésben
.
.
,
,
tol1ak az elorehalada ·t.
szükséges.
vegrenek részt
, daul a
mek társadalombiztosítási tanek.
- Ha . pe!
jesítet.te.
sun _ ev,
.
•
.
..
Ö
c
f
\
'.v
naa
ankét
ogla
ze
s
szakmunk.as
az
to 'ábbképzón,
nácsait segítettük a hiányzó f� l szn las�_t c�a k 1 s zaza:
NE;ffi. tartJa 1�?szerunek a
év eltelte után. újabb
gyon 4, as z no� vo:t. feltétlen tudo mányos
� �
el aadásokon. \' Egy
albizottságok kiépítésében , va- l k,k
ll alás ok alapján a bri gádok s�ocial i sta . . i:z1u hely, _ 1J zem
ente
l
e
u
á
c
o
k
,u, „
l s k
� ,a �-k•r
ahhoz, !hogy a vas nyelvtanfolyamokon. munkás! ami nt az aktívák oktatását. tobb
mi n t 2! 0 OOO t o_nna sze- hozzájárult ben
tovább v ersen vezh etn ek az c1m elnyereseert valo torek
utnál a jövő
.
még nagyobb akadé m iákon stb.
Ismerjék újabb
ami nagy segítséget adott a net Jelen�
( két.n eres, véseket. me_rt e.nnek a felté
nepgazdasa.gu nk:nak
oklevélé ,:t
eredményeket tudjunk elérni meg é adják továb b a legtársadalombiztosítási
tanáh an gs �lyozta. - A v o �ta- a takarékossági mozgalom ban
s stb. szocialis ta tel e, . n:ia meg _ nmcsenek meg,
háromszoro
_
-:s
jobb
termelési.
szervezesi
csoknak. Ezzel egy i dőben t
Felh1vJa a f1greJ _met, hogy
o lga /atnal ?: s2Jt1 kszeruen és az önkö' tsé« c , ök kentésben. módszereket. ta pasztalatokat. brigád ) .
szorgalmaztuk a társadalom- á SL sz
A legjobb brigado>k tagjai t, ahol maguk ke�ztteile okleba.ntart ott go2;mozdo_nyo_k :
,·
1«>
t
Balá7
;
Imre.
és
egyenek
sok
s
ét
.e
ett
e
ítási
kiépí
tanác
s
zt
V
biztos
ré
, rv z
á
á
é
�d o?1 any�ztak , ezt
k
az
ke- vele!_, ��
..egyla.pat os tuze!é�•
a ga7.dasági bizottság elnök e párt-. vagy szak.�zen·ezeti ok- a ik legal bb h rom ven
valamennvi.
100 létszámon te- modszer következetes
·
betartaa cí met , mi- csereli_ek kt kozpont1lag rend
tat ásban, különféle természet- reszlül elnyerik
lüli szolgál:1ti helyen és _csoe
e
sfral. l1 el1,12s terhelésű. vonaniszteri, i'llel ve kormányki- �� � sztett o k le\·elekkel. s _a
tudom n i
mopontonkent oktat�uk_ oket.
eg
gügy i tüntetésre lehel felterjeszten i. J ovoben csak ezeket adoma•
tok tol>áb bításá t'aL évente több
észsé
es
y
ú
e�?adás:, k on.
a
A rendszeres évenkenti okla- 1
Lei:irenek
m a családom ne v ében
b r iaád cím, nyozzák.
A szoci<J.lis-t
tás, a tapasz talatcserék és az , ezer_ )on�a surnet lehet meg Köszönö
k?_n y\' t arnk re1;d,;zeres _ ol va- me t e o/d i> l-• od íté
A SZOT el n ö ksége végeze,u.
e
e é
a lésé re és
.
g�·e_n!leg
lalo.gn_ssak
állandó gyakorlat i segítség t.a k.arita
e
1000 forint SO!
Julius 28-án
.
megron.ású. ra a te rme lés i ta - tül felhívja a fiiiyel met. hog�•
Persze a többi szolgá:ati he
megjavította a társadalombiz·a
ko
e
,
1
rend k ívüli segélyben részesígy
Uei<tw ; is -� szmh� ná cs kozas joqosul t . Az okle- a szocia.lista br!g_admoz_.11alom
tosítási tanácsok munkáját. A lyck en is bőven akad lehető telt a szakszen•ezet elnöksége. zak . mo z��- E l oada ,a ,· t. n:u - f�lkarnJ .a,a, seg1 tese koteles
v
tanácsok többsége rendszere- I ség a ta,caréko,<ságra, az ön A váratlanul rt segély nagyon zeu mok kiall ,_tusmt. Az oh_a- I velet a állalat dolgozói ne 5:ge mmd
en mozgal mi veze
gazdasági
vében a vállalat
j s takat� a 1a tolta]<at b
é
kö. tsé�kkentésére. A jár
sen..elk:észiti munkatervét
1
��
vara"'
aktivi;'t.lnak.
jöt t, mert bizony ha ttagú
.. . .
� és mozgalmi veze töi adomá - · b:1ek,
e:'":E'
annak ala1>ján ,·égzi munká- mű.iavitóknal az anyaggal való jól
.1ek me� kozose1;
K
er
ek
_
1
_.
ls .t
gazdasag1 vezetőnek .
nyozzák. ők tehetnek ja vas- m mt
ját. A hibák, hiányosságok ki- takarékossá;:
az
önköltség családommal szukösen élünk. ! gyel_em el a
belpoes
k'.il
m .
latot min iszteri . illetve kor- �ezdeménven-ék � inínyítküszöbölésére a megfeleló in- csöl,kent-ésének igen fontos t,é tn magam beteges vagyok. lüt t·.J1_ a, :5:
menyeke1;.
.
s �k a m oz?alo?1 k1bont�kozámány kit�nt �tésekre i_s.
_
_u. t
tézkedéseket megteszik. ez- nyezője. A pálya:fenntartásnál gyermekeim közü l pedig négy , . _ 1 e
e
k
r
A szoc1altsla brigad c1m sat, d e t ekm tsek ez.t az uzems.� � „ az
,•
. _ quel, ,
által javítják a dolgozók élet- a la,sújelek megszüntetéséne k méa kiskorú.
ben es l a l,�t_er�let u fron!: csak annak a bri gádn ak a d o- be;i folyó ve rsen)'. szerves réében köszö- 1 l<-em
és munkakörülményeit.
a forgalom nál a mertelrendt drsa?alm1 7;wn1'0.bol,
a �.as . .A csalátlom nev
z tó
szenek. Teremt<-ek m eg a
' ·1 t
I qa.lm, eletbol. Magi'.t�rtasuk mányo ha . amelyik vállaA beteggé vált dolgo·zók és szerú �özlekedésnek. � _kocsi'k nom a ren d k ' • ·T
ékta!S:n'UI teljesí- vállalások teljesítésének fel" �;r:t\:tván
k1ha,zna!asanak
m m denkor legyen_ peldamu- lásait. marad'
az üzemek kapcsolata is m eg- gazdasagos
tette A me nn yi be n a b rigád tétel eit. sz-éle s k örben terPerku Pa
I tató.
javult a beteglátogatási mun- van nagy szerepe a takaréko,s
Gondos.kod Jn nak egy- a váU l s
a á á t a megje lö lt h a - jes'-7.kk a .i ó tapaszt. ala l okat.
ka hatékonnyá tételével . A sá g i mozgalom ban.
A termelési tanácskozások
t á ridőre sajat h1 bájá.ból, vagu
A vasútnál kifizetésre ke
meglátogatott beteg dolgozókhibáján kwiil nem teljesitet - na�v körültek i nt.issel ,·égez
nak segftséget nyújtanak. A rü'ó nyereségrészesedés nagy
zék
a szocialista brígád cím
te,
nem
kaphatja
meg
a
cikömyezettanulmányt is elvég- sága i s attól függ , hogyan nö
met. csak később, a válla lás adornán,·ozását.
Legyenek
zik és az ott tapasztaltaka t a velték az eg�·cs szolgálati he
maradélcta lan teljes1tése után. igényesek a brigádok m u ntanácsok rendelkezésére bo- '.yeken a ter melékenységet,
A brigádok mindaddig vi- ká.iával sze mben. A m o2gal
február ah,tt elintezte. hogy megfelelő.
Feleségem
19:;6.
csátják. Az aktivisták egy ré- milyen mértékben csökkentet
.. selhetik a megtisztelő címet. mi é, gazdasági vezetok ta
1 1 -én tbc-vel betegállományba I egészség<;s ;a�ást k�pjunk.
sze szívesen végzi a betegláto- lék az önköltséget.
amíg
azt a termelési tanács- nácskozzanak a bzigt.dok ,·e
A seg1tsegert ezuton 1s ko
gatást. Ennek eredményeként
A közgazdass,gi osztály ve került. Ettől az időtól többször
z kozás részükre megadja. A zetóivel és taejaival. Szer
több esetben a dolgozók fali- zetője arra is felhívta az SZB volt szanatóriumban,
majd Sfönetünk;t . f:�ezzü!< �i n".
�cím
megtartásáért
ta
J
nJ
küzdő bri- vezzenek közöttük tapaszta
•
a
dto
a
s
�onw1a
újságon és szóban köszöni k titkát ok figyelmét, hogy ké H J58-ban műtéten esett át Köz- I; : k, J
.
.
·
. c sanafr, par tszeri-ezetenelc es gádok eredményeit a menet- latcserét. Nvújbanak segítsé
meg a tanácsnak a gondosko- szítsenek intézkedési tervet, b:': ket
_
!?'ez:me_kem
tS megferközbeni
értékelésen
kívül get ahhoz. hogy a mozgalom
szakszervezeti biwttságtina k.
h,zodott es ok 1s szanatonu m Király József
minden esetben félévenként mente!S legyen minden
bü•
ba kerültek.
a termelési tanácskozás elé rokratikus vonástól.
Budapest
Míg családom gyógykezelés 1
___________..,._.....,____________
uiatt állt, lakásigénylést nyúj10ttam be a tanácshoz, merl
.egiéni
feleségem és a gyerekek beteg
tirtéftt megváltoztatása esetén a munkaügyi witáhan érmtett felei< ségét az a nyirkos kis konyha
okozta, ahol l O éven keresztül
n
éltünk. Hosszú ideig jártam la
Kiváló vasutas kitüntetésben részesültek :
f�M
��!�f� ��s �ln:!
1 ka János v. sz.akm. Fatehtó UV.
kásügyben a taruicshoz es a
A Munka Törvénykönyve t.étes
Gárdai
ö
Lás,ló
m.
vezető
tartalmú
tőell.
! ell. s.ze_fed_ :fth., Zs1roo Ján.os
jogszabályi
ilspökladány, dr.
eringer
146. § ( 1 ) bekezdése értelmé rendelkezés hiányában - az kü'. önbözö hh·atalcs siervekhez. Dombóvár fth., Plac�ltó L:..tvan Pll. Fe!ep1tmeny1 VasanyJ av. tJv., l Prenc tan. BudapestiG Ig„ Bü rFe
Js1
ben az első fokon eljárt egyez Mt. 1 46. § ( 1 ) bekezdésében de hasztalan. Egy alkalommal mtml�a.111ester Nagykanizsa áll., Ambrus Józ.ser c1I . esz.akt Jj. Uv. . .Tózsef m. '\·ei . ftiell., Bp. Ke:eti
feleségem a munkahelyén is Puskas Jóuet fómunkavez. xa- Szappanos Géza m. tan. KP:i.\f fth.. Németh Imre üzernmérnök
tető bizottság határozata ellen meghatározott határidőn belül
s
posYár pft. főn.• H�..,.szu Józ.s.et r 8. 57.a koszi . , Szabó István m. Székesfehérvár! ,Jj. UV.. Bogdány
a határozat közlésétől számí fellebbezésnek van helye, ami elpanaszolta ros z lakáshelyze int.
\'asutas Szttksz. Baranya me- felügy. Tapolca Pft . 'FOn .. GyarIstván C.'SV. elórnl<...:.. :M:.tskolc-Gö
tott nyolc napon belül felleb azt jelenti. hogy az új határo tünket. Munkatársai az üzem gyei Biz.� Marton .Ta nos v. főell. rnati ,J á nos �unkam ester 1:dáté- möri all., l\Iajor06 András
m. vez.
niltanácsához fordultak segít
bezésnek van helye a területi zattal szemben a jogorvoslati ségért. A nőtanács a pártszer Dombóvciri F'at�Uto üv .. Kakas Szalka Pft . Fon. • Cse-1"\•árt Vi lmos fömunk.. Nyire.;yh:J.za !th . . Pacsi
nt. KPl\1 I 7. szakoszr .. Schilling József feJilgy. KPM 1. Fökönyv. ,
ombóvárt
I
Józse
v.
pályamest.
D
f
egyeztető bizottsághoz. Ha a jog feléled. (80'1960. Legf. Ü. vezettel és a szakszen·ezeti bi
M agaSc?pitésl Főn ., Gaál Sándor e1lénőr Szombathely
lstvan
int. Rezsö ,·.
Prt. Főn., Hornyák
felterjesztésre
jogooultak -MÜ. M. sz. e lvi döntés.)
zott.�ággal karöltve rövid idő l\Iecsekalja-cserkút áU., Horv áth Viz János v. sza lcm. Dunakeszi TBFF., Eg� Líiszló íöint. -1\,IAV
(igazgató, dolgozó, szakszer
János: m. felügy. P�c-�i Ig.
rv. Jj. Ű\"., dr. Farkfls László o. fő- Anyagell. Ig .. Beke József m. fö,.
Továbbkezeló eu. Keookemét fth., Kiss János
067.t „ Bé� István
Péceli
.tóraktá.mok tan. .M A V
vezeti bizottság) a jogukkal
Záhony áll., Ruzsa Jó1..sef mo7.d. Kóxh.áz. ifj . MagyarJ Sándor v. m. vez. főell. Hatvan ru1., Hor
nem éltek, az első fokú egyez
íP.lv. Celldömölk !tb .. Sándor Jó- pm. Ujmlskolcl pit. főn „ Kóvári Válh Lajos fő!eJügy. Bp. Du.na
tető bizottság határozata jog
zsef m. int.
Hatvan--Sa,lgótarján Elekné m. íet v. Bp. Nyu gat! pu., part .áll.. Farkas Lajos
ellenőr
P!t. fón .. Szloboda István v. 1co- Máthé S.indor föint. KPM 1 '2. Vesz.prém Megy, Biz., dr. Zápo-,,
erőre emelkedik.
csir. Bánréve áll. , :Merész Józse.t Rzako . . H erczegh István v. sz.a.lcm. ri Dezső főtan. Szeged rg., sz.a„
A jogerős, de törvénysértő
�Hen6r B alassagyarmn t . MoN'Sá- Gyöngyös Kit. OV., Pető Péter bó Károly
m.
felilgy.
JBBFF,
egyezt.ető bizottsági határozat
nyi Béla fószalon. salparti BFF., v. fóeU. Autófuv. FOn„ Pr.azsák Nagy Sándor m. ve7.,. f6 ell. Deb
hatályon kívül helyezése ilyen
Hajós Sándor m. felilgy.
Sz.cm- János v, szakm. J.fAV Távk. BE. recen Déil pft., dr. Ge,'Jó Lajos
bathety Jj. Ov„ Szendrő
János ll:p. főn . . B ihary Károly m. fö- tan. Miskolc Ig.. Tesr.éli György
esetben csak az 1 959. évi 9. sz.
:rőfelügy. KPM: r 1. s1..a.ko.. Rózsa tan. I<PM I -'6. szako.c:zt.. Marton m. tan. KPl\1'. I '2. B. oszt .• Jás.z.ai
tvr. 9. § (1) bekez.dése értel
Közp. Nagy József m. v. főell. I<iste,.
Gyula
m.
föell.
Cegléd
tth., Kör- András
1 möcz Vilmas ell. Felép. vasany- Szert . Főn.,v. GUfőmunkam.
mében benyújtott ügyészi óvás
lyás Kálmán
m. renye fth. . Somkúti Vilmos • fö
i
jav.,
Tah,\cs Ferenc
főellenőr főell, Szolnok pft. főn., Forgó Já- felilgy. M.4. V BVK.H. , S zentkirá...
alapján lehetsége5.
Olaszliszka- lyi Béla fe!Qgy . Bp. Ig., m. oszt. ,
fömunkam .
Sztkesfehérv. JJ. üv.,
Somlay nOll
Az eredményes ügyészi óvás
Tibor m. tanácsos ATil'agviZ..<;g. Totcs�,.a á ll. • Tasnádi Lász.!6 fő- !\Uklós István feH.lgy. Celldömölk
alapján keletkezett új érdemi
Fán. . Rubicc. Gyula v.
pályaör mérnök Debrecen Ep. Fón .. dr. áll., Kiss IstvAnné felügy. RPM
határozat sérelme5 lehet az
l Győr pft. fUnöks., To1ma Béla B �rsl György tan. KPM I1l . Tit- I 'Fök., Rovác� Imre m. felilgy.
�
\•ez.
mks.
Hatvan
ft.
főn.,
\\"e- ka rság, • BreZina János ellenOr RPM V'B0. Makkai László int
p
ellenérdekű félre. A jogorvos
1
szely Vilmos I<PM P,cnzügyi Fö- Nyiregyháza áll . . Légrádi István l\fu;.kolc :fth,
Mnndl I6tván fel�
lat bejelentésének elmulasz
1 oozt., Mórágy! Lajos m. vez. fő- m. vez. fóell. Sátoraljaújhely ügy. KPM I "1. s,.alrn.. Szüts Ká•
tása ugyanis csak a törvény
Gbnye
munkamest. roly főfelügy. GYSEV Ig. OndrePál
t ell .. l{isku nhalas fth., tllyl's Kál- fth. .
• mán fő!etiigy. KPM r:6. szako., Keszthely áll .. catrmaz Géza fö- Jovics Károly tan . MAV Jegyntom
sértő határozatban való meg
i Bil!d Miklós tan. Szombathely felügy, KPJIT I,'6. 87.akoszt., Cson- da Főn .. Csillik Károly főtiszt KISZ
nyugvást jelentette, de nem
, áll., Lovász Imre
int.
Vasutas tos Tibor el!. MAV Hídép. Főn. Ktlzp. Biz., DPrzbnch Károly v.
jelenti egyben azt :i$, hogy a
Hajdű-Bihar me.qyei biz. vez., PelcZhof!er László v. S74k- főell. Vasanyagjav. ov. Kovács
.
1 Szaksz.
munkaügyi vitákban érdekelt
dr. Földesi ,Tózser v. titkár KP M mest. Szolno ki JJ. OV. .
Zoller András m. tan. Debrecen rg. v.
• [,3. szako., Vfnkóczl
Károly fó- Márta Terézia ""· hb. Landler Jj. oszt., l\fihá!yl J6'.sef
felek az ügyészi óvás alapján
m. int. szet
1
l l.,
sa
An d ré,i Ve'l.
keletkezett új hat-ározattal is
tit k, ged Ig. VBO., Bóta JÓT.siet föint .
Maj l
' i� zs!t· ���1 ;,r:��- e/.
K;���;��; ny.,
Kozp. Számv. Flln ., Kocsis I..
egyetértenek. Ilyen esetben
ot - MA V Száll, Főn.. Ba logh Rudolf
á l l.. Nagy László f(ifel ügy. KP!I,{
án
m.
nt.
S
hé
zék
Jj
.
i
r
.
v
Ov.. felügy. Miskolc Ig. Ill. oszt.. De
este
l 8. szakoszt ., Draxler Ferenc t6- v
t.ehát a sérelmesnek tartott
A nehéz alkatrészek és g-épelt szállítására egy 6ttonnás autódnrut ell. Szombathely áll., Németh Ist- Holló Mátyás m. f61nt. KPM J 7. meter László főint. vasu
,
jogorvos
mint
tas Szak•
határozat ellen.
szereztek be a. Dunakeszi Jármü}:1-vitóban. A daru naponta. 60k em. van föint. KPM I '2. s7..akoszt. , szakosz.t., M.agony Géza m. vez. szerv. Közp.. Arató. Lajos
tttk.:
_
-lattal általában megtámadható
ber mWlllaJál ,égzi el
Kálló Danle!né fópénz•
Kis.k un- főell. Kecskemét pfl. fon .• sze- MAV Tiszt.képző
Int., Németh
IMTl foto, LaJ°" Gyorgy fel"<.) , 1 felegyház.a áll., Ordogh Béla m, rencs, József
'batáoo.:at ellen - ezzel ellen- 1
m. vez fóe,11.
s,..eLá6z.1ö f6mt. BIIBV.
A túsadalombizto.sítási fel
adatok ellenőrzése és segítése
érdekében valamennyi, 100
létszámot meghaladó szakszer
vezeti bizottságnál társada
Iombiztosltási tanácsot válasz
tottak.

dását és nemegyszer jelentkez- is segítik az arra rászorulta
nek beteglátogató aktivisták- 1 kat.
1 A tanács rendszeresen ellennak ők maguk is.
A tanácsok. a bizalmiak és őrzi az üzemekben. szolgálati
aktivisták javaslata alapján helyeken a munkahelyeket,
ma már úgy osztják cl az hogy awk mf'gfelelnek-e az
feltételeknek.
üzem részére juttatott üdülé- egészségügyi
si jegyeket, hogy a jó munka Rendszeresen ellenőrzik a ki:t,írsadalombi_ztosítási
julaln:iakénti elbír�lás: jutta_t- fizete!t
ják ervenyre. Bar itt meg szolgalta t asokat, ngyaznak a
betartására. segítörvényesség
hótéli
a
főleg
akad tennivaló,
tik a dolgozókat n) ugdíjaúnapokban.
Gondoskodik a tanács arról suknál. munkaidej ük összeszeis, hogy a bajba jutott dolgo- désében.
Egyszóval a társadalombizzók szociális ráutaltságukhoz
mérten megfelelő anyagi segít- l osítási tanács ren<i,zc · csen
ségben részesüljenek. segélyt tájékozódik a dolgozók társakapjanak. Kérelmeil{et a leg- dalombiztosítási problémáiról,
tárgyilagosabban bírálják el, és azok m egoldására töreks igen sok esetben önkezde- szik üzemi, területi és közponményezésként, kérelem nélkül ti szinten egyaránt.
,.
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..,..,_
_______..,
..,..
____

Milyen legyen a vállalás

Ankét az önköltség csökkentéséről
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Köszönjük a segítséget

Joggyakorlat - Elvi döntések
·.ltgerÖR eAl!llkedett egttrteiií bizottsági határozat
ó�ás alapján
jogmoslati joga feléled

Kitüntetések a vasutasnapon
1

ftr9.
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MAGYAR VASUTAS

Egy pályamesteri szakasz, amely házakat épít

Regényes ouda.J
utcákon,
öreg házak között baktatva ju
tottunk el riportunk szerep!ői
hez. Az Épületfenntartási Fő
n ökség ll-e;; pályamesteri sza
a
kaszána k főhadiszállását
Batthyány utca 65. számú ház
ban találjuk.
He !Le János, a szakasz főpá
jyamestere fogadott bennünket.
Töle tudtuk meg, hogy há
rom év óta rendszeresen ők
nyerik a tíz pályamc:,teri sza
kasz közöt t folyó versenyt. Az
elsö félévben is soka t tettek
azért, hogy az Épületfeimtartá
si Fönökség teljesíteni t udta az
élüzem-szintet .
- Nfi a jó eredménye k tit
ka? - kérdeztük
- Ismerjük mÚuiig a t ervet,
a hitelke ret á l lását, jól sze r
vezzük a munkát. és ami a leg
fontos �b, nagysze,·ú embe
reink t•anriak.
A II-es pályamesteri sza
kasz dolgozói mintegy 32 budai
MAV-lakóház fenntartási mun
kálatait ,·égzik. Ezekben a há
zakban mintegy hatszáz vas
utascsalád lak ilc. Asztalosok.
ácsok. bádogosok, burkolók.
köműYesek. villan�•- és vízve
zetékszerelök, tetőfedők. az
épitÖS'Zakma minden ága me;:
található a szakasznál.
- Mióta áll a sza1wsz élén ?
- Hét év e - válaszolja. Huszonhárom éves sem voltam,
am ikor 1 953-ban a pályameste
ri tanfolyam elvégzése utá n
Szolnokró l egyenesen idekerül
tem.

La
, jos a csempézést végzi . Tóth
Jano�né segi,t nek i, aki már három eve dolgozik a II-es szakaszon. Gyenes István a szakasz
e�ermest�re bád�gos, hegesztő,
viz- � gazve2ete�zerelő egyszemelyben. Ott Jartunklk.or a
köl'lpOilti fűtés kazánjának be.
szerelését vette sorra. Séigi
Gyulának, a villanyszerelőnek
is nehéz dolga almdt, csövet
fektetett a betonba.

A szocialista brigád
címért

Ezután megtekintettük a kő
művesek munkáját. Ők május
óta a szocialista brigád cím
megszerzéséért küzdenek. Ko
dó Béla a brigád vezetője, egy
ben a szakasz szakszervezeti
bizottságának titkára is.
- Nyolc emb er tartozik a
brigádo-rnba - mondja -, va
lamennyien rend es emberek,
Nem csak a munkában hanem
szabad idö-nkbe-r,, is össuta.r-

I tunk. Többször láto�tun
k el
�közös en színházba, m ozi ba.
Legutóbb a Fö vá?'osi Nagy cirkusz műsorát t elcint ettiilc
meg. N em feledkezünk e l egy más névnapjá?'ól se m. Il-yenkor
kise bb-nagyobb
ajándékkal
örvendeztetjük meg egy-egy
társunkat,
Aztán i smét a munkáról esik
szó. A brigádvezető fényképet
vesz elő a kabátja zsebéből. Az
általuJ, épített házak. létesítmények képeit mutatja,
- Ez a qoda.jki víztorony adja át az egyik képet. - Rekordiclő alatt építettük az egykor mocsaras terül eten,
Mielőtt elbúcsúztunk az építkezés dolgozóitól. kíséröinkkel
együtt
felkapaszkodtunk az
épület lapos tetejére. Itt is
akadt látnivaló. Alattunk serényen folyt a munka. Szemben
velünk a Déli oályaudvar mozga lmas életét fi"velhettük me<>'
I tt i s ott is v;sutasok állnak
l
h-elyt, '
Kovács JÖ'lsef

•

•

Gurulnak a kocsik
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Ne játsszunk a szabályokkal'! .•
!

Nemes cselekedet volt

Tízéves kisfiam kísérő nél
kül utazott BalatonaJkara.ttyá
ra. Pesten k-i kísértük a Déli
pályaudvarra, Akarattyán pe
dig a nagymama várta. Bár
nem kell a gyereket különö
sebben félteni, mégis megkér
tük a 2108-as
gyorsvonat
egyik jegyvizsgálóját. hogy
ügyeljen a gyerekre és ha a
meleg miat,t elbóbiskolna Balatonakarattyán ébressze fel.
Egy ismerősöm is utazott a
vonalon. Töle és kisfiamtól
tudtam meg, hogy a jegyvizs
g�_l ó mi r,t édesapa végig őrkö
j dott a fiam felett, majd Ba
személyesen
1 la tona_karattyán
adta at a nagymamának.
Ez a nemes cselekedet kész
, letett arra. hogy ez úton i s
köszönetemet
fejezzem
ki
/\'agy Fere ncnek. a
2108-as
1 gyorsvonat jegyvizsgálójának.
Dr, Gál Jóuet tanácsos
Budapest

Stílszerű faírtás

♦
Auguszt us elején a celldö - ♦ Tatabánya-fels6 nem tartozik a Jegru,gyobb c:oom6'1)onto.k khé.
A koasire!'de zó� nek !lzonban Itt is jócskán akad munkll.juk, killönö·
mölki vasutasok és az
utazó- • sen
szenosztályozovat sz
_ omszédo,, g111itón. Mivel az osztályoron
közönség meglepetten nézte •♦ igen a yorsa.n
o i
g
.],�ayle.keznilik keB
�!zae��!.!'
vsa
!i'!'e.á
deg=
n""
k kren
a �•zelarelv
hogyan pusztftJ'á"°
d aénkyec6
'· e l az u•1·3·a·- ♦
�,�
e1,' �
építet f felvé te li épü let szom- ;
széd-ságába.n lévő fákat, A •
mintegy 6-8 db dtís-lom bú
fát azzal a vádda l ítélték ha- ♦
lálra., s vágták ki, hogy a zo!c ♦
11,em stilsz,erilek, így ne m i lle- •
ne k a modern épület profi l jához.
Ez az indokolás kissé sán- ♦
tít. Sántí t azért, mert most, ;
hogy kivágták a szép nyír és •
hatn.lmas koronájú gesztenye- !
fákat, úgy néz ki a celldörnöl- ♦
ki felvételi épület, mint az ♦
Alföld ke!lős közepén
egy ;
olyan tanya amely
körül •
♦
egyet len fát ;em látni
·
.. .. .
;
k
utas
,A . -�elldömol �•
°: •
�
sa3na,IJa� � kwa.gott f:<kat es
arra k�•:i�, az il letekesek�t, 0
hogy a 3ovob en ne enged;ek •
me g az i lyen sNlszerű fairtás t
Az 06ztáJyozón pUlanatok alatt megtelnek a. vagonok.
az ál lomások területén .
♦
Kismiliók Róbert, Celldömölk ♦
+
+
♦
♦

Pavlenka pedig bíróság elé
és bizonyára nem kerüú-ti kerül
még ♦
átjárónál engedély nélltül felnyi• lí el a börtönbüntetést,
cselekedetét ;
totta a sorompót. AZ éppen arra akkor sem, ha
haladó vi llanymozdony összeütkö� nem előre
megfontolt szán- •
zött a sínekre érkezett Jo'\'askocsi
d-él1i: kal követte el .
val és egy kerékpárossal. A bal
eset következtében Takács Károly
Sa.jnos manap;ág gyakran
a lovaskocsi hajtója súlyos sérülé
elö hasonló esetek . ♦
seket szenvedet� Balassa József fordulnak
Miért? Ta:áu olyan nehéz a ♦
kerékpáros pedi�
a llelyszinen
A tanulásra is jut ideje
meghalt. A rendörség a sorompó
megfelelően, ;
szabályoknak
Gurulnak a szénnel megrakott kocsik..
kezelőt örizetbe vette.''
Bár Hel le Já nos nem szívedolgozni ? +
balesetmentesen
mégis
önmagáról
gen beszél
.
Nem! Hiszen ezrek és tízezrek !
Néhány nappal ezelott a dqlgoznak így évtizedeken kemegtudjuk. hogy fiatal létére
♦
napila-pokban olvashattuk ezt resztül a vasútnál. Egyesek ;
nemcsak a munkában állt�
a d obbenetes hírt. Pa·vlenka azonban nem sokat t örődnek •
meg a helyét. hanem a tanu János súlyos mulasztást kö az elöírás.okka,. s csaik akkor !
Jásra is jutott erőfeszítéséből.
vetett
el. amikor anélk ül , fogadkoznak, amikor múr kar- ♦
Elvégezte a pályafenntartási
hogy meggyöződött volna róla, jukat, vagy lábukat vesztetleérettségizett .
teclmikL�mot,
nem
jön-e
a közelbz gép. vagy ték, ami:kor keresetképlelenné •
Eddig haromszor kapta meg a
szerelvény felnyitolla a so váltak. Pedig az ilyen vasutakiváló dolgozó jelvénv t és az
rompót. Lám a szabá'.ytalan sok tanulhatnának éppen ele- ♦
idei
vasutasna!,)ra l!:rdemes
Vasutas kitüntetésben részeság ezúttal ís balesetet oko get a Pavlenka Jánosok esel�- ♦
sült.
zott . Egy ember életét vesz bői. Megtanulhatnák. hogy a
♦
tette, egy súlyosan megsérúlt,
Közben megérkeztünk egy
vasút óriási gépezetében csak •
most épülő házhoz. Mint megegyféleképpen éberen, a szatudtuk. ez lesz a pályamesteri
bályoknak és utasításoknak ♦
szakasz új állomáshelye_ Az
megfelelő-en lehet balesetmen- ;
épületen - az utolsó simításo
tesen dolgozni.
kat végzik. - A hivatali helyi
- v - •♦
ségeken kívül az ebédlő. a rak
A forgalmi irodában üteme fon után a másik szólal meg.
♦
tár. a női és a férfi öltöző és sen kattog a távírógép. Egyen A szomszédos állomás tehervo
fürdö is helyett kapott benne. ruhás vasutasok jönnek-men na to; j.:lez. S UJvey l.LJ.jos, Ka 
♦
Ferenc kocsirendez.ö hol az egyik, hol a másik vágányra ·
Az udvarra tehergépkocsik nek. siet mindenki a dolga zincbarcika állomás szoJgálat
helyezi_ a sarut.
Névadó ünnepség
,
érkeznek.
a után. A szolgálattevőnek szin tevóje, nyugodtan, magabizto
Hozzák-viszik
az üzem kultúrtermében
szükséges anyagot. Ben t Györ e te megállása sincs. Egyik tele- san intézkedik.
A 43 esztendős, deresedő haA Felépítmény Va.sanyagja.
íánlékú, de még mindig fürge
gy
mozgású szolgálattevö a X. víló szegedi üzemének kultú1'
Az egyik , nap , szolg�lat1?a
vasutasnapon Krdemes Vas te„mébe n augusztus 19-én csa
� űs.zerével állapítsa meg a
menet
az
állom.a.s
teruleten 1 fold alatti csatronahálózat fek·
utas kitün íeU!st kapo.t.
ládias ünnepségnek, lehett ek
egy
fülha llgatós, kezében botot vését. Erre az á l lomás esetle.
Lóvey Lajos rászolgált a ki tanui a dolgozói,. Az Alkot
lesz maj(i
Lüntetésre. A tervet brigádjá mány évfordulójával együtt mozgató .személv j árkált ;;i vá- ges bővítésénél
g
val állandóan élüzem szint fe oít 1·endezté k
meg Vidács gányok között és jelzéseket szüksé ,
félévteljesítette
első
az
iett
állomás
dolgozóinak ményt bejegyeznek. Igy köny Lá.szl ó vasöntő újszülött kis tett a földre,
Gödöllő
Miskei Jenő
elmondotta,
- �ha telJesítményük 1 959· nyen ellenőrizhető, hol tarta- ben. Jú lius ban a kocsitartózko lányának né-va.dó ünnepségét.
többen is hogy két részből álló műszeré.
Velem e,zyűtit
dásban 1 1 2, 7, a kocsimozgatás
ben is 100 százalékon felül l nak a vállalás teljesítésében.
A virágdíszbe-n öltówtt kul
őd sse fi- vel pontosa n megállapíthaió a
mozgott - nem sikerült elérHogy mit jelent ez az új ban pedig 1 19,4 százalékos túrterem zsúfolásig egtelt az megálltak és érdekl é l
m
gyelték a különös műveletet csövek fek_vése és mélységi ;!
niük az élüzem szintet. A versenyforma azt a következő eredmény t ért el.
helye'.:"edese. Me�udt.am tole
Amikor megkérdeztem tőle, üzem dolgozóival. a kik a végző fiatalembert.
Érthető, azt 1,,,
mozgalmi szervek az állomás példák is bizonyítják.
- . ,
hozy a vasU1;asnap
.
mozgal
mi
szerv
e kkel
együtt
mi
ki
e
a
at
vette
erzéssel
n
ly
vb
sze
f
sen
e1sö
latásr_a
h'
m
n
ezetöjé
Allomásunk a z első élé en
ki se
vel és a dolgozókkal
v
tiszteletére 1 3 nappal a határ
�
sok ajándékkal halmozták el hitte.
közösen keresték, kutattál<: mi teljesítette az élüzem szintet. tü ntetést, így válaszolt :
hogv m ilyen fontos idő előtt l;>efeje,zte ezt a mun- Feleségemmel együtt utaz ki.s Vidác.s A gilcái'.
okozta a sikertelenséget. Egye- A kocsitartóz.kodásban 107_, a
munkát végez Misk ei Jenő kát.
igazgató
sek a megszorított egységidők- kocsi mozgatásban, 1 1 4 . a ko- t1m k el Miskolcra, az
Szendrei JÓMef,
Bezzeg La.fos
t<:<=hnikus, a �it az,zru a céllal I
at
ékhelyére.
Amikor
ság
1
sz
5
ben, mások a technikai adott- csikihasználásban pedig 1 1
Szeged
küldtek
Gyongyosre,
hogy
Gyöngyös

.
s
:a.
Vasu
e
e
ki
raemes
t
.
az
m
,i
v
r
ságokban látták az eredmény- százalékos eredményt é tünk
telenség okát.
el. Figyelemreméltó eredmé- tdntetést, feleségem sírt öröméi
be n. En nagyon örülök a k
E bben az időben a gyakori nyek születtek az állomás te- tüntetés
n ek és a soronkívüli
megind ult az rületének s�építésében is. A el ölépte tésnek. A vasutasnapon
viták nyomán
tt i terü l-e",e
L
i
t
ép
elő
felvétel
,
f
rjedési
t.
hosszú
A
olyama
e
ugyanis kettős, öröm ért, Nem
sz ívós felvilágosító munka ha - tet, a vonatk1sé rö l aktanya, a csak kitünte téSt kapta m, ha
tására lassan kezdett olvadoz- raktár és váltóörhelyek kör1
őrbö! főel len őrré lép
- Csak e!J11enesen a beton felfedezünk egy jó hangú
kórus tagjai mind példás é1etú
ni a bi�atlanság jege. Eh- nyékét _ I? ark<l;i ítottuk. , A 42 ;��:; ;ff
úton - igazít útba egy mezte ta lt, nern megyünk el mellette szorgalmas emberek. Sőt ai
va
osz
áll
hez hozzájárult az is,
hogy dolgozobol
� kolle�1
:
A beszélgetés során a régi len felsőtestű, olajosnadrágos szó nélkül. Legutóbb Balatonon idősebbek öbbnyire
veZj!tő •b-e
t
felülvizsgáltuk az
állomás szesen 60_0 ora társadalmi idök is felelevenedtek. A ki
fiatalember .
_ vegz�tt.
avattuk üze-rnünk új üdülőjét. osztásban dolgoznak az üzem
•
technológiai folyamatát. Meg- munkat
tüntetett szolgálattevö elmond
Hazafelé
jövet
igen jó ha ngu- ben .
Amerre megyek a Dunakeszi
Haszn_os, <:élra vezeto vol � a 1 ta, hogy 1 936-ban került a
állapítottuk az elegytovábbftás
- Ezek szerint több egy öreg
szúk keresztmetszeteit és me- ke_zdemenyezes. �pen ezert MA V-hoz, mint pályamunkás. Járműjavítóban. a forró nap lat �ral kodof:t a _kocs-iban . É�ke
l
tunk.
Egytlc
v1.
llanysz erelo is dalos, mint az átlagember? tonetrendi módosítást javasol- mindent megtu;zunk, hogy
Azóta megszakítás nélkül szol sütésben éppen úgy, mint a z
üvegtetős műhelyekben, hosz kedvet kapott és neki eresztet,. kérdeztem
tunk, amelyet az igazgatóság ��hbra is a megk.6-dett úton gálja a vasutat.
- Igy ;; lehet mond.a.ni. Akl
szú, modern vasúti személyko t e a hlÍngját. Csak néztünl:.
tekintetbe vett.
Ja rJ unk.
Behán Ró7.5a
csik állnak. Egyik oldalon füst Ol_yan t isz_tán,_ s�épen ének elt, közénk jár. az megszokta •
Kazincbarcika
Dr. Hasznos József Gödöll ő
Közben a szocialista. brigádmintha.
mar
reg
ota dalos lenne.
rendet és a pontosságot. Érthe
től és portól fekete, a másikon
mozgalom is meghonosodott az
fényesre festett.
kívül-belül
- Miért nem jön közénk a tő, az énekkarban senki sem
állomáson. A kezdet nehézkes
l
k
megfiatalodott kocsik.
ón«l>a.? - szegeztem neki a eh et pon tatlan, hanyag. A mi
volt, mert kevesen ismerték
pedii:, a pontos. kulturál t em.
Legelőször Jakab G yula bá kérdést.
fel ebben a versenyformában
- Azért, me-rt nem hívott bereket jellemzi, nemcsak az
csival találkoztam. Mint meg
az új vonásokat.
Az áprilisi
énekkarban, hanem a munkátudtam tőle. ö már 31 éve tag senki - felelte.
termelési tanácskozás azonban
ban is körültekintő bbe11, jár,
ja az üzem dalárdájának.
döntő
fordulatot hozo,t
a
- Hát mi meghívtuk Ná- nak e
l, egyszén.'4I ha.sznosa,b b
mozgalom _fejlődésében,
lunk gyakran e lőfordul · i lyen embe rek,
Három évtized. Szép idő.
A júliusban megtartott terA misk.olci fűtőházba n már
mint a többiek. A mi
- Ugy hallottam . hog11 a eset.
Három brigád tűzte ki célul az év eleji termelési tanács- melési tanácskozásokon, ahol
dal-osain
k a napi 8 órás munka
ad
számot
a
vezetői
fút5ház
.lrezversenyt
éves
Miközben beszélgetünk, ott idő ledolgozása. után Ú/ társai
gyakorlott, öreg dalosok még
a szocialista cím megszerzését. kozásokon
_
A brigádok a termelési tevé dem.ényeztek. Vállalták, hogy tak az első félévi munkáról. ma is sokat érnek az éne kkar terem Kormos Gyula . ő 1s kert
á ldoznak, a.mik-or a kul
kenységükre intézkedési ter a fajlagos sren.fogyru;ztást az újabb vállalások születtek. A ban - mondom. - Milyen kár, dalos. de ezúttal mint kultúr- túrotthonba sietnek Munka
Kohászati hogy mostanában a fiatalokkal fel-elöst hallgatjuk,
vet, a társadalmi munkára.pe elmúlt évihez viszonyítva 0,15 Diósgyőri Lenin
társaiknak és hozzdta-rtoz6ik
dig munkatervet készítettek . kilogrammal csökkentik, Vál- Művek dol,gozóinak kezdemé nem nagyon dicsekedhe tnek,
� A múl tkoriban csak úgy na. k szereznek öröme t akkor t,
A brigádok külön dossziét lalásukat túl-teljesítették. 7907 nyezésére a fűtöháziak is el
amikor fellépnek, énekelnek, •
- Ez a megállapítás miránk kíváncsiságból
megnéztük,
kaptak. Ebben tartják a bri tonna szenet takarítottak meg h;itározták. hogy a X. vas- n em vonatkozik. Énekkarunk- hogy kórusban
- És önmagr.mkna-k is öröm<!t
a
hány főnek
utasnap
é.s
az
aLkotmá
nu
tisz
et,
gádszerzódést, a munkaterv
az első félévben, s mozdo- teletére egész hónapos ünne ban szép számmal akadnak fia- van valamilyen
kitüntetése. szerzünk - vágott közbe Gvu
a társadalmi munka vállalási
....-.,N� fölállok a
nyaik 1 millió 800 ezer szá z- pi műszakot kezdeményeznek talok is, !�ként nálunk, fmta- v�gy elis7'.1'erése. Megle� �J>�......
lapot, a birgádnaplót és az
tonnakilométerrel telj eAz ünnepi műszak augusz labbak - Jegyezte meg moso- sunkre ma3dnem a társaság te- pad� a vffiii, le(lfUl{111obb
egyéni teljesítményi lapot. A elegy
,
emberének érzem magam,
múlt tus l-én röpgyűlésekkel kez- lyogva. - Az utánpótlásról mi l e föl tartotta a kezét.
brigádnaplóba a teljesítmény sí flettek többet, mint a
\ dődött.
Hamarosan kiderült. hogy a.
magunk is aond,oskodunk. Ha
'.róth G:,ilr&T
ec;e- év a,ron-06 idősza,k,ába;n.
mellett minden egyéb
rompókez.elő, a ferencvárosi
Ojságb.ir: nPavlenka

lyaudvaL· dolgozója,
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Lövey Lajos érdem.es vasutas
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A termelés lendítőie
a szocialista brigádmozgalo m
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1901 tonna szenet takarítottak meg
a -miskolci fűtőházban

·····

különleg es műszer

Dalosok a vagonok között
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l\fAf;YAR VASUTAS

Egy n ap a b alatonkenesei építőtáborb a11

Ez a nap is úgy kezdődött, juk elsóségén múlna a világ
mint a többi. Reggel hat óra- sora.
kor ébresztő, utána tisztálkodás, reggelizés és 7 órakor már
A legjobbak tortát kapnak
a brigádok ásóval, lapáttal és
csákánny.al
felfegyverkezve
- Ma megint nem lesz
vonultak a közeli munkahely- könnl/'Ú eldönteni, melyik bri, re.
gádnak adjuk a jutalomtortát
Ez a „Balaton-parti Han- - jegyezte meg a táborvezető.
1ág", ahol a vasutas fiatalok
Később, kis leleményességdolgoznak, sohasem lesz ter- gel ez a probléma is megoldómóföld.
Balatonkenesén dott. A munka befejezése után
ugyanis utat építenek a fiata- az e!!yik Ezobáoon röpgyűlésre
'iok. utat at akarattyai hegy jöttek össze a fiúk és a tábor1.i:bánál lapuló új üdülőhöz, vezető javaslatára közösen
amelyet a szakszervezet épít döntötték el, hogy a két briaz üjúság számára.
I gádból kik azok, akik megérA vasutas fiatalok balaton- demlik a legjobbaknak járó
kenesei épitötábora abban is tortas2eletet. Tréfás körülmékülönbözik az ország többi if- n.!e� köz�tt, de igazságosan
júsági táborától, hogy ott nem t?rtent a Jutalomtorta elosz.. ,
sátrakban, hanem kőépületben tása. ..
. :
A ropgyules _ut án a_ br,gadkaptak helyet a tábor ifjú lakól . akik az eln(ikség mellett v�zetők, valami nt .:1 tábor: ku lmüködő ifjúsá«i bizottság fel- tur- és sportfelelose a táborhívásAra az o�zá '!. külön b<iz.3 vezetői irodába jöt:ek össze az
szolgálati helyeiről jöttek Ke - aznapi sz5rakozás1 program
megbeszélésre. Tőlük kérdeznesére
A brigádok az üdülőtelep tem m�g, hogyan érzik magua taborban.
kat
bejárata előtt áll tak munká- Nagyon jól! - válaszolta
ba. A fiúk már korán reggel
nekivelkőztek. Tehették, mert Szemók Pista. - A napi négyezúttal ugyancsak melegen tű- órás munkaidő hamar eltelik.
zött alá a nap az azúrkék ég- Jgy bőven jut id6 fürdésre,
boltról. A hegy lábánál pedig pihenésre és szórakozásra.
különben is megszorul a me- Elégedettek vagyunle az étkezéssel i&.
leg.
Bajka Pálné. az apró termeru, de annál agilisabb táborDélután sz:abadfoglalkozas
vezető kíséretében tekintettem
meg a fiatal útépítők munkaNem csoda. Vágó István
helyét. A Lóvei- és a Garai- gondnok, az üdülő népszerű
brigád egymás mellett dolgo- Pista bácsija mindent megtesz
zott. A barna bőrű diákok és azért. hogy a fiatalok vl\ltoza
ifjúmunkások
szorgalmasan tos és bőséges ételeket kapja
tennelték a földet. Pedig nem nak. Ami azt illeti. elkel a jó
könnyű csákányozni az alatto- étel, mert a fiúk, főleg délben,
mos akácgyökerekkel átszőtt. farkasétvággyal ülnek asztal
kemény rétegeket. Ok mégis \ hoz. Levest mindenki ':n1:�it
úgy dolgoznak, mintha brigád- vesz magának, amennyi Jol-

---

esik, a köretből is lehet repetázni••
Ebéd után szabadfoglalkozás. A többség a Balaton hűs
hullámaiban keres felüdülést,
mások az árnyas fák. alatt pihennek. Szép számmal akadnak olyanok is, akik asztaliteniszezn!=k vagy futballoznak.
S az esték? Azok csodálatosak. Az üdülő ott van a Blllaton partján, a nádastól alig
néhány méterre. Az ideiglenes
mól?nál _a csónakok és a vitorlas mar l�horgo_nyzott:
. A_z alkonyi sze�? ?lt nngatJa oket a ná1as ,egebe� . _F1;� t
a. hegy oldal�ban , a vasuti toltésen vonat halad el. Zakatolása messze elhallatszik. A
társalgóban asztalitenisz- és
sakk.csaták zajl11,1ak. Igazán
hangulatos a mai este. (vjsi)

Jól éreztük mag�nkat

:;::�o;�:� ;e:
At
t o
debre- 1
receni, a szegedi, a szombat- ·
'helyi, a nyíregyházi és a
keszthelyi fiat.alok.kal együtt
egy hetet töltöttek a balatonkenesei vasutas ifjúsági építőtá borban. Valamennyien ;ól

mert a napi 4 óris munkaidő
mellett bőven jutott idó pfüe-·
nésre szórakozásra. Az ellátás
is kitűnő volt.
Augusztus 27-én, szom batcn
este a t ' bor lakói a tábortűz
körül gy ül 'ek össu és ünnepélyesen vettek bú csút egymás tatól. A. fiatalok számára
polca i ':'.asutas kultúrcs�port
adott mu.sort.
Dancs Imre
Tapolca
ére.."iük

magu1llkat

Kenesén,

I
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A három kocsiból álló kultúrvonat elindult országjáró körútjára.
Elsönck a Mozgó Pályafenntartási Főnökség jelenlegi tnrtóz.kodá.si
helyére. Ullóre érkezett. Onnan tovább megy a:1 alföldJ pályafenn•
�I szolgálail helyekre

A sza·kma ifiú mesterei

.Tíz év után újból a legjobbak között

''"'°'

Elvtárs! ön nem jó úton jár! Ezt i;a!lják közvetlen mu n.katársai, mindazok, akike t ellenőriz, és méglnkább azoi;; az
embe r ek, akiket utas minőségben ön el.é sodo.r a rossz s�erencse.
Hadd emlékeztessem néhány esetre: Köze! egy esztendö1_,el ezelőtt történt. Egy remegő kezű öreg nénit adott Le utánfizetésre, aki meUett egy sí ró kisfiú totyogott. A nagymama
azt á !!í totta, hogy a fiúcska még nincs négy éves. lg?-Zo:vá.
nyok kerültek elő . . . Kiderüit, hogy a gye r mek a leadá s napján töLtötte be a negyedik esztendőt.
őnm,k dörgött a hangja és valami kéjes öröm is sugárzott
az arcán.
Jegy�őkönyveztün k · • •
Később hallottam, hogy a nénike valami orno.si iaazoZvá.nyt produká lt és az igazgatóság el.engedte az utánfizetéat.
Az sem volt ualami fennki:ílt cselekmény, ahogy a ki:ize!múltban megfenyegette azt az asszonyt, aki az ön munkatdr•
sát - meggyőződése eUenére - nem akarta vádolni. Az sem
volt helyes, de még szabályszerű sem, amikor az elmúlt
pok egyihén azt a háromgyermekes anyát 50 forint bírsággal
sujtotta.
Igenis, kell a szigor! De rosszul hiszi azt, hogy napjaink
·va§jt,tia reflek,ál jószándékú munkásemberek forintjaira.
Na, meg különbség van a tegnap és ma birá.3kodása között!
És még egy! A szabályt végrehajtani nem is olyan nehéz,
de helyesen alkalmazni - ahhoz már ember kell!

Va.suli szerencsétlenséget
- Újításokból több mint ?
akadályozott meg Szarka Nán millió forintot
takarítottak
dor 13 éves pówai kisfiú, aki meg az első félévben a miskol

Vasutas pedagógusok tanácskozása

A Tapolcai MAV IAC labda- látják a hibát, hogy nincs
rúgó! a múlt évben ötödik he- megfelelő edző és a játékosok
lyen végeztek a megyei első sem küzdenek szívvel-lélekkel,
osztályb&'l. A szurkolók akkor sőt egyesek sportszerűtlenül
azt várták a csapattól, hogy a viselkednek. Nem alakulhat
következő évben még sikere- ott ki egységes, ütőképes csa
sebben szerepelnek és esetleg pat, ahol évről évre más edző
bejutnak az NB III-ba.
foglalkozik a játékosokkal.
Nem így történt. A csapat
Mi azt várjuk a sportkör
jó szereplése elmaradt. A já- vezetőitől, hogy se,;ítsenek a
tékosok lélektelenül játszottak. labdarúgó
szakosztálynak.
Nem csoda, hogy egyik vere- Legfontosa'.>b feladat keresru
ség után jött a másik. S mire egy olyan edzőt, aki hozzáérlo<lalkmlk • ¾•&-
eUk_, • b•Joo» ;aen�J
ge, a nyolcadik. helyen kötöt- kal.
Da,nes Jómef
tek ki.
�
A tapolcai szur�

levél egy lóvizsgliló/Joz

-lyfés a Nyugati pu.
több dolgozója

„Kíváló honvédelmi munkáért" aranyéremmel
tüntették ki a MÁV Sportrepülö Klubot

A szurkolók nem ezt várták

I
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Az általános műveltség eme- lálni, hogy a szakma ifjú mes.
lése, ,, szolgálat balesetmen- tere cím elnyeréséért indított
tes ellátása, a termelési ered- mozgalomról van szó. Az. igaz
mények fokozása. a vonat ok 6atósá11: területén 486 fiatal
menetrendszerinti közlekedte- tűzte célul. hogy megszerzi a
tése. a t:lkarékossági mozii:a- je,lvénv valamelyik fokozatát.
lomban való részvét-el, 20 óra Ezek közül 17-en a jelvény
társadalmi munka és még né- a.ra'1'111, 33-an ezüst. és 26-an
hány hasonló szempont szere- bro'l'lz fokozatot nyerték el . A
pelt azokon a nevezési lapo- .ielvényesek 400, 350, illetve
kon, amelyeket a fiatalok ki- 300 forint pénzjutalomban réA MAV Sporlrepülö Klub tetését, a. ,,Kiváló honvédelmi töltötte.k.
1 szesültek.
1930-ban alakult az akkori munkáért'• aranyérmet. Ugyan
Ezek után. nem nehéz kitaSziládi SándOI' Szeged
Istvántelki Fómúhelyben, a csak aranyérmet kapott Rödö
Tetvériség szakosztályaként. nyi Ká:roly. Hamenda Feren•
Később azonban kivált az cet a klub t'itkárá.t é.s Márkus
egyesületből és önálló klub Jánost ezüst, Falus Istvánt
ként kezdte működését.
pedig bronzéremmel tüntették
A:z 1960-61. évi iskolaév előadás hangzott el. Ezek kö
A sportrepülő klub megala ki. Ezenkívül hatan kaptak el
'k:ulásának 30 éves évford·tló ismerő oklevelet, hat szakve megkezdése előtt a nevelő in zül egyik az időszeru kettős
jár61 augusztus 25-én ernlékez zetőnek és sportolónak pedig tézetek, napközi otthono.k és nevelés problémáit ismertette.
bölcsődék vezetői tiáronmapos F .:,glalkozott az értekezlet az
'bak meg a klub Thököly út 41.
szám alatti székházban. Az emlékplakettet adott át a !klub értkezletre jöttek ös.sze a'MAV lntézetek és lntézmények költ
bodrogolaszi fiúnevelő i;ntézet ségvetésével is.
ünnepségen Rödönyi Károly elnöksége.
Dr, Horváth Károly
vezérigazgató helyettes, a klub
Az ünnepségen jelen volt és ben.
A munkaértekezleten több
Budapest
elnöke mondott ünnepi beszé köszöntötte a jubiláló sport
det. Rövid beszéde után a repülő klubot Császár László,
Magyar Honvédelmi Sportszö a budal><!Sti vasúti csomóponti
FELHÍVÁS
KÖ SZÖN TŐ
vetség képviselője a MA V pártbizottság első titkára, va
Sportrepülő Klub eddig vég lamint az MHS budapesti el
Ismét bővült eggyel a vas
A Vasutasok Sza:kszerveze
zett kiváló munkájának elis nökségének és a Magyar Re utas üzemi lapok száma. Az te Központi Zenei.skoláiána.k
meréseképpen átadta az MHS pülő Szövetség elnökségének Utasellátó ű. V. Utasellátás igazgatósága vasutas dolgo
Ors.zágos Elnökségének kitün• képviselője is.
címmel - havonta e;n.,szer - zók és azok családtagjai ;ré
üzemi lapot jelentet meg. szére felvételt hirdet az 1 960/
Mint a X. vasutasnapra meg 61--es zenei tanévre. Jelent
jelent első szám vezércikké kezni lehet hegedű zongora,
ben olvastuk, a lap létrehozá li..a.rmonióka, fa- és rézfúvós,
sánál az a cél vezette a köz_ valamint ének tanszakok.a.
pont vezetőit, pártszervezetét
A vasutas dolgozók és csa
A Komáromi ·vsc-nek 1950- osztályvezető
irányításával és
szakszervezeti bizottságát, ládtagjaik részére 50 száza
ben volt utoljára NB l-es női gondosan felkészültek a t•avaszi hogy
ezáltal"
is
elősegítsék
a
kedve.zményt
kosárlabda-esapata. Egy évti- idényre. A szorgalmas munka még jobb. még eredményesebb lékos tandíj
biztosít a szakszerveret. A
zed telt el, amíg a csapatnak nem volt hiábavaló. A csapat munkát
és
közelebb
ikerülje
szolfézs oktatás teljesen díj
ismét sikerült kiharcolnia a sorra legyőzte ellenfeleit és
nek a dolgozókhoz.
mentes.
legjobbak közé jutást.
bejutott az NB I-be.
Köszöntjük
az
uJ
lapot,
megelnökség
szerény
vacsoAz
NB
II-es
bajnokság
Az
Fel�telre jelentkezni lehet
nyerése nem volt könnyű fel- ra keretében köszöntötte a baj s egyben sok sikert kívánunk Bp., VII.. Rózs.a Ferenc utca
adat. Annál is inkább, mivel nok csapatot. amelynek tagjai a szerkesztő bi:wt1 sá.gnak, az 22. szám alatt, szeptember
a csapat a múlt év őszén az szinte kivétel nélkül nagysze olvasók, az Utasellátó dolgo 20-ig naponta 10 és 16 óra
ötödik helyen végzett. A téli rú példáját nyújtották a helyt zóinak tájékoztatásához.
között.
holtidényt azonban jól kihasz- állásnak, a küzdeni akarásnak.
Fekete Ferenc
nált.ák a lányok. Biró György
edző és Herczeg Gyula szakKomárom
A Hivatalos Lapból

I

1

A Hlvata!aa
szakszervezeti

Lap mrtalml!ból a
bizottságok és e
dolgozók ti,gyelmébe ajánljuk a
következőket:
36. számból: 120932-1960 If2.
B. Ke2Xlö szakemberek munka
-ének szabályozása.
1211366-1960. I/2. A !el"" ok.
tatás! lnté2lmények levei�
és
esti tagowllaln továbbtanuló dol
gozók kedvemnényel.
37. számból: 12091 7 - 1 960 . I/1.
B. Rendelet az őszi for!l"'lom
sikeres lebonylltására.

a nyári szünidőben gyomirtó
i<fnt clol�ozolt a l\IAV-nál. A
fiú egyik nap hazafelé menet
Zalaegerszeg és Zalaszentiván
között síntörést fede2ett fel.
Észrevételét azonnal jelentette,
így idejében sikerült elhárítani
a balesetet .
- A község dolgozóival kö
zöse-n ünnepeltéh meg a X. ms
utasnapot Gödö!!ón. Az ünnep
ségen a honvédség aszódi hely
őrségének zenekara műsort
adott.
- Ti2enhárom •fiatal szerez

cimet a nagykanizsai csomó
ponton. A jelvényeket ünnepé
lyes külsőségek között adták át
a fiataloknak.
- A Vasanyagjavító OV.
a vasúti kitérok gyártt.slról
folyamatosan áaér pályafenn
t.artási gépek és készülékel{,
vasúti biztosUóberendezések
és egyéb eszközök gyártás.ára.
- Az utóbbi időben é1·ezhe
te meg a szakma ifjú mestere

töen emelkedett az átmenő ha
tárforgalom Röszke állomáson.

A dolgozók a megnövekedett
feladatok ellenére is megállják
helyüket. Az első f.;lévben él
üzem szint felett. 109,2 száza
lékra teljesítették a tervet.
- Befejeződött a világ leg
hnsszab b villamos vasútvonalá
nak építése. a Moszkvát a
Csendes-óceán partjaival ösz
szekötő transz-szibériai vona
lon. A mintegy 5000 kilométer
hosszú villamosvonal Moszkvá
tól Irkutszkig terjed.

ci igazgatóság dolgozói.
- Jó munkát végeztek DZ

első félévben az egri fűtőház
dv!gozói.
Szén felhasználási

tervüket 1 1 6,5. 100 elegytonna
ki lométer tervüket pedig 1 16
százalékra teljesítették.
- Három 90 éves nyugdíjas
1-'<tsuta,st jufalmazott meg a X.
vasutasnap alkalmából a szak
szervezet Vas megyei bizottsá•
gn. A veterán vasutasokat kül
döttség kereste fel a lakásán.

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI

Sz.i!ádl Sándor Sregied, K�L
m'.hók Róber, Ce!klömól:<, dJ·.
H<iBzno� József Gödöllő, Farkae

LaJoo KapoSJVár, Dog:,ár Káro!y
Tapolca, Tótka Károly Szeged,
Behán Róz....ca Ka.z.incbarcika, Sur
man Lmre Eucle.peet. Srendrt>I
Józ.s.S: Szeged, Me--..öl Lá,rL.!ó
Dom;,áv�r. ór. Gál Jó-1.l'lef Buda
pest, Viré,g Péterné Budapest,
DanC\s Imre Tapo!ca, dr. Horviíth
Károly Budapest:
lnisaikat la•
punl<hoz felhasználjul<.
E.xlcgh Whály Dombóvár. Tóth
Mihály-né
B:,dapeet.
Szentgá\l
I�ván Gyöngyös, Szrtá'Cii Sándor

Sregeid, BognJr- Károly Tapalca:

A vasubsnap me-qünneplé-séröt Irt
he,fy•
tudósításaikat.
leveleiket
szül<e miatt nem tudjuk közölni.

LakáHsere

ElcserHném egy szoba-konyhás
Lakásc,m-a.t vasuta.csa.t hasonló,
:r.em szolgála• t t, v!dé..."-i:l várooban
levő lekásra..
€1":lek!ődnl lehe-t:
Bp . VII „ Be:blen Q&,bor u�-a 19,
1. 13. (Luf!er).

--··

Vasutas népművészeti kiállítás Kaposvárott

Somog11 megye is azok kö
z,é a megyék közé tartozik,
al1ol a falvak és városok la
kói szívesen hódolnak: a nép
művészetnek. A faragás, a
festészet, a szobrászat és más
népművészeti ágak kedvelői
között �gta1álhatjuk a vas
utasokat is.
A szakszerve:ziet Somogy
megyei bizottsága a legjobb
v-asutas népművészek mun
káiból kiállítást rendezett a

X. vasutasnap tiszteletére. A
Kaposvárntt megrendezett ki
állításon öt faragó, hat szob
rász és öt fotós munkáival
ismerkedhettek meg a láto
gatók. A rendező bizottság a
legjobb munkákat díjazásban
ré<...zesítette.
A jól stlrerült kiállítást
mintegy ezren
teklntették
me11:.
Farkas Lajos, MB-titkár,
Kaposvár

O L I M P I A I LAZ A VA S.Ú T O N

MAGYAR VASUTAS

Felelős szerkeszt.6: Gulyás János
Felel5s kiadó: szabó Antal

Benczur u. 41.

szerkesztőség: Budapest, vr.,

Terjeszti : a Népszava Lapkiadó
Budapest,

vn.,

Vállalat

Rákóczi út 54

Szikra Lapnyomda

- A verseny végén azonnal elengedjük és
menesztheti a vonatokat.

Közvetítés a r6mai olimpiáról.
(Pusztai Pál rajzai)
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Ara 40 fitrér

A „asát nagy erőpróbája :
a§ Ős§i forgalo,n

A sz.pcialista ipar termelé
sének növekedése, a mezőgaz
daság szocialista átszervezé
se, a nemzetközi gazdasági
kapcsolatok fejlődése, évről
évre nagyobb feladat elé ál
lítja a vasút dolgozóit. E fel
adatok legnagyobb súllyal az ipari termékek halasztást
nem tűrő szállítása mellett 6sszel, a mezőgazdasági ter
mékek szállításának idején
iielentkeznek.
A népgazdaság teherbírd
képessége - a kétségtelenül
!lagyarányú fejlődés mellett
sem tette lehetővé, hogy a vas
út műszaki, technikai szín
vonalát a szállítási igények
nek megfelelő színvonalra
emeljük. Ennek ellenére vas
tttas dolgozóink eddig min
den évben megfeleltek az
eléjük á1lftott követelmények
nek és sorozatosan, de különö
sen 1959-ben a VII. pártkong
resszus tiszteletére indult ver
senyben elért eredményeik
alapján kiérdemelték pártunk
és kormányunk elismerését.
A tervek szerint 1960-ban
1959. évhez viszonyítva 11 szá
zalékkal több árut kell elszál
líta,ii és ennek érdekében azo
MB időszakban, 10,9 százalék
kGl kell emelni a teheTkocsik,
é& B")B százalékkal a tehervo
wa.tolc átlagos terhelését.
Az 1960. évi terv tel;esítése
az első félévben kedvezően
alakult. A kocsiigényes áru
szállítási tervet 3,56 százalék
kal, a tehervonatok terhelé
sét 4,48 százalékkal, a kocsi
forduló időt 3,23 százalékkal,
a fafla.gos ISzénmegtaka.ritást
5,16 százalékkal; a va.S1Íti ipar
termelékenységét 3,19 száza
lék/ad tel;esített·ü.k túl.
A
költségszint 1960. elsö félévé
ben a vasúti közlekedés te
rületén 3,82 százalékkal, a
vasúti ipar területén 1,78 szá
zalékkal csökkent.

szeres elegyrendezéssel törté- tapasztalatokat és módszerenő síktolatás, stb.
ket, ha biztosítjuk a különböValamennyi vasutas dolgo- I ző szolgálati ágak jó együttzónak törekedni kell
arra, működését, ha elismerjük és
hogy egészséges versenyszel- megbecsüljük egymás munlem kialakításával, fegyelme- káját.
zett, példamutató munkával
Szakszervezeti
aktíváink,
fokozza teljesítményét. • Az szakszervezeti
bizottságaink
őszi forgalmi feladatok sike- - a szolgálati vezetőkkel
res végrehajtása érdekében együttműködve
különös
köponti kérdés: a menetrend- gondot fordítsanak a dolgozók

szerű közlekedés további javítása, a kocsiforduló idő esőkkentése, a felesleges kocsi- él1
mozdonyácsorgások megszüntetése, a mozdonyok gazdaságos felhasználása, az utazási
sebesség növelése, a kocsik kiés berakásá1talc g11orsítása.

van. A dolgozók szakértelme,
helytállása, lelkesedése, ügy
szeretete a sikeres mun1<.a elsörendú biztosítéka.

toknál 0,04 százalékos lemara haladunk előre következetesen
a párt- és a kormány politi
kájának
megvalósítása, "né
pünk életszínvonalának ál
landó emelése út;án. Már az

6szi forgalom alatt kiszélesíte
ni és meghonosítani az olyan
;6 módszereket, mint a gazda
ságos vo1tattovábbítás, a mód-

.. .. -
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el múlt gazdasági év eredmé
nyei alapján is előre mentünk.
Számos kedvező bérügyi in
tézkedésre került s or a vas
úton. Várakozáson felüli volt
az évvégi üzemi jutalék is.
Az idei őszi forgalom alatt
- és az azt követő időkben
is - dolgozó népünk sokat
vár a vasutasoktól. Az előt
tünk álló hónapok, az őszi for
galom, a vasútnak újra nagy
erőpróbája. A feladatokat csak
úgy tudjuk megoldani, ha fi
gyelembe vesszük és felhasz
náljuk az elmúlt években a
munkaversenyben szerzett jó

.-.��--·��-�-�--�·-·�·-··-··�--·�---

Felavattak 89 új vasúti tisztet

A MAV Tisztképz6 Intézet
nagytermében Németh József
miniszterhelyettes elvtárs jelenlétében felavatták a pályafenntartá!li és a távközlő és
biztosítóberendezési szolgálat
89 új tisztjét.
-A miniszterhelyettes elvtárs
avat6 beszédében hangsúlyozta,
hogy a technika fejlődésével
egyre nagyobb feladatok hárulnak a vas út tisztjeire is, akik a
tanfolyam befejezésével nem
hanyagolhatják el az életben
• fejlettebb technika tanulmányozását.

Az előttünk álló feladatok
teljesít�ének
elen gedhetetlen felétele: a helyi párt- és
szakszervezeti szervek és
a
szakmai vezetők jó együttműködése, a helyes elvtársi
kapcsolat megtere mtése. A
közös cél érdekében az üzem
gazdasági és politikai vezető
szerveinek közös össze!ogására, kölcsönös támogatására
van szükség.
Pártunk és kormányunk, va!amint dolgozó népünk biztosan szá mít arra, hogy mint az
előző években, most fii megálljuk helyünket és JD1181)tdjt>'<
feladatainkat. Az � forg�lom időszaka egy Tés:ae az éVl!6
versenynek. Ennek az időszaknak kiemelkedő állomása legyen a szakszervezeti kong-

A Csongrád megyei vasutas
munkásőrök találkozója
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A szegedi vasúti csomópon- '.l:
ti pártbizottság baráti talál- :Í:
kozóra hívta össze a Csong- •;·
rád megyei vasuros munkás- ;::
őröket. A találkozón 48 mun- •:•
kásőr vett részt.
Zalahegyi Lajos, a csomó- .:•
ponti pártbizottság titkára :�
köszöntötte a m unkásőröket, .!.,
majd arról beszélt, hogyan i"
álltak helyt a Cs0<ngrád me- :�
gyei vasutas munkásőrök a ;:;
termelésben és az önl<ént vá1!alt feladatok teljesítésében. •:•
A pártbizottság titkárának :::
értékelése után a m unkásőrök ❖
b:31"�ti beszélgetés kö�ben cse2 kórh!z, 1 rendelöintézet, 4 gyógyUz, z �z.a.nalórium, 1 !"ozg6
:j: Jelenle
relték ki_ tapasztalataikat.
•r
dolgozók gyógyulását és eg eszsés•
1 boratÍrlum segfü a vasutasvédelmét.
Sz. S. ::: a
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Park a szolgála ti helyen ❖
·:·
Az utóbbi időben Budapes- :::
ten és vidéken egyaránt egész- ;t

Nem kevésbé fontos a páJyafenntartási-, híd-, valamint
a távközlő- és biztosftóberendezési szakszolgálatok részéséges parkosítási „láz" tört ki. •:•
ró! a forgalom zavartalan meTársaralmi összefogással meg- �;
netének biztosítása, a műhe�szépültek az állomások, a szol- ❖
Iyekbe javításra kerilló vogálati helyek.
nó- és vontatott járművek át:::
;'.·
.;.
Géptelep
Építési
MAV
A
futási idejének csökkentése és
udvarán ;járva, úgy é,·zi az emezekhez a folyamatos anyagber, mintha egy üdülö park- ❖
ellátás megszervezése.
jában sétálna. Gondosan ke- ;t
Az őszi forgalom sikeres
zelt virágoskert, közepén kis
végrehajtását szolgálja néhány
tavacska., körülötte diszbok- :
olyan gazdasági intézkedés,
rok. S
mindezt társadalmi ❖
amely arra hivatott, hogy meg
munkában gondozzák a gépkönnyítse a vasutasok mun
telep dolgozói.
❖
káját. Ezek az intézkedések
A rend és a tisztaság -nem- ;:
elősegítik a kocsik jobb ki
csak az udvaron, hanem a mú- ❖ Az ilzeml �kezésben rEszt nvök adma kb. ss ooo f/J, Ezek naa
használását, a fontosabb ter
helyekben i& uralkodó. Gonr&lze a vasúton mliködö u üzemi konyhán étkezl.k.
mékek kocsiigényeinek kielé
dozott, tiszta szolgálati he-•igítését, az e!egyá.ramlás meg
gyorsítását, stb. Ezek az intéz r:\�l���mv�Ja�;�sz;:r: , �!t::tggal büszkék az üzem i
···················"::;::;;" •. . . . . : : · . . . . . . . . .
k.edések azonban csak részbe jesítése.
H. J.
ni feltételei annak, hogy az
. .
___ __
idei őszi forgalmat sikeresen
lebonyolíthassuk. A siker zálo
ga a vasutas dolgozók kezében

Meggyőződésünk, hogy min
den becsületes vasutas dolgo
zó átérzi ezt és tudatában
van annak, hogy további fel
Nem teljesítettük azonban emelkedésünk alapja jó mun
a menetrendszerű közlekedés kájában rejlik. Allandóan ta
tervét. A személyvo1tatoknál pasztalhatjuk: ahogyan meg
0,10 százalékos, a tehervona teremtjük a lehetőségeket, úgy

dás t,an. Ezek i s azt bizonyít
ják, hogy semmi ok nincs az
önelégültségre.
Ahhoz, hogy a lemaradást
pótoljuk, hogy eredményein
ket tovább fokozzuk, egyre
jobban kell támaszkodni a szo
cialista munkaverseny kü
lönböző formáira, elsősorban
a szocialista brigádok munká
jára, kezdeményezéseire. Fe
lül kell vizsgálni és el kell há
rítani a termelékenység foko
zását szolgáló újítások beve
zetésének, a jó munkamódsze
rek alkal mazásának útjában
álló akadályokat. Segítsük az

szociális helyzetének és munka.körü!ményeinek állandó ;avítására, űgyea-bajos dolgaik
intézésére, a termeléssel kapcsolatos
helyes ;avaslataile,
észrevételei/e
megvalóeítására.
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!ldülésben ré&zt vevők orminak alakul ása (felnőtt _&i gyermek
.;, együtt) : 1949 - 6995. 1950 - 10 259, 1951 7 U t:n, 19a2 � - 13 '!5-,
SJ•I
19al
u 290, 1934 _ 13 11G, 1!,3 - 15 272 1S5i -- 1317SU,
❖ 1,53
18! fő.
U58 - 13 OG1, 195! - H 518, U60 • (terv)
❖
❖
•!•

- Az a véleménuem, hogy
bátran bízhatunk a mai ifjú
ságban, mint a szoeúllista ;öletéteményeseiben
vőnk

hangsúlyozta a rruniszterhe
lyettes elvtárs -, mert a fiata.!ok egyre nagyobb részt vállal
nak a sz.ocialista épitőmunká
ból.
Az ünnepi beszéd elhangzá
sa után Nagytorma Géza elv
társ. az intézet igazgatója fel
olvasta a kinevezési rendeletet.
Az új vasúti tisztek szeptem
I ber 8-án léptek szolgálatba.
B, L

t :· ·.•: .
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Vasutasok a lá-si vásárvárosért +1 ·1 6:. lf-: - , " '"' �llt
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Augusztus 22-én kezdték
meg a lágymányosi vásárváros
és kultúrpark építését társasalmi munkában. Már az első
napokban százával jelentkeztek a budapesti dolgozók,
hogy kivegyék részüket e
nagyarán� megmozdulásból
A munkaból a vasutasok is
derekasan kiveszik a részüket.
A párt és a szakszervezeti bizottságok felhívására jóval
többen jelentkeztek,
mint
amennyire szám!tottak.
Az első tíz nap alatt 4 fe
rencvárooi pályafenntartási fő
nökség IV. szakasza 40, a
N11Ul7ati-pályaudvar 45, a Ke
leti-fűtőház 42, 4 Hídépítési
Főnökség 20, Kőbánya. teher
pályaudvar 20, a ferencvárosi
gócp=t és e Központi Szertár
ugyancsak 20 fővel vett részt
Lágymányoson a tereprende
zésl>en.
Ez csak a kezdet. Szeptem
berben ugyanis a múltkorinál
is nagyobb számban jelent
kemek munkára a dolgozók.
A Nyugati-pályaud·var például
szeptember 15-re 60 dolgozó
val képviselteti magát. A kő
bányai kertészet vállalta, hogy
120 óra társadalmi munkát
végeznek a parképftésnél.
Jelentős segítséget nyújta
nak az ÉpítésL Géptelep dol
gozo1 is. A földgépjav!tó mű
hely vállalta, hogy a fő- és
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középjavitásokat a határidő ;::
�- .
· •
: /\
előtt két nappal elvégzik. Az ;..
így megtakarított két nap
alatt a gépeket Lágymányo- ,:.,
- , , ', _ •
,>.. - �
son áUítják üzembe. A gép- �: ==-c,-w i)"
�
__
�telep két hétig 16 dömpert és •:•
--...1 � 1)
'
három napon át egy lánctal- "l'
pas föl�yeső gépet foglalkoz- �; IAAAARAAAABB
A
A
ARA R
. tatott Lagymány060n .
•r llllllaallllllll88
llllaBIIH
-�
Hontvári József
1' napközi otthonban 1UO gyermek r&lze&ül gondos ápolásban
éB nevelésben.
Budapest
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A munkavédelmi hónap
tapasztalata ihól

a bibák felszámolását elősegítő együttműködést.
A munkavédel mi hónap
idején javult a munkavédelmi agitációs és propaganda
munka. S ha a javulás nem is
hozott minden területen jelen·
tős fordulatot mégis érezlhető
a munka tari;;llnában és hatékonyságában. A szemléltető
eszközöket a szakszervezeti
bizottságok nagy résZe felhasználja a do)gozók , nevelésére.
Több helyen a helyes és hely
munkamódszerekrő1
telen
fényképeket készítettek, s
ezekből kiállítást rendeztek.
A dolgOZÓk élénk érdeklődés·
se! kísérték ezeket a kiállítáSo
Javult az agitációs tevékenység ltat.
Igazgatóságunk területén a
A munkavédelmi hónap elő
készítése idején megtart.ott munka.védelmi hónap alatt 25
V. Nemzetközi Vasutas
szolgáJati százalékkal csökkent a balese
üzemszemlék
a
Fényképkiállítás
helyek többségénél éppen a tek szám a a.z előző hónaphoz
viszonyítva. Sajnos, azonban
Szeptember l0-én Bécsben s�orosabb együttm űködés :é- ebben a hónapban is volt egy
ven alaposabbak voltak, rrunt
megnyíU az V. Nemzetk""001 korábban Sok baleseti veszély• halálos kimenetelű üzemi bal·
Vasutas Fényképkiállítás. A 1 forrást jelentő hlányossáaot eset.
magya.r vas.uf.as totóamatórök számoltak fel. A tapasztalatok
terén
A munkavédelem
35 fényképpel vesmek részt a alapján a jövőben is S,ZOrgal egyik fékezőerő a felelősség
j
mazzuk a helyesen értelmezett, érzet hiánya, E tekintetben
kiáUításon.
A SZOT titkárságának hatá·
rozata és a vasutasszakszerve
zet elnökségének irányelvei
alapján megrendezett munka
védelmi hónap a szegedi igaz
gatóság területén is eredmé
nyesnek bizonyult. Javult a
szakmai és a szakszervezeti
munkavédelmi szervek együtt
működése. Ma már a legtöbb
'helren egységesen tevékeny
kednek a hibák felszámolá
sáért. Különösen a tárgyi vo
natkozású hiányosságok fel
tárására és felszámolásuk
szorgalmazására á11 ez.

akad tennivaló bőven. A
munkavédelmi hónap tapasz1 talatai alapján örömmel
i uk, _hogy a �aks�rvezet1
_ k e_s a �-rsadal
fu!11'c1onil,r1uso
m1 m unkavédelmi felugyelők
ielentős része felismerte: a

lá":

tennivalókat csakis az egész
munkate;ületet_ átfogó, ;?l dol
r;oZő akttvahálozatra tamasz
kod.va lehet eredményesen eL·
l.átni.

Még nagyobb felelősséggel

A tapasztalatokat !elhasz
nálva a jövőben egyik legfon•
tosabb feladatunknak tekint
<ük, hogy a munkavédelem·
né! mutatkozó eredményeket
tovább j&vítsuk. a helyes el•
,;;ondolásokat
megvalósítjuk.
Az aktívahálózat oktatásával,
ismereteik szélesítésével, a
felelősségérzet állandó növe
lésével el akarjuk émi, hogy
ez a munka még alaposabbj,
még következetesebbé váljon.
Lendvai Györw,,
Szeged
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hez az ?rszág területén szét,. nyozása már megtörtént, csak
szórva mm tegy 35 olyan mun· éppen a raktárban nincs jelenkahely • .tartozik
__,.._ . . Re�1élhe�n
, . �1 Y h?5Z· le� vattás nJ!u�
•
szabb-rö'.'idebb ido elteltével meg a hideg 1do beall ta elott
változtatJ a a helyét. Ebből megkapják az igé nyjogosultak
adódóan . a hklműhe!y szak- a lll<':leg_ rt:ih.át.
N11il.ast Janos lakatos csoport.&ze_rvezeti . b1zottságanak és
Mttll.e r_ Ja11;:'s SZB-titkárnak vezető tíz éve elnöke a TT_
Ebben az évben sok�t
�k.
nem k<:>:z1111u a dolga.
_ A k � . muka-helyekrol a faradow t_t . a�on, ho� a mub!zalm,_akat, illetve a mú11ely- !1ely�k f1z1ka1 dolgozm - az
hasonlóan
bi zottságok
csak irodru akhoz
vezetőit
számban
negyedévenként �_"lla tják ösz- �.gyobb
v�g,-_ék
sze. Ilyenkor kozosen érté- 1genybe a szakszervezeti udulkelik az elmúlt
negyedév tetést. A szakszervezet segítmunkáját és számba\'esZik a ségével nemcsak az orszáJ
á
következö h rom hónap fel- üdülóibe. hanem a Szovje t adatait. Az elnökségi 'határo- unió, Cse hszlovákia és Romá�tokat _is - mie_l őtt a dol go- ni� legszebb hel!e!re is t?bb';_n
zokkal ismertetnek - ezeke :1 e!Jutottak az 1den a iúdmuértekezleteken
beszélik hely dolgozói közül.
az
meg. S hogy nem eredménytelenül, annak bizonyítéka,
Amin válloztatni kell
hogy
lúdépítés . r- .. kség
A szakszervezeti bizottság
m�- :�1 - · n
valrun�nyi
arra,
�fe t felfigyelt
-�-•
e
szakszervezeti
al hogy az elmúl t
élénk
"'"'''"'él é v att erősen csök�•01
· Yik•
A dolgoz6k ügyes-bajos dol- kent az újítások száma. Enabba n látják, 'hogy
gainak
intézése érdekében nek okát
.
r
kevés lenne egy-egy negyed- az ÚJ ításokat felülbí áló szerali
'évenként összelhívatt biza lm i vek a legtöbbször „szakvon
csoportértekezlet.
a kötelesség" címén elutasító
Ezért
szakszervezeti bizottság tagjai !határozatot hoznak. Nemegyg jogorvostöbbször is felkeresik a külsó szer csak a bírósá i
latok során - amikorra a
o
G
t.
a
yak
ri
munkahelyeke
tá
es I munk
már befejeződött_ -;
,
levélvál s is, hiszen egy
� .
munkalhelyeJ'- néha több száz 1gazolód1k, hogy az elbttalo
..
eL
jártak
l
lh.elytelenü
szervek
.
.
kilométerre vannak a k oz.
Ross ta�;:i�k Után �
ponttól.
meg
_ ve_
d01go�k • UJI
c�ppan es
· :��k �e\'f8tt
Közösen könnyebb
á
0
e
�gunk l tJ a ara .: �
. •
A hídműhely-ben jó az tán,_ a SZll11:B elnoke JS szm��
együttműködés a többi társa tanacstalanu l áll az olyan va
dalmi szervvel és a szakvonali lasz elolvasása után, melyet
vezet-0séggel. Közösen köny Nagy Aladár újítására adtak
nyebb megoldani a problé az illet.ékesek (az ügyirat
Fóoszt.
I.
KPM
mákat. Legutóbb 800 dolgoz& száma:
vattás ru!i a iránti kérelmét 12501 50/1960 .. I./6. E.): ,,Süly
intézte el kedvezően a szak- lyesztett ·pályás provizóriwnok
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MA(WAR VA�UTAS
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na„ak - h_arcos 6vek
.
_ .
1, Munkás
K özg-1zdasa glJ - Akc ióban az SS
rt Frei sze rkesztoscgc a kliAz• NDK. vas-utas
' .a Fah l apunk at
:
.. . lapjak
1 Z1•lnyi1 - Fenyő Béla: Kol u mbus·
tói Castr óiq ( Ko ssu U,) _ Vsz evo- ve tkezo felhivás kozl esé re e rte fel.
FeIhívas
.
lod lvanov: Színes sze•lek (Zrinyi} 1
raha-Deci:n
rovo-Szob-P
-Stu
d,a.
by
ol
est
p
t�
D
s
fians:
NickleNlch .a
B karest-Bu
icke
-:a So
k:;:'. -Bad Schandau-Berlin-útvonal
�ll�űr
.
"' }
vasutasaihoZ !
varqóJa {Európa) - LI Hs:oing
szocialista államunk fe lépítéséb en és megszilárditá sá_ban,
tuo: A krótakör (Llllput-sorowtJ
ó
1
e�dif! is
közös .�
. unkáb�n
H :ii�lyá;- (�l�b ::r val.amint a béke fenntartását célzó
e ly e s aruéleté n e k r-e�nye) 1 zenem űki<1<:ló J szép e redménye ket értünk e_l. A n emzetköz, sze!" ak- án
. r k.
�arn
- \'és�I Endre: Lakoma haJn.a1- forgalo m te rén az �nban m �I? n<iglJ fela�atok
A Csehszlovák Allamvasutak (CSD) es a Nemet Birodalmi
b_an (Sze;:;lroda l m lJ - Várv,on yl
d seu
v e rse_n �yel kap
_ _ a) s Bad
11�\!mJJO � �d;""i�:'. Vasút (DR) az I. nemze!�özi s�ocialista baráti
(Csehszlovakt
�
A fekete loboqó (Kossuth) _ Te.-. csol.atos tapaszta /atcse reJe soran, Decin
tá
�öszövetke,zetl abc (K�s'Uth} Schanda u (NDK) határállomások uasutasai megá �la p_ito: k,
ndig
m
még
,gen
vonatok
_ i
A Mewg,awasligl Kiadó k iad I hogy a nemzetközi szem é lyszállító
for
Iolnúr-Sz,alai-Cs. gyakra n késéssel közlekednek. Ez zavarja az '!g e_sz vonal
dnyal:
Na�: A d!nnye t�z� -: , galmát. és csorbát ejt szocialista államai_11k tekintel11én.
Ba�tft"i!:�:::�•r�ny ��;
Enn� k az áll�potnak vége t kell vetni! . _ .
, • _
K
A
Fe lhwunk ezert Bennet eket, Sofia-Berl171 -ut v o7::al hata �al
László : A kora i para d icsom terszemely•
me szl,t•se - dr. Borka �l!klós: Lomásainak vasutasait. kii.szöböljétek ki a nemzetkozi
•
. . ..
.
Ubor k atermes�t�s - AngeH Lam- szállitó vonato lc késését.
b r t A pa
z
te
Javasoljuk, l!ogy 1960: szepfe"': b.er _ 1-e1: el indítsunk k.ulon
rm« rtése
" pr,�A fekete
� : _ -�r.dor.
i biszke
Cz.anfk
..
versenyt havonkent 1, orszagonkenti ertékelessel.
termesztes&.
K érjük országain k közle kedésügyi minisztere it, nyu;tsanak segítséget célunk megvalósításához és gyakoroljanalc ellen••--•
őrzést.
központi ve·
Fe lhívjuk egybe n vasutasszakszervezeteink
.
ze tősége it fa, hogy támogassanak ebb en bennún1.:et•
Vasutasok!
.
N e türjétek, hogy a Sofia-B erlin-vo,ialon a nemzetközi
M',nt mmd en évben, az idén
Az eddigi eredmények fijene k!
, késésse l ,közl
is nagy feladatokat ró az öszi , gyelembevételével minden re- vonatok
. e ked
, lás tokat.
�a,·juk hozza1aru
arra, hogy ebf·orgalom a
Szolnoki
Járműmegvan
mény
Y
·
1
Decin és Bad Schandau
:,avi_·to· k<;>cs1osztá1Yára. A dol- ben a hónapban is t_eljesítjük
gozok, 1SD1erve a feladatokat, / a terv et. Erre a brigadok egyhatárállomások vasutasai
mindent elkövetnek, hogy mi- 1 másközötti nemes vetélkedé� �................. -. ..... . . .... . , •. • •. • 00 ...... , ... -••• _ ..... . ......................... ..........
né! több teherkocsit �djanak I a legfőbb �iztosíték. Az alváza forgalomnak. A kocsiosztály 1akatosok.nál a Ba logh-, Hora múlt hónapban teherkocsi váth-, Mcmdok- és a Kukrifővizsgából teljesítette darab- brigád, a bognároknál a Heszámos kocsijavítási tervét. A vesi-. a Tóth- és a Básthyfutójavításos kocsikból 90 da- brigád j.ir az élen. Természe
rabbal készült el több a ter- tesen akadnak élenjárók a
I veze!tn�l.
A középiavításos s zekré n_yla_katosoknál, _a bádo
kocsiknál azonban nem, lema- j gosoknal es a hegesztoknél is
radás mutatkozik.
Cseh Zoltá.n Szolnok ·

ben kerékterelés, részben ívben való alkalmazha tóság ér.. . . .
I dekében �z UJltás1 Javaslar
beadása elott a MAV h1dszo1gála tnál szóba ke rült. E z i ga z,
hiszen az újító maga beszf ü
róla, de ez még nem ok az elutasításra. Az ilyen jelenségek
ú_iítóm?zgal om
nehezít_i� • az
.
fe!J end1(esere iranyuJo szakszervezeti munkát.
j A hídműhely szakszervezeti
bizo ttsága készüi a szakszervezet V. kongresszusáta. Munkáját min den vonatkozásban
I igyekszik javítanj . Helyére
kerül az eddig !hiányzó szakszervezeti faliújság is. :Már felmérték a Jehetöségeket a
kongresszusi
versenyfelaján lások megtételére.. Az új tervek mindegyike szi ntén a dol gozók érchkeit szolgálja._
Kovács Jozsef

Kitüntetések a vasutasnap alkalmából

t!;.�ri�:
1��

Az o"sz·, forgalom s·1 kere'e'rt
I

Joggyakorlat - Elvi döntések
Eljárás a munkakönyw jogtalan visszatartása miatt
keletkezett Rlllnkaügyi vitában
munk.atigyi
jogtalan j tartozó
munka'könyv

A
kapcsolatos
visszata,rtá_sával
Mt. 143. §
munkaugy1 VIta
(1) bekezdé5e értelmében nem
tartozik az egyeztetö bizottsá.6
kizárólagas hatáskörébe. Az
ilyen jellegű munkaügyi viták
legtöbbször a munkaviszony
fennáll.ás,a kérdésében !elmerült viták következményeiként
jelentkeznek és többnyire kártérítési követeléssel is kapeso�
latosak.
A munkaviszony fennállása
alatt keletkezett vita esetén az
elsőfokú egyeztető bizottsági eljárás igénybevétele nem mellözhetó (Mt. 148. §. /2./ bekezdés) a Mt. V. 249/A. §. értelmében azonban a munkaügyi
vitában érdekelt fel ek a terüleli egyeztető bizottság helyett
a járásbíróság elé terjeszthe.
tik azt az egyeztető bizottság
kiz.áró1a�os hatáskörébe nem

Érdeme s vasutas kitüntetést kaptak :

m1� � kt':�11ai

„

vitát,
amelyb-.';1 az elsőfokon _eljárt
egyezteto bizottság határoza.
tot hozott, illetve szavazat
egye nlőség miatt dönteni nem
tudott.
A fentiekre figyelemmel te
hát a munka könyv visszatar
tásával kapcsolatos jogviták
- hasonlóan az egyeztető bi
zottságok kiz:lróla� hatáskö.
rébe nem tartoZá anyagi te,.
mészetú követeléGekkel kapcsolatos jogvitákhoz - az ügy.
ben érdekelt felek eH1atároz á
sától fü g;(óen. akár az egvez
tető bizottság, akár a bíróság
elé ,-ihetök.
A munkaviszony megszü
nése után keletkezett ilyen vi
tákat elözetes egyeztetö bizottsági eljárás mellőz...½lével cél.
szerű 'közvelenül a bíróság elé
terjeszteni. (Mt. 148. §. /2./ be.
kezdés). (83/1960. Legf. V. Mü .
M� sz. e lvi döntés.)

römérnök 1/7., e�e László m.
galmi •zolgálattevő brigádja érw e! Budafok-Háros állom,L,,oo.
fö<.an. l/7., Soós Józser m. Cőell.
Horváth
SromhathelyJ JJ. OV..
c
Bé:.a ellenör, Debre en! Jj. OV .•
Petró LaJo.;; ellenőr llliekolcl JJ.
OV .. Llls:oló Béláné ir. ve21. Duna
keszi JJ. OV., Jávor Antal Cöell.
Landler JJ. OV., Dért Károly m.
v. föe!I. !';szak! JJ. OV.. Nemesi
Néhány hónappal ezelőtt a lyeztek el és a pulton izlésesen
Mária lr. vez. S:r.él,estehérvár,
vonatok indulására várakozó c omagolt hideg ételeket és
Fehér Ferenc el-1. Soolnok Jj. OV.,
utasok közül sokan rosszullét- üveges üdítőitalt árusítanak.
Bazsó Ferenc m. felügy. Anyag.
vizsg .. 2BIHe Béla fOCe!Ogy. 1/8.,
te! küzdöttek Pécs állomás
Az állomás váróterme ra
Klstamás Slrndorué Int. l/8., Ba
rossz
levegőj ű várótermében gyog a tisztaságtól. Az utazó
ranyal Pál f<'ífelUgy. I/3., Lavotha
ú
váróteremfolt
valóban lculturált
közönség
zs
mindig
A
János Ce!Ogy. 1/8., To!nás! Mihály
ben a padok alá dobott étel- körülmé11yek között. várakoz•
Cőlnt. 1/8., Erdei Jówe! tan.
ir.
Tlbornó
BVKH, Hortobágyi
maradék áporodot t szaga ke- hat. S mint értesültünk. amint
ve z. BVKii. Nagy Mihály e l l.
vergett a cigarettafüsttel és a elkészül nek a szükséges beren
Autófuv. Főn.. Berencs1 Kálmán
illatáva"!,.
pálin�a
Jezési tárgyak, az Utasellátó
ei l. Autófuv. Főn., Puskás Fer enc
�ota korszerusítették az ál· reggelit. tejet, kávét. kakaót
né cs. v. elömkB. Jegynyomda
TB.
Főn., Kiss Lás:,,Jó főmérnök
l?mast. Az u�steret is bővítet- és egyéb ételeket is felszolgál
Kö:op. Flin., l\I.alik Károly Cöték. E�<;l. parhuzamooan az maid . A nagyobb igényeket pe
�rekm. TB . .i?:o. Fön ., Jón!s György
utasellató is megkezdte - most dig továbbra is kielégíti az ét•
V. mlcs. TB. .i?:p. Fön., NJe( György
már elmondhatjuk, hogy jól terem.
Cöi nt . Főkönyv., Nlid,asl Lás,,!ó
né főtiszt Főkönyv., Simon Bé)a
sikerült - kísérletezését. A j
LEITI FERENC
int. KSZF„ dr. Bene Zoltánné
váróteremben asztalokat hePécs
.
tö!nt.
.
György
n
KSZF
, Dankó
I t
An gömke
Ig., Nagy I. Sándor
e1
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cs. y,a
Hajba Nándcrné fö!r. kezi. GAF., �
Farkas János int. :K:SZO., Ma- � Mintegy hét éotizeddel ez
tátytu.datra ébre d t munkásai-
tók J.st vánn � Int. Titkárság., � előtt kezdődött m.eg hazá.nkkora beli rendö rségi
nak. A
sá
ós
t
n
a.lapon
a n az osztályharcos
b
Ji��:
t
\JN;'
!
��:
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jelentések mint ismert szo
i�re:"�él� �t�1i.'�ct.GH�:
modern szaksze rv eze ti
cs. eló• álló
Klenlc Pál Cöszakm . PVA., Kocz.. Közp.. D'Andrée Zoltánné e
cialfatát emlegetik, a.kinek te
klia Pát röeil. G,azd. Iiiv.. Kom- mks. Ubasell. Közp., Ném th Já � mozgalom kibontakozása . Az
véke nység e túlnőtt saját mű•
L
Jóst Lajosné m. rel v. Házk. Fön „ nos munk>amest. GYSEV Csorna. �í'. 890-es e• ve k e 1 e1•en
ma;·d •
·
helyének ke rete in. 1891-ben
Berkes Józsel ellenör Iiázk. Foo ., Varga Antal ellenőr GYSEV Sop, � l
mun
szxikma
valamennyi

nem
tö
Viktor
felügy.
Ro:zsny,al Károly főmérnök 1/6.. ron. Várhegyi
azervezkedés gél>en illegális szervezkedésre kiemelkedö sze re pe t játszott
Szönyl László m. főtan. I/6.. G YSEV lg., Barabás Lás::oló m. � kásai megtartották alaJculó munkánkénti
a
budapesti egyesült fémmun
E'elántl Pálné lr. ve,,. I/6., Far- tan . Bp. Józsetv. , F ülöp István m. � lwn.gresszusaika.t és az egyes lielyett önálló vasúti munkás lépnek".
. ! •
kás szakegylet megsze rvezésé•
• ' '
m. � s kma' k
a lcegyLetbe tömörítik. A ha
sz
kas Jó:cser m. ftiint. 1/6., Manzin- v. föe ll. VVF, Kummer Istvan
b
er
ból
f
A Tcormány és a 'L'a.S út veze ben. Részt ve tt a magyaror•
iza mi f iai
za
ger István Cősw.km. 2p. Gépi., tan . Terézvároo. Husz.ár Mihály �
zai '171/Uonká.smozgalom újabb
Illés József m. ellenőr f:p. Gépt., m. yez. főm. Balassagyarmat rth.. � már 1892-ben megalakult � fellendülése, a vasúti műhely tői a hogy megisme r ték a fen szági vas- és fémmunkások
te bb idézett re ndőrségi je!en 1894-es első országos
Szappanos Elemér v. szakm. .ep. Bibók Ferenc munk>amoot. Hatvan f:; Szakszrvezeti Tanács.
kong
..
•
• .
Gépt „ Srobó János relüg-.; . Hld. - SalgótarJán pft.. Ipa.cs József � A vasuti
muhelyek legöntu munkások öntudatosodásának t ést, különös dühvel vet e tté k resszusának
elölcészítésé be n
.ep. Fön„ KIiián Sándor v. szakm. v. sza kmest. Jobbpartl Blzt. Fön., �
eloreha.l.adá..sa kedve ző fe lté 111.agukat az osztálytudatra
éb és munkájá ban.
Illd. f:p. Főn .. Szabó Lajos rotnt. H_!Olle János m. főtiszt f:p. Fenn. � datosabb mun.lcá.sai az 1890-es teleket
1896 szep
te1·emtett a. vasúti redt sze rvezkedő vasúti
VasanyagJ,av. ov., Reznyák Zol- Fon. . Rác " János v. !ómunkam. � é ve k e lej··én saját
mun
, • sza kmájuk
� m ká'
létrehozásához. káso,krg.. A MA V Nyugati mú te mber 20-án a vasúti mu.n•
tán v. s1,akm. Gyöngyös! Kit. OV.. Rákos áll.. Strl czkl István ellen- �
vetsegenek , meg szakegylet
�zo
Józ
r
wn.
vároo
Jenikovits
kásgyúlés
áll.,
sef
az
ő
ő
javaslatára
ösztönözte a műhe lyi mun./cá
Bekecs Pát v. szakm. Gyöngyösi
Nyug,atl szervezesében vettek reszt. A sokat osztrák osztálytestvé helyebol - amely ez időben a ha tározta e l az állam vasúti
Kl.t . OV.. Vida István cs. el ómks. Istvánné v. munkás
Fa(elltó űV. Dombóvár, Karacs ' m asz.. Szekeres Mihál y m. főell. f:; kilencve nes évek elején a vas- reik szervezkedéstriek és har szervezke dés központja volt munkások önálló szocialista
� utas dolgozók közü.l. egyedül
Lajos cs. elömunk. F'ate,!!ló OV. BBFF.,
- egyszerre 71 osztál11tu datos
sze rvezetén-<!k megteremt ésé t.
Püspökladooy, Hartyán! !Btván
(FolytatJuk.1
� a mozdonyvezetők és moz• cainak példája is, 1896 sz ep m,u,nkást bocsátotta/e e l. Még
A vasút vez e tői a rra szá•
Fel.sőerdősor
a
20-án
tember
nem sikerüit megtalálni az
donyfűtők
tettek kísé rlete t
mítottak, hogy brutális meg
szocialista jeUegű önáUó szak- u. 25. szám alatti vendéglő elbocsátottak névsorát, de va to rlással gátat
�r"l!'l"'Wfüwt
*'!®,"W?,WWW
11
tudnak emelnt
ki
mondta
gyűl.és
tartott
ben
•·
lószínű, hogy ekko r bocsátot
� egylet megte remtésére. A ke0
a munlcá..sok sze r vezkedésé
e lőször, hogy az állami és ál
� r eskedelmi miniszter nem en- lamvasúti munká..sok érde kei ták e l Klausz Antalt is aki nek. hog,:
elbocsátások
az
� ged é lyezte a szakegylet meg nek v édelmére önálló munkás elsőnek bontotta Tci és :meit e majd vissia rett entilc a vasúti
maga..sra a vasu.tasszakszerve
::; a lakításá.t, de kénytelen volt szakegyle tet alakítanak.
munkásolca.t e rról az útról.
zet megteremt éséért
� hozzájárulni a. Mozdonyvezefol11ó Tév edtek. A kile ncv enes
évek
Ezt követően számos gyűlé ha.re zászla;'át.
1:i tők Lapjának megje leJ'lésé•
második
felébe n a te r rorra l
� � /t.ez. Ez az első magyarországi sen vitatták a műhel11munká
A m<l{}yarországi
'L
asúti
dacoló
lelkes
é
s
·
fáradh
a
sok
tat
ezt
a h a tározatot, míg vé
� -vasutas szaklap - e l.só száma
munkásmozga lom korai sza lan
szocialista
agitátorai�
� 1892. júJiusában jel ent meg - gül 1897 április 17 -én a Hárs kaszának e kiemelkedő egyé
eredmén11eként
� év eken keresztül je l entős sze- fa utcába.n tartott qyú.lésen nfaégéről sajnos, keveset tu munkájá nak
az ország legtöbb va súti mű•
� Tepet játszott a mozdonyve- e lfoga<lott határozat kimon dunk. Ne m tudjuk se m azt.
he lyé be be hatoltak a modern
� zetők és fűtök osztály&n.tudat- dotta: ,,a. vasúti munkások hogy mikor és honnan
került mu·nkásm9zgalom eszméi. Az
� ra ébredésében és a moder n szakegyl etet alakítanak s az az Osztrák-Magyar
Allam
önálló
vasúti munkás szak
alapsza
bályok
kidolgozásáv
al
� szakegylet propagálásá.b-an.
va..suttársa ság budapesti
fő egyl e t megteremtéséért folyó
� A kilencvenes évek köze- a {J1Jűlés elnöl�égét - a szo műhelyébe lakatosnak. (Ez a harc
nemcsalc tovább folyt,
� pén már egyre több osztály- ciáld emokra ta párt és a Szak műhely az 1891-es államost
� tudatra ébredt vasútt mű- s,:ervezeti Tanl\cs egy es veze tás után kapta a MÁV Nyu hanem új szakaszába f..s lé
� helymunkás jutott arra a meg- tői foglaltak helye t az el-nö'k aati műhely nevet.) Nem tu pett. A legöntt,datnsa bb é!
,_;...,--••,
legharcosabb vasúti munká•
ségb en - bízzák meg és azon
�1/ŐZ�dé�re , hO(Jy , helyzetilk
dunk arról sem, hogy távozá
sok me11sze,·vezték a.z illegá
Dombóvár állomáson a kitéröcserék mtmkálataih<n épített felvonulási
esetb en, ha a minisztérium
k
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harcol
rt
s
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CSa
áéíta
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ol•
l
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őv
ö
ö
sa
t
k
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után
hol dolgozott. De azt lisan működő első
lt z é a a
épU!etet a rnunklik befejez- után me!ege dővé
vasútt
e redményesen, ha az alapszabályokat visszauta okmán11ok bizonpitják,
tál<. Ezzel a pátyalennt.artáol dolgozók szociális Igényelnek k.leléglté- � ha,tna,k
hoqy munkás szabadszer veze te t.
l! egységesen lépnek fel, ha síta ná, szabad s?e rvezkedés 1890-b en már
séhez megrették az etsó lé�t.
elismert, har
GADANECZ BtLA
� erőiket az elaprózott szak- re, a!apsza bálynél kü lt, lénye- cos vezetője a főműh
(Mez6 László felv.)
e ly osz(Folytatjuk.)
Vida István csv. el&ml<s. Dom·
bóvár Fatelltö OV.. Bodok! Józtsef
m. vez. főe !I. Bátaszék rth.. Ha·
g<>ra Józeel !őlntézö N,ag;,k.anizsa
fth.. Kovács Józset eHenör Dombóvár ll:p. Fön.. dr. Komárom!
Pongrác taná= Pécs! Ig. I.
oszt„ Szakács István ellenör
Nagykanizsa prt., Bánhely! Erzsébet ellenör Kaposvár áll., PerLakl
Lajoo cs. elömks. Pécs pCt.. Nagy
János munkamest. BaJatonsz-entgy.örgy áll., Sabácr. Jó:z,sef főtiszt
Számvtt. Fón., CS-eke Lász,Jó m.
ellenör Pécs rth„ Vidd János v.
kocsim. Dombóvár ál l. . Németh
János flltsz.akm. Oombó,..ár rth.,
Krémer György ellenőr Fonyód
áll., Kántor Jenő felűgy. Bátaszék
szert .. Kövesi János m. felv. Baroo
fth .. Ba11a1 Gyula v. blokkm. Pécs
.. Szil! István !l!lnt. Vi llány
TBFF
41 1 . • i\!osooy1 Pál fe!Ogy., Dombó•
, ár PB., Pagc,nyl Gyula ve2>.
6W.km. Nagykanizsa csomópoot,
PB., Tóth BéJ,a főmér:1ók V,asútt.e<-vezö OV„ dr. Mészáros Vince
tanácso9 Tud. Kut. Int.. Temesi
Ann.a Cőtlszt 1/2. B. os:,;t .. Molnár
Ilona in téző 1/2. e .. Szilc.s Istvánl<ez. 1 /33., dt•. aNeuber
nó
8.ID'bos
os
La. főlr.
Utkár I/ . A. • G 1
A J
Ferenc el!cnör Házk. Fön.. Münz
Kórhá21,
MAV
főel!enör
Jcn(hé v.
Csákvári János relügy. Nyugd.
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Az első félévben a legjobb eredményt - 113•:'rot - Ant.al Jór.sel for

Egy lépés előre

A szakszerveze tért folyó harc
történetéből

••
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Egyre eredményesebben dolgoznak
a társadalombiztosítási aktívák

Tizenötéves a Szakszervezeti Világszövetség

zekben a napokban mind
az öt földrészen meg
emlékeznek a Szaltszervezeti
Világszövetség 15 éves fenn
állásáról. Má.sfél é·vti.?eddel

E

3

l\fAGYAR VASUTAS

megalakítását. Az új szerve szervezeti Vi.l.á.gszövet.s<íg I.
zetet olyannak képzelték el, konferenci.ájáv!i.
azok
Javaslataikat rend tosítási tanácsokat, s
amely összefogja a világ va
A társadalombiztosítási jut aktívái.
A Szakszervezeti Világszö
lamenn:,'i dolgozóját faji, val vetség a másfél évtized alatt tatások elbírálása, kifizetése szeresen eljuttatják közpon aztán gondoskodnak szükség
lási, nemzetiségi és politikai nagyot lépett előre. Ma már és ellenőrzése a dolgqzók tel tunkhoz is, és azok megvalósí hez mérten az arra rászorull
ezelőtt 1945. október 3-án jött nézetbeli különbség nélkül.
a bizalom szerte a világon jes megelégedésére csak úgy tásáért a lehetőséghez mérten dolgozók segélyezéséről.
létre a. szervezet Párizsban.
Aktivái,k az üzemben ál
Ezutá 1 újabb lépés követ növekszik az SZVSZ iránt. valósítható meg, ha társada az illetékes szerveknél eljú
Mintegy háromnegyed évszá
Ezt talán legszemléltetőbben lombiztosítási
tanácsaink a runk.
landóan ellenőrzik a munka
zados erőfeszítés előzte meg -kezett. A konferencia admi az mutatja, hogy 170 millió dolgozók széles rétegeit is be
nisztratív bizottságot
jelölt
helyeket,
hogy megfelelnek-e
A
dolgozók
javaslatai
alap
a konferenciát. A nemzetközi
101 vonják munkájukba. Társa
szervezett munká.sból
ján sokat javult a társadalom az egészségügyi követelmé•
munkásosztálynak meglehető ki, amelynek meg kellett millió az SZVSZ-hez tartozik. dalombiztosítási
tanácsaink
,sen nagy árat kellett fizet vizsgálni a vállalkozás helyes Ugyanakkor a közel 20 mil több ezer társadalmi aktívája biztosítási munka. A juttatá nyeknek. Ellenőrzésük kiter
sok száma és mértéke is emel jed a tisztaságra, a világításr�
nie, míg létrejött ez az egy vezetéséhez szükséges gyakor lió tagot számláló független végzi a beteglátogatást,
az
lati eszközöket, megtervezni
a szellőztetésre, a fútésre, stb.
kedett.
séges, nemzetközi szervezete.
a szervezeti felépítést és meg - autonóm - szakszerveze üzemegészségü"gyi munkát, ok
Az egység kialakítása kü
tek is támogatják az SZVSZ tatja és neveli a dolgozók tízA munka javítását eredmé
A betegekről vezetett sta
alkotni
az
alapvető
elveket
a
lönösen a második világhábo
célkitűzéseit.
ezreit és ellenőrzi a kiadott nyezte az is, hogy a dolgozók tisztika alapján kutatják a
rút megelőző években ütkö vezetés ::zámára.
Az egyre jobban erősödő társadalombiztosítási szolgál- elvtársiasan segítik egymást. megbetegedés okait. Megálla•
zött súlyos konfliktusokba.
Beteg társukat meglátogatják, pításaikhoz kikérik az üzem•
munka befejeztéve1 szep- SZVSZ ereje abban van, hvgy tatásokat.
következetesen
De a világ népeit fenyegető
hú maradt
Az aktívák ma már - a tájékoztatják az üzem életé orvos véleményét is. A nyug.
temberre összehívták a
ekhez,
az
azokhoz
fasizmus veszélye olyan té
alapelv
rendszeres oktatások követ- ről.
Kiváltják a szükséges díjazás előtt álló dolgozókat
rvezeti Vil ágm.á.s odik Szaksze
..
. .
amelyeket alakulásakor célul keztében - jól végzik munká- gyógyszert, sőt a háztartási tájékoztatják az időbeszámí
nyezónek számított, amely konfere
. .
�iat P� nzsba. M mta � tűzött ki : küzdeni a. proletáT jukat. A dolgozók bátran for- munkában is segítenek. Szám tás módjáról, a nyugdíj igény
első ízben állította egymás
mellé az öt világrész orszá ez a tanacskozas a szervezeti érdekekért a szociális hala. dulnak hozzájuk, mert tudják, talan esetben volt példa arra
felépítésre tett javaslatot j ó- d<isért és
emberi nem leq• hogy megfelelő segítséget kap- i�, hogy beteg társukat - aki lés formájáról.
aainak dolgozóit.
,
Nem minden üzemben
A szakszervezeti egység ki váhagyta, átalakult a Szak- �osab b céljaiért.
és
nap tőlük. Szakszervezetünk nek gyógyulása otthonában
alakításának meggyorsításá
alapszervezetei
a dolgozók nem látszott biztosítottnak _ szolgálati h elyen jó még a kolhoz vezető úton rendkívul
lektív
munka. De ha a fentiekproblémáit legtöbbször már kórházban helyez
ték el.
fontos lépést jelentett a swv
ben ismertetett módon igyeaz üzemben, a szolgálati hejet-angolszász szakszervezeti
A
társadal
ombiztos
ta
01
ítási
I
keznek mindenütt elvégezni
lyen megoldják. A kö.zépszerakcióbizottság megalakulása.
e
központunkhoz nács munkat� rsai a 1:1:glát?- a társadalombiztosítási taná
A Legújabbkori Történeti közül bárm lyik alkalmi, vagy vekhez „ és
Az Amerikai Egyesült Alla
.
azo
g
ek
tot
do
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lnek,
ugy
ker
zok
amek
szo
�
az
!
'.
�
c1ahs kó- csokra háruló
_
feladatokat,
�
mok szakszervezeti szövetsé Múzeum (Budapest, V., József tagsági bélyeg a birtokában
lr ek az alapszervnel nem old- / rulmenye1 rol rendszeresen tá- méltán érdemlik ki a Jov.,..
• ·· ,,_.
ge, a CIO is nyíltan kiállt a nádor tér 7.) Telefon: 380- van' nyúj tson segítséget hogy
\
.
'
hatók
mei?
Je
0•
oz
""k
t
"'k
,
a...,a
a
társadalombiz- ben is a dolgozók bizalmát
munkásosztály
egységének 525, 180-708 felkéri a régi ezeket, mint a felszabadulás
A dolgozók munka- és élet-.. • • • •
szervezett munkásokat és azo előtti magyar munkás.mozga,szükségessége mellett.
• •
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖+
1933-ban, amikor Hitler, a kat, akik a felszabadu>ás előtt lom történetének dokumentu- körülményeinek javításával is •f,'" ❖ ,·• ,..)❖
német birodalom kancellárja részt vettek a szociáldemok mait a múzeum összegyűjt- 1 behatóan foglalkoznak a tár- ;::
tanácsok
párt,
a
szakszerve ' hesse és megőrizhesse.
sadalombiztosítási
lett egyre
nyilvánvalóbbá rata
�:
vált, hogy a f!lsl21!1lus az im zeti munkás-kul túnnozgalom
ban,
továbbá
az
MSZMP
és
❖
legveszedelme
perializmus
❖
,,y a bir
sebb erejévé nőtte ki magát. VS-mozgalomban, hoa
❖
•!•
Ez főként a második világ tokukban levő következő té
•!•
háború alatt tűnt ki, amikor májú akció, alkalmi és tagsági
a hitleri faliizmus nemcsak bélyegeket juttassák el, illetve
Az MSZMP Budapesti Vas• a dolgozókkal, majd koromu- '.�
Európában, hanem az egész vi küldjék be a múzeumnak: utas Csomóponti Pártbizottság nista aktívaértekezletet tar- ❖
lágon veszélyeztette a népek Munkás Testedző Egyesület és a IX. ker. pártbizottsál! fel- 1 tott. Több min t kétszázan jötcivilizációját és szabadságát. (MTE). Munkás Eszperantó kérésére Németh József elv- tek össze. hogy meghallgassák -:•
Egyesület, Te.-mészetba-rátok
t
lyen körülmények között Turista.
Egyesülete
(TTE), társ miriiszterhelyettes. a MA V Németh elvtársnak a dolgozók
látogatást tett kérdéseire adott válaszait_ A :�
vetődött fel a kérdés : Szék.házépítkezési, Ellenállási vezérigazgatója
a ferencvár06i vasúti csomó- miniszterhtfyettes elvtárs ez- ·?
össze k.eJl hívni vlLLa.-mennyi Sztrá;kalap, Munkanélküli se ponton
után ismertette az őszi forga- :::
.
dolgozó
kongresszusát. Az gély, Karácsonyi segély, Má;us
Megtekintette a két gurító- lom várható feladatait és a t
A11{1ot Trades Union Col'l4}- elsejei, Választási a.Lap, Nép domb
munkáját. elbeszélgetett soron következő teendőket.
�:
-ress (TUC) kérte magának szava-jubileum, Mindennemű
• :···· .:• •••:�.❖:s❖
•!•
ezt a megtiszteltetést és fel- munká.smozgalmi tég lajegyek,
•. · · •·
hívást tett közzé a Londoni Szociáldemolerata,
Választó
❖
Konferencia
megtartására, jogi, Vörös Segély (VS), Nő•
❖
❖
mozga.Lom, Alta.lános Fogyasz1945. februárjára.
❖
(AJ!'.OSZ),
A londoni konferenciára � tási Szöve_t�ezet
❖
Szoci.aitsta
Nemzetközi
Szakszervezet• , Magya.rorszagi
A Magyar
Vasutas egyik
Mi elég hosszú idón keresz- :�
Szöi:etség (FSI) valamennyi Munkáspárt (MSZMP), G11er számában megírtuk. hogy a tül tisztálkodtunk vödrökből,v
szervezete elküldte megbí- mekbttrát Egyesület, Munkás balassagyarmati
fűtőházban mivel a fűtőháznak fürdője,Í Az 1959160-as Iskolai é vbell '131 vasutas dolgozó vett rtt<zt k ftUinblld
fokú állami ol<ta�ban.
wttait. A konferencián, amely dalos Egyesület.
mennyi problémát, nehézséget mosdója nem volt. A�tunk és<•
számos nehézséggel ba.i'lódott,
A múzeum kéri mindazo okoz a szociális létesítmények fagyoskodtunk eleget a sza-t
elhatározták egy új szervezet kat, akiknek a felsoroltaik hiánya. A cikk nyomán gyors bad ég alatt a felszabadulás :::
,,intézkedés" született. A fel előtti években, amikor a mun-t
sőbb szervek kiküldöttei azon kásnak m indenbe bele kellett �:
ban a legnagyobb meglepeté töcődnie, mert ellenkező eset- ❖
sünkre nem azért utaztak ben az utcán találta magát. Ez:?.
BaZ-a.ss.ag11armatra., hogy segít nekünk nem hiányzik és senki {·
ser.ek a hiányosságok meg se fenyegessen meg bennünket
szüntetésében, hanem
arról azért, mert olyan ügyet sürget- <·
amelynek
szükségét �:
GyaJk-ran kapunk. hírt arról, 1 d,olgozót vont be á!talá-nos !s-- igyekeztek meggyőzni bennün tünk,
ket,
hogy
a
fürdő
és
a
többi
érezzük, s amelyet már több i•
00011 a vasutas dolgozók egyre kola.i iovábbtanul.ásra. Részilk
helyiség
régen
is
jó
volt,
miért
,ia.gyobb .r..á,mban ltatá rozz_á� re öná lló üzemi iskolát indí
ízben megígértek.
�:
ne felelne meg ma is, majd
❖
el magu1cat a munlk.a utan,
A
fúto
üáz
dolgozói
t
megfenyegették
a
levélírókat.
továbbtanulásra. lme néhány tana.k..
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Hírek a dolgozók általános iskoláinak
szervezéséről

hír:

*

A szakszervezet Veszprém
megyei bizottságának jelentése szerint eddig 261 dolgozó !
jelei:itkezett _ általános iskolai
A tavasz még messze járt,
tovabbtanulasra.
de az emberek agyában és

*
Tapolc4 állomáson önálló
üzemi iskolát szerveztek.
*

Hajdu-Bihar megyében ed
dig 393 vasutas jelentkezett a
dolgozók iskolájába. Ebből több
mint 250 jár álta1ános iskolába.
A Debreceni Járműjavítóban
172 dolgozó jelentkezett to
vábbtanulásra.

szívében már új tervek, új
vágya.k születtek. Hogyan le
hetne szervezettebben, jobban
dolgozni, mit kellene tenni,
hogy jobban elsajátíthassák a
szakmát és az élet minden
megnyilvánulásában, mindig
igaz, példamutató emberek,
új t ársadalmunk élenjáró har
cosai legyenek?

•

*

brigád címért

A Komárom megyei bizott
- Mivel kezdik a napi mun
gág arról tájékoztat, hogy
szeptember l-ig több mint 100 kát? - kérdeztem.
- Az eligazítás után elő
dolgozó iratkozott be az álta
lános iskol„ különböző osz vesszük a kétszer tizenkét
órás vonatforgalmi tervet. Ta
tályaiba. A jelentkezések to
nulmányozzuk, mert ez az
vább tartanak.
irányelv, ehhez kell magun
kat tartani. Persze sok függ a
A budapesti építési főnökség brigád jó együttműködésétől
aza.�zervezeti
bizottságának is. Gólya. Sándor, Erdélvi Zol
kezdeménuezésé-re eddig 1 1 0 tán és FeMr József forgalmi
dolgozó je!entJkezett a.z általá szolgálattevők, Telek Gy-ula
menetirányító, Győri Antal
nos iskolára.
kocsiintéző, Pelle Béla és Házi
*
János
kocsimesterek, Szilágyi
Zalaegerszeg állomáson 40
István naplózó, Bedinszki La.föveJ on
-- álló uzemi
-. iskOla injos mozdonyfelvigyázó és jódult.
magam, mint állomásirányitó
*
jól tudjuk ezt.
A MAV Kó1·1uiz szakszer- Milyen vállalást tett an•
vezeti bizottsága több mint 50 1 nak idején a brigád?

*

�·:·=

❖
❖
❖
❖
❖
❖
tak, azt igyekszenek becsület- t
tel teljesíteni, de nem szeret- :� Az u5s-ben •zervuett 5%1 egészségü gyi el6adást 42 154 vasut.as dolgoz6
hallgatta meg.
nének sem szégyent, sem vá- ❖
raUan meglepetést a hatodik ;t
hónap után. Azt kívánták,❖
hogy a bizottság ellenőrizze,:t
bírálja és .segítse őket. A bi-❖
zott.ságban részt vesz a szakswlgálat, a párt- és a szak- :::
r
- N
szervezeti biwttság képvise- ";"
cn
lőjet.
:::
A szakszervezeti bizottság ❖
�
titkára fellapozta a sz.ociae::,
lista brigádok összesítő napló-•:•
ját, amelyet az értékelő bi• :::
zottság megállapításai alapján •:•
az sz. b. vezet. A napló a kö- ;t
\"etkező bejegyzéseket tartal- •:•
mazza:
a
Pogonyi-brigád t
márciusban 108,8, júniusban'.�
105,8 százalékra teljesítette ·?
tervét a tehervonatok gazda-:::
ságos J.."ihasználásában. A Po-•:·
gonyi-brigád a Béke Tsz-ben ;:; A sp<lrtkladások alakulása: 1957 - 1 498 697 forint, 1958 - 2 012 1'2
forint, 1959 - 1 860 632 forint.
40 óra társadalmi munkát•!•
végzett, a rendező pályaud- Í
var gyomirtásánál munkaidő-:•
co
után 26 órát dolgoztak. Er- ;?,
cn
délyi Zoltánt kiváló termelési, .:,
N
társadalmi és mozgalmi mun-t
:
kájának
elismeréséül
tag- ::
jelöltként felvették a pártba.
- Miután el1111enék a szo-�.
etatista brigád cfmet, tettek-e•:•
újabb válla.lást?
;:;
- Igen ! - válaszolta egy- •:•
szerre Györi Anta.l és Pogonyi ;l:
Lajos. - Uttörők voltunk❖
Hatvanban a szocialista bri-;:;
gád-mozgalomban, úgy érez- •:•
zült, a becsület és a hírnév •:•
kötelez. Tudatosan dolgozunk:�
a jelmondat megvalósításán : �:
•!•

A becsület és a hírnév kötelez

Pogonyi Lajo& állomásirá
nyítóval, a hatvani rendező
pályaudvar felvételi épületé
Bács-Kiskun megue t-e rüle ben találkoztam. Kurta fél
tén 411-en kezdik a.z új wnév· mondatokban
besz.élgethet
be,i a tanulást. 365-en az álta· tünk, mert szüntelenül csen
lános iskola különböző osz gett a telefon, jelzések, uta
t.:Zya.iban folytatjáJk ta.nulmá sítások jöttek. Kint pedig a
'l!yukat. A megyébe n mintegy vonatok dübörögtek.
10 helyen önálló üzemi vasutas
iskola indul.
A szocialista

*

:t:

Kérdésemre Révész József,
a szakszervezet termelési fe
lelőse brigádnaplót tesz elém.
A szép sorjában beírt pontok
között ilyeneket olvastam:
A fűtőház dolgozóival kar•
öltve a tehervonat.ok gazdasá
gos kihasználását a megadott
tervhez képest három száza
lékkal emeljük. A személy
és rendező-pályaudvar mun
kájának lebonyolításával, a
tartalékmozdonyok ésszerű ki·
használásával a megadott ko
csimozdítási t,ervet két száza
lékkal túlteljesítjük. A szak
mai oktatásokon együttesen
részt veszünk, a vizsgákra
közösen felkészülünk.
Gól1111 Sándor forgalmi szol
gálattevő
egyéni vállalása:
Fe� József brigádtagnak át
adja a munkamódszerét. Pelle
Béla kocsimester pedig el
végzi a VIII. általános iskolát.
- Ki és hogyan ellenőrizte
- Elsősorban mi magunk.
Elei-nte
hetenként. Késoöb,
ahogy a helyzet megkívánta.
S a fontosabb eseményeket
a naptárban rögzitettük.
A párszavas bejegyz.ések, az
új kezdeményezés sikerének
egy-egy fontos állomását jel
zik.

a vállalások teljesítését?

Az úttörőknek sikerült

t
:t

.....

t

- A brigádok maguk kér
ték, hogy alakítsunk egy bi
zotl$ágot, amely havonként
rendszeresen ellenőrzi a válla
lások teljesítését - vette át a .,A szocialista brigádmozgalom.:,
szót Szuromi István sz. b. nem cél, hanem eszköz a cél- j;
titkár. A dolgozók azt mond kitűzések meg,·alósításá ban." •:• segélyek elmén kiff7Ptett llss1.eg: 1957 - 2 ,06 5'2 lorlnt, 1958 - s 143 Dl
Fazekas László 5•
forint, 1951 .,. 3 t8i ZH torlll'ták, hogy amit maguk vállal-
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MAGYAR VASUTAS

A vasutas sportolók olimpiai szerepléséről

Rómában szeptember 1 1-én
este kihúnyt az olimpiai láng.
Véget ért az olimpiák törté
netének legnagyobb szabású,
legizg·almasabb nyári tornája.
,fi.. százötven olimpiai bajnoki
eímért, a helyezésekért soha
még ennyi ország ilyen nagy
számú versenyzőgárdája nem
í.Ut ,ajthoz.
A hat a.ran.y-, .'111/JOÚ! ezüst
is hé/! bronzérms.t szerzett
,,n,agyar o!impi.M
c3apa.tba.n
13 v.a.su.1'as 3rporto!ó l«Lpc>.tt he
iy.e.t. Sportolóink közepes tel

gó-csapatnak Nová.Tc Dezs.ö, a
Szombathelyi Haladás játeko_
sa, az ugyancsak harmadik
helyen végzett vízilabda-csa
patnak
pedig
Kat= és
Kondrád II. személyé ben két
BVSC-játékos volt a tagja. A
negyedik helyen végzett férfi
tőrcs.ipatban
Kamu.ti Jenő,
KamuU L.ászló és Czvikovsz•
ky
Ferenc
kapott hely_et.
Reznák János, a Ceglédi VSE
birkózója szabadfogásban az
ötödik helyen végzett.
Egyszóval versenyzőink be:
csülettel helytálltak a 11:üzdel
mekben, ezzel kivívták a
elismerését, Ez a mozdony mind!,g ragyog a tisztaságtól pedig nem könnyfi. a
sportemberek
öregbítették a magyar sport karbantartása. Büszkék is rá a Keleti fütö'h ázban. Büsz.Jiék Nagy
Jli.nos és Magyar Lajos mozdonyvezetők brlgádJára is, akik teJhírnevét.
váltva járnak a 301 801 sorozatú mozdonnyal, s amikor idejük engedi.
ezépftik a gépüket.
,

jesítményt nyújtottak Rómá
ban, a meglepetések olimp:á
ján. Amikor elutaztak többet
vártunk tőlük. De most miu
tán túl vagyunk a vetélkedé
eeken és tudjuk, hogy az ösz
világnagysá
szecsapásokon
gok, olimpiai bajnokok vérez
tek el mielőtt eljutottak vol
t
na .a döntőig, elégedettek va- a tatJ:�"'rJi'/'.'�"1�t�:lrt
IYUnk teljesítményükkel.
ben 521ereplB w.autasc9"-pa.tok
sportszerúségt versenyt
Elégedettek vagyunk, mert
Mendel.ényi Ta.más, a BVSC
A verseny rel tételelt nég,y pon.tfiatal kardozója tagja volt az ben szabták meg. A pontok ki>aranyérmet
nyert · magyar zött sz erepel a vendégcsapat
kardcsapatnak.' A második fg�g::,'\"j áfi{= 9 :i'aor�i�.,�
é
helyen végzett n.ói tőrvívó- 5ég viselkedése.
C!sapatban Kovácsné és Szé·
A sportsoorüségi versenyben .a
két vas- helyezés! 001Tendet ru, 1960-61.
kelyné személyében
.,
.
bajnokság bet'ejezése után
évJapítj
Ut�s 1:ersenyzo harcolÍ3; k 1 az áll
ák meg. A legjobb eredezustérmet. A harmadi k he- 1 m6nyt e!érő h árom cMpatot fef. ,
Jyen végz.ett magyar labdarú- s:oerelé95el jut,a1moa2JZák,

Spartszerüségi verseny

f;ttf."

.... .. .. .. .. .. .......... .. .. .. .. .. .. .. .
A Hivatalos Lapból

Az ifjúsági építőtáboi-ban
!egyhetes turnusokban össze
lsen hét hetet töltöttek a fia
ótalok. Budapestről és az or
szág különböző részéről mint
egy ezer diák, ipari tanuló és
1fjúmunkás vett részt a mun
ltában. S mint az szeptembE(r

részt vettek az építőtábor
szervezésében.
� Este a tábortűz köré gyűl
tek a fiatalok, ahol szalonna
sütésre került sor, majd a tár
salgóban műsorral egybekö
tött táncestet rendeztek. A
a
veszprémi
talpalávalót
vasutasok tánczenekara szol
gáltatta.
Az építőtábor utolsó hetében
dolgozó fiatalok is éppen úgy
búcsúztak
az üdülőtől, az
építőtábortól, mint a többiek :
- Viszontlátásra jövőre !

3-án a tábor záróünnepregén
kitűnt, a fiatalok várakozá
son felüli teljesítményt nyúj
tottak. De beszéljenek inkább
a számok.

A fia.ta.lok az út építésénél
mintegy 3500 köbméter földet
mozgatak meg. Ezenkívül 57
vagqn salakot raktak ki és
szállítottak a.z ú; útra és közel
40 vagon zúzott követ mozgat
tak meg. A társadalmi munka.
értéke pedig 1 millió 200 ezer
fo,rintnak felel meg.
Végh
A záróünnepségen,

Lajos, a szakszervezet elnöké
nek bevezetője után Soproni
József, a szakszervezet főtit
kárhelyettese elismeréssel be
szélt a fiatalok teljesítményéróL
Az fuu:�pség hivat�os része .
után kerult sor a táborvezetők jutalmazására. A szakszervezet elnökségének ajándékát és az okleveleket Soproní József adta át a tábor. azok:n�,,.
vezetőknek es
...-. akik

vész. 32. CSereal<rue. 33. Nem
�"J!f'�rv.;Uf9��'.�6. �Ön�ig: .
lt'"H"iz1�k,f. i'f.8·�j]Jlk: DJ: Lak. 3'7. Szavjet .autómárka. 39.
r
e
_Lágymányoson <',pül. 20. Klc,,l
gy
f\yltö képzó. 21. Kötőszó. 23. �:. Jt �e:t r:'d�\l� J_t
Dél-amerikai vidék. 24 . N.agy tá.rozó szó. 47. Római 1050. 49.
Októberi Farra,l,alom. 25. Ka.p A,,ny-é>kba. 50. Egyen"9 vonalat.
C&J!ósrer. 27. Vároo az USA-ban. 5 1 . Svájci legend.ah&.. 53. Rövl•
�- Vasút! kocsif.ajta. !:.9. O!ru,z den ripakodik. 54. É9 ,angolul.
llól név. 31. Ke ttőz.ve francia mú• 55 . Rltk.a egy név. 57. Alkat. 58.
z

"'

a

Kezemben az tí,;ság . • • ttrde�lődéssel ol7?a.So� a. �u.doma.ny, a. technika. u.1a.bb diadalát, hogy ember alkotta. szerkezet - űrrakéta. - élőlényekkel
a. kozmikus térben ;árt. s onrum visszatért a. földre.
• ?
Hovci. fe3-Z-dt"k a. tudomany .

Amiq ezen töprengtem, beI járt a debrece7!-i gyorsvona.t ugyanis szolgalatban voltam.
A gondolatok még ott cikáz
tak
_a_ fejemben: h_áromfépcsős
,
rc.ketaról, az úr�a.36ba.?t e ! he
l lyezett au.toma.tikus fenykepezőgépről, t.elem.ziós adóról és a
rakétát a. földre vissza.parancsoló sze?'kezetről.
A gyorsvooot II csarnokba.
érve megállt. A mozdonyvezető leszállt a gépről - k.ezében
egu kormos, piszkos „lámqJa"Galt\u,m vegyjele. 59. Az egyik félével. t.ámpa.? Ez rangos jelv
o
1
ző lenne arra a. tárgyra., a.mi6f. Ptlfu"o':a1 � �ti�- K6��·�
caodá.k csodája. 63. Azonos más- vel a. mozdonyszemélyzet a
gé�ét vii:sg,Uja.
� özönvíz
6
a
v
;
i {��- 7- Elne- elotti_ „lámpafeles
ben" gázvezés. 4. Vhseza: Peat megye! olaj pislákol, fo; eg·
tó kellemetlen
község. 5. J-6 meleg,ben. 6. V.asúti
szagú
nyílt
lánggal.
e!lGa,!mazottak. 7. Alálök. 8. Ko
mlkus ez(nésznook. 9. Jézw,
Elgondolkoztam a. két végleam
ten
�.01� Jú· a 1 ,;,,ú
F�;.:.
úgylátszik meg<i!tva nem roooz. 20. Azall8.I or
Á vasutnál
.
m;ág. 22. Paplf'ra vet. 24. N öve a"llt az idő.
Lehet, hogy Galva.kedett. 26. Vonat körepe. 28. n-; és Edison sohasem
éltek?
Hétvég,Jt. 30. Hervasztot t. 32.
Nagyon vár. 34. Hideg oroszul. Vagy csak az illetékesek ne,,;,_
ronet. 35. R-rel német levél 38. veszik észre a. technika roha.
Mo,il fele. 39. Hon szélei . 41.
.- g _. /
Nő! név. 42. 11'.9..ak németül. 44. mos fejlődését?

°

f�

""IV�füf.:'ÉG &:

.,? �f"fü.

Krakkói vár, magyar-000.n. 45.
�,ak-ameríkal fél6-zf.get.
47.
8
g
:f�r!�lp1!��: 5i. N::. ���y �.;:
Vá.bb. 55. Botm pár,a,tlan belül.
56.• Vissza: idege.n n6! név. 59.
!gy kezd lmholyognt. 61. Kutya.
64. &neklő hang.
Beküldend.ö: vízszlnt.ee 1. hl

tüMt�fft�1 15i,.,tárld6:
1 0.

Cseh Zoltán

lunk.
Kovács István Vác, Visnyei Jó
zsef Tápiósrele, Németh Ern5
a s2iakeze�veoot feladatairól fr. Swmbathely. Kérelmüket tovált
A kulturá\;..9 rovatba Seqesdy bítottuk.
Miklós Jrt tanulmányt Modern
kuHúra - marxista kultúra cfm
mel. Vas János a 6"!0Clall9ta bri-

��:te'üa; l�� :t�\g��f� ��t
sz.ervoZJetl könyvtárnmnka ta
paazLala:alt, a Népmíivelési lnté
zet tevékenységét a szakszerve
a;etl kulturális munkások seglté
séér t. A sportrovatban Kádas
István a Told( Miklós testnevelési
mozqalom tapamtalatal t fejtegeti .
E:z>enkívül 6Zám0s lsmeretterj<,sz
tő kulturáJ.:e és egyéb cikke t ta
lálunk a lapban.
e

é

o

..........

Az új színházi évadra zenés
színlházzá alakult át a buda
pesti Petőfi Színhá.z. Ez azt
jelenti, hogy a színház új mű
fajt, a zenés komédiát, a zenés
drámát próbálja meghonosí
tani. A ma; élet kifejezésére
keres enközöket a művészet
gazdag fegyvertárából - a
próza \Segítségét hívja feszült
konfliktusok ábrázolására, s a
zenére támaszkodik, hogy ez a
kifejezés színes és gazdag
legyen.;
A két cél jegyében szüle
tett a színház
első évadjá
nak terve : elsőnek a nemrég
el!hún t nagy német költő,
Y

Hová feilődik a tudomány ?

...............................................

�( �!f��i:a�: F�-l�� � f��::

A szerkesztőség üzeni

Szolnok, Sziládi
havi tervüket Klskörös állomás Sándor su.ged, Ho11tvárl József
dolgczól. A kocslt-artózkodásban Budapes-t, J...-eiti Ferenc
Pécs.
120, . ,a kocslmozgatásl>an 108. a Póka Miklós Tiszaszederkény„
kocs,klhasználásben pedig 106 Pásztor András Kiskörös, Bo1011 százalékos eredményt értek el.
zsar Gyula. Békéscsaba. Levelet•
ket Japunk anyagához felhasznál•
juk.

.........,.

KERESZTREJTVÉNY

pennsylvá1liiai

Németh Pál Szerencs, Barna
Lajos Miskolc. Levélben válaszo

LAK.ASCSERE

Elcser•lnén, 3 szobág. kom
rortoe zállonyJ MAV-lakásomat
bármely nagyvárosban levő 2
s2;oba kom!ortos. kertes lakásért
Pálosi István föintézö Záhony;
MÁV-lelep 24/a.

- Hármascsere útján reLaJán•
lom 2 szoba összkomfortos, g)�•
mölcsös•. konyha.kertes. gazdasági
udvaros
MAY
vlllal-ak'1somat
(száritó padlás. Cáspince, mooó
konyhaJ. Keletitől villamossal 18
perc. Ajánla tokia t kérem Bp .. XV.,
1-eg számú Cőpostára: Poote re.,.
tante, B. Iván Jellgére.
Bertolt Brecht
leghíresebb
művét, a Kolduso,perát, vala
- Elcseréln ém mlskolel egy
mint F. Sa.i,dy és E. Ha.rb'Urg szob á s komfortOB.· erkélyeis, gá.oo-.
t budapestire. Varsány!,
Szitiárványvölg-y című darab lakásoma
Bp., XIII. , Bulcsu u. 23/b. T:
ját mutatják be.

.Ú.j j áa l a ku l t a Petőfi Szín h á z

Töbh mint I núlUó forint érté.kd társadabni munka

Néhány hónappal erelőtt
·tsak lépésben haladhatott a
gépkocsi
a
balatonkenesei
•asutas-üdülő felé vezető gid
res-gödrös bekötőúton. Most
pedig mintha csak a műúton
iennénk, olyan simán gördül
e gépkocsink az új úton. Gép
k'>Cshrezetó11k, Himberg,:r Jó11Sef meg is jegyzi :
,·
- Nagyszerű. u.tat épített.ek
á fiatalok.
Igen, ezt az utat ők építet
ték. Ok, a vasutas fiatalok,
akik az ifjúsági bizottság hívó
i!iZaVára jöttek Bala torikene
llére, hogy az új vasutas
tidülóhöz - amelyet az ifjú
ság számára építtet a szak
�zervezet - megépítsék a be
kötőutat.

Alla.mok

Októberben adják M renct.1•
tet-k a z.alaege rs:r.egt fütOház
új mozdonyt'o rdltóját. A Cütőh'1z
dolgozói ecldlg 50 ezer rorlnt ér
tékü társadalmj munkát v6geztek
a rordltó épltéaénél.
- Mur>kásakadém!át survu
1 az új okt,atásl évben K.a.po9Vár
á�lo�s és & pálya!enntartást
fono,.ség pártszer-:,-.ezete és szak•
szerv.e� eti bizottsaga. Eddig �•
c)ol gozo Jelentkerett ,az akade
miára
Hárory,száznyolcvan !eh.,._
vaqont vás�ro�unk Hollandiától,
A m-.agyar külk er,eskedelem mint
egy másfél mlllió dollár érték ben
380 kéttengel yes, nyitott vasmtl
w,ervagont v�rol az etr<e<>hti
erkspocr hol and cégtől,

Megjelent a MUNKA szeptemberi száma

"s

Bezárta kapuit a vasutas fiatalok'
oolatonkenesei építótábora

vasútvonalán. A s:otrájkban 20
ezer vasutas vett részt .
Túll'OI fesltett{.k augusztus
sült

á
sz!1ts1:'!�;"� \trot:��f �l
A smkez.ervez,eti moz.galom
dolgozók figyelmébe ajánljuk a roty-ólratának &z<'.vtemberl száma
több, s7Jéle<ikörü érdeklödé.9re
következőket:
szánnottartó cI.kl<et Q:s tanul39. számbó l: 122 67711960. I/3. e. mányt közi:il. A Szakszervezeti
1
e
á
Munkavédelmi és balesetelhárításl
�! ��•Jt?�nök::; ef��� tt��
tevékenység fok-0zása.
bardo Toledano fi•t cikket. Gál
•
•
1�8 ,oo1195o. AJ.. A: ·. ,Bo,iuisból László a sz.a,kszerve2>etl tisztségazarmazó ócska ép1töanyagok és vlse lők továbbtanulásának !onócska vasbetonaljak értékesitése" tOISoSágáról, Huber Lajos a h!v,atalok munk"'1'oz.galmán.ak eredtárgyáb&n megjelent rendelet mó- ményéröl,
'Burán Károly aZJ úJIdositása.
tók
kiváló dolgoú,k II. orazágoo kon!erenclá/a hatá.rOMtainak
megvatósltásá.ró , Ponqor Maqda I
az ép!tólpar ótévea ter véről éa

!

- Július véqélq 66 újít.ás! Javaslatot nyújtottak be a Sz.ékesre-hérvári Jármüjavlióban Ebből
husz.at már elfogadlak. Az előlcalkuláció sze r int az elfogadott
újítások 154 4'88 forint megt&karítást jelentenek. Az újítók 6866
forint újllást d!Jat Jc,apllak.
ünn<>ps�n
Bens6s.6ge<>
_
búcsúztatták két nyuqdijba vo•
nult dolgozó társ\.llkat a De brecer,
Dél! P á tyarenntarlást Fónökség
dolgoz,ó!. Varga József tö!ntézó..
nek és Nagy Sándor szB..,lnök•
nek a szolgát,att rönökség ég a
mozgaJm t szervek veZietől kösz.önték m,eg eddig! munkásságuka t
majd ajándékkal kedveskedte�
nekik.
_ Az USA t6rt-énelméne-k egyik
leqnaqyobb vasutas-sztrájkja ke-zdódött szeptember 1 -én az Egy e-

október

�7-1 �.

KISZ-esküvó Tiszaszederkényben

• Rab Józ!ef: Tls�erkén:\'.
.
al]�mas
valtokezeloJe es Mezo
Ju.l,!' tennelőszö':etkezeti do!g��o nagyszab�u K!SZ�kü. _ku_'.tu rottvot._tartott a kozseg
hot:ab�n. A t�rmeloszov���•
�<;ti kozseg �lso � I�Z-es�yoJet nagy erdeklodes elozte
meg. Annál is inkább, mert
egy időben a &Zülők hallani
sem akartak ilyen esküvőről.
A gondosan előkészített es-

1 küvő jól sikerült. A kultúrott•
honba vörösnyal,kendős • úttö
rők sorfala között vonult ·be az
ifjú pár. Szép volt az esket.ési
szertartás is. A szülők a meg.
hatottságtól könnyes szemmel
nézték végig az ünnepséget. A
nagy érdeklődésre jellemző
hogy a meghívottakon kívül
mintegy 1 50 községbeli ·volt je"
len az esketésnél
PÓKA MIKLÓS

Egy vasutas-képzőművész
festményeinek kiállításáról

Klíng Gyö-rgy festőművész
neve ma már nem 1·•�eretlen
-..
a művészetkedvelők körében.
től
a
közös
49
kiállít
l 3
ásokon
kívül egyéni rendezésben is
kiállításra kerültek festményei. A felszabadulás előtt
sokáig hallgatnia kellett politikai néze tei miatt. A közönséggel való találkozást azonban póto!ták az 1947 és 48ban, maJd az 1955-ben megrendezett kiállításai.
.
Kling György munkáiból
szeptember 2-án ismét kiállítás nyílt a Cs0'k Ga1e. . án
<B�-•
•-- 26· )• n
v·• Váci u�
Ezen a kiállításon nagymé
. ··retű • kepe,
• ·
elsősorban
u
munkájával� �!:Vef �;�r:t
1
koznak.
A Vasutasok Szakszervezete

Képzőművészeti
Iskolájának
tanara
•
közvetlen élményanyag
alapján és az emberek megis,.
merése útján jutott el művei•
nek artisztikus és humánus
ábrá,zolásához. Más terrnésze
tü képei is ugyanebből a gyö
kérből táplál koznak. Egy me
legszívú, értő és érző ember
összegyűjtötte és lirai hevü
léssel kifejezte mindazt, ami
szívének kedves·
..
Kár h
k. • k b uv
Y
e
. e E:1:
ezve ' ket?
ültek� kiall
E:� ·asra.
.
meaoid
as
• o
nem a ;t
egszeren•
cseseb b. Különösen egy-két
nagyobb képnél nem·
..
•
Klmg
·
Gyorgy vasutas festőfűfész �iá_l l ítá� ettő� elte10 ".e 1;rté k s e;i_ feleJthetetl
éln_1enyt e nyuJt a tárlatla�t
nogatoknak.

!
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ÚJ MO SDÓ T KAPTAK
Politechn ikai oktatás idején

/liz el6z6 keresztrejtvény he·
lyes megfejtése: Menetrend. Jel·
zö. a kOCBltorduló, a gyora
ele���l �
:;rtek: Halomházl
Pál. Isaszeg. Dcnsa u. 12. Kolo
nics Imre. Pannonhalma állomás.
SeblJk LáB:oló. S.zeged, Kálmány
Lajos u. 14.
MAGYAR VA.SUTAl9
Felelős szerkesztő: GUlyás János
Felelős kiadó: Szabó Antal
szerkeszt6ség: Budapest, VI.;
.Benczur tL 41.
Terjeszti: a Népszava Lapkiadó
Budapest, vn.. Rákóczi út 54
S"1kra Lapnyomda
Vállalal

Gyanús vagy, hogy ilyen ttsztán
haza.. Valóban szolgálatban voltál?

jössz

.... Ez a. 1111erek már megint szétszedi a mo:r•
don11tl

�'"-�hH h!t:! .!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYES.ÜLJETEK
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SZERVEZETT VASUTAS DOL'jOZÓK LAPJA
-------------A-----------------------------------------11
IV. ÉVFOLYAM, 19. SZAM.
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szovjetunió részére na_c-y befo2'ad6 kénesséeú. úJ személvkoc!fi
prototípusa készült el a Dunakeszi Járműjavítóban. A kfilönleires
fűtő- és bfitöberen:::�:: !h-�! !����es� ��o�� normál és azélea
vr
1
Y

IM'I'i Foto. Laios Gvör>tY felv.\
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A Szakszervezeti Világszövetség
Tervszerííbb munkát követel
a nemzetközi munkásosztály alapvető
az őszi forgalom
érdekeit képviseli

apjaink
legfontosabb
problémája a világ béké
jének, a gyarmati népek sza
badságának, a különböző tár3adalmi
békés
rendszerek
együttélésének, a teljes lesze
relés mielőbbi megvalósításá
nak biztosítása. A legutóbbi
időszakban á!lamfők, minisz
terek, diplomaták magasszintű
tárgyalásait kíséri élénk figye
lemmel a világ közvélemé
nye. Ezek a tárgyalások egy
magukban is pozitív jelensé
gei a világpolitikának.
Az utóbbi években az impe
rialista agressziók egész �o1'o
zata lepleződött le, és nem
véletlenül. Következetes harc
eredménye az is, hogy ezek
ben a napokban - eddig
gyarmati sorban élt - 15 új
ország foglalja el helyét az
Egyesült Nemzetek Szerveze
tében.
Ilyen és ehhez hasonló vt
eseményekkel
lá.gtörténelmi
párhuzamosan érkeztünk el a
Szakszervezeti Világszöve�ég
tfrenötödik évfordulójához.
A világpolitikában kívána
tos kedvező légkör kialakitá
sáél't küzdő erők között ;elen
tős szerepet tölt be a Szak
szervezeti Világszövetség. mert
a, földkerekség szervezett dol
gozóinak ez a tekintélyes és
harcos szervezete -mindig tá
mogatta és támogatja azokat
a, haladó törekvéseket. ame
lyek az egész emberiség ügyét
szolgálják.
Szakszervezeti
Világ
szövetség 15 évvel ezelőtt
zászlajára írta a nemzetközi
munkásosztály érdekeinek vé
delmét, a munkásegység e.sz
méjének megvalósítását. Azóta
mindig hű is maradt a mun
kásosztály alapvető érdekei
hez. Az 1949-ben bekövetke
zett szakadás ellenére - me
lyet az angol-amerikai szak
szervezeti vezetők
árulása
idézett elő - a nemzetközi
munlcáisosztály
leghatalma
sabb érdekvédelmi szerveze
tévé vált. A világ dolgozóinalc
megbecsülését, bizalmát tük
rözi az a tény, hogy a Szak
B?ervezeti Világszövetség 101
millió tagot számlál.
A tőkés országok dolgozói
felismerik a monopóliumok
érdek••it szolgáló, a kizisákmá
nyolá� érdekében foganatosí
tott, el!entétet szító nyugati
kormányintézkedések
igazi
célját. (Pl. az Európai Közös
Piac). Ezért támogatják ma
már a Szakszervezeti Világszö
vetséget az SZSZNSZ-be kény
szerített dolqozók, szakszer
vezetek jó része is.
Spanyolországban, Nyugat
Németo;•szágban, Görögország
ban és még néhány más or
szágban nyíltan mutatkozik
az új fasiszta veszély. A Szak
szen•ezeti Világszövetség
alapokmányának szellemében
- egyik fő feladatának tekinti
a háború és okai ellen, a tar
tós békéért folytatott harcot.
A fPnnáUása óta eltelt 15 év
alatt nagyon sok11t tett a bé
ke biztr.<tá.sa érdekében.
Eredményesen szorgalmaz
ta a bélcés célokat szolgáló
kereskedelmi és
gazdasági
knpcsolato1c létrehozását, moz
gósította a világ dolgozóit a
háborús fegyverkezés mea
szüntetéséért. A dol!)ozók kö
vetelésének megfelelően kife
jezésre jutt�tta a nap11hatal
ma1� kö�ritti tárour,1'7<!ok ��ük
�égességét, sürgette és sürgeti

N

A

Bulrik Béla, a békésesabai
.
mozdonyfelvigyázója,
• megkö'-1 sat,
• fűtőház
a _ n_e·met békeszerzo"des
maJd megszervezt� es
•
<'ppen a helytelen géprende!és
teset. Harcai azért, hogy tilt- 1�56-ban Budapest�e o�s�emiatt
bosszankodott,
amikor
sák be az atom- és tömegpu,-s:- hivta a D�lg_o z6 Nak Világ- 1
meglátogattuk irodájában.
tító fegyverek gyártását, és konferencia;at.
,
.
.,
_ Ez az éjszaka is jól kezvalósítsák meg az általános
Ezeknek a konferenciaknak
_ mondta és szinte leés teljes leszerelést.
is megmutatkozott az eredmé- dődik
csapta a telefont:
Szakszervezeti
Világ- nye_. Számos '?.rszágban jav�lt
A mérgelődésre az adott
szövetség mindenkor fel- a fi tal_ok �s orege!', vatami7:t
�
okot, hogy a 8386_0s számú
emelte és felemeli iSzavát a a n?
_ k 3oga1;1.ak vedelme
: , _f�3- _ Sarkadra közlekedő _ vo
gyarmati és volt gyarmati né- lő�ott a tarsadal�m;_b,;tositas,
pek jogainak és érdekeinek csolckent a munka,�o es emel- j nat részére l9 órai indulással
meg a mozdonyt.
védelmében. Hathatós segítsé- kedett az �letisz1�vo�l. f rendelték
A 342_946 s zámú gép
ki is
get nyújt ahhoz, hogy ezek- Sz_aks�ervezeti Vilagszovetseg
ú
r
majd a vo
ben az országokban a szak- mindig a Szakszervezeti Jogok já t a f tőházból,
átvétele és a fékpróba
szervezeti mozgalom fejlődés- Al�pokm�nyát tartja szem� nat
után derült ki,
megtartása
nek induljon, Ezt a célt szol- elott, amikor a szakszervezeti hogy a vonat még nem vo
gálta többi között a Budapes- jogokat! a dolgozók jogait vé-1 nat" _ húzni kell az elegyet.
ten létrehozott két iskola a de!mez,. .
,
A mozdonyt visszaküldték a
.
latin-amerikai
IM
afrikai
szocialista
orsza�ok_ szak- fűtőházba, a szakaszt pedig a
szalcszervezeti vezetők részére.
szervezetet,.
közW_k a
A Szakszervezeti Viláuszö- m;agyar szakszerveze!ek is ha- vezényletbe.
_
_ lgy bizony nem sokat ér
vetség tizenegy szakmai tago- tekony munkát
v��ezn!k a
zata irányítja a szociális hely- S�akszer?ezet,
y,lagszove!• a tervkészítés _ vélekedett a
zet megjavításáért, a demok- segben es szakn��• tagoza�a- mozdonyfelvigyázó. Ennek a
ratikus jogokért
folytatott ban._ A . n_emzetkozt- proletar- mozdonynak az éjszalca vissza
gazdasági harcot a kapitalista szolidari:af, ": sz!rv�zett do�- kellett volna hozni a 8389-est,
hajnalban a 8330-as sze
és pazdaságil�g- el!rni:radott gozó� 1:'�agmere_ �u . oss�efoga._- hogy
mélyvonatot továbbít,sa. Ebbói
.
orszagokban. E.u;onek hird;:te sa onas,
�olit�ka,i tenyez?· már semmi sem lesz. csak
meg az „egyenlő munkaert amely a beke e9 a 1,oladas
tudnám honnan vegyek másik
egyenlő bért" elv alkalmazá- I ügyének győzelmét segíti.
mozdon�t?

A

A

....

- Többen ülünk itt, reggel
nyolc, tíz óra óta. Most este
22 óra, és senki sem tudja
megmondani, hogy hová is
megyii.nk. A készenléti időt
nálunk nem szabad beírni,
és ez csalc Békéscsabán van
így. Szerintünk ésszerű vezényléssel kellene kiküszöbölni az állomáson eltöltött készenléti órákat nem pedig a
készenlét beir6sának megtiltásávaZ,

- mondja aztán. - Még be
hozzuk a 693-ast, és vége. Pedig a 670-es is engedélyt kért.
Az elemzés szerint a 23 Lö
kösháza átmenet rendeltetésíí
kocsi 12 helyen van az érke·
ző vonatban Az l-es tarta
lék sajnos: 326-os sorozatú
kisgép, és nehezen megy vele
a tolatás. Helyette is 411-es
I
re lenne szükség. A vonali
is megközépállomásokon
rendeztethetnénk egy-egy voá!ló vofőbő!
1
+
1
z
natot, de a
Nincs szabad vágány
natkísérő szakaszokkal nem
lehet tolatni. A sokvágányú
Nyári István segédvezénylö Szajol állomást is fel lehetne
a helytelen vezényléssel kap használni elegyrendezésre.
csolatban nem tud mást mon
Reggel fél nyolckor Horányi

dani, mint hogy a tervet a ve elvtársat - bár szolgálatát
zénylet így kapja_
már átadata - még mindig a
- A terven kellene és le forgalmi irodában találjuk.
hetne javítani - vélekedik.
- Nehéz éjszaka volt. saj
Majd hozzáteszi: az is baj, nos „leégtünk" - jegyzi meg
hogy a CFR nem ad pontos a vasutasok nyelvén.
elegyhe!yzetet, és sokszor mi
De mi tudjuk, hogy ő és a
is rosszul tájékoztatjuk szom
forgalmi szolgálat többi dolgo
szédos határállomásunkat. Ha
ezen az éjszakán is sokat
zói
megvalósul a közös határállo tettek
azért, hogy a lehető leg
más cu,·ticiben, ezen a téren jobban dolgozzanak. A békés
is megjavul a helyzet.
csabai vasutasok nap mint nap
A forgalmi irodában lázas kimagasló eredményeket érnek
munka folyik. Vonatok járnak el. Az őszi forgalom legnehe
ki. be, az állomáson. A ren zebb időszakában is számítani
delkező forgalmi szolgálattevő, lehet rájuk. Szükséges azon
Horányi főtiszt, egy pillanatra ban, hogy a távol fekvő állo
sem tétlenkedik. Nem könnyű mások mindegyike kölcsönösen
kivárni. amíg szót válthatunk segítse őket a tervszerű mun
vele, hogy ne zavarjuk mun k biztosítása érdekében.
a
kájában.
Kovács József
- Nincs szabad vágányunk

Ülést tart a szakszervezet
központi vezetősége
A szakszervezet központi ve
zetősége október 7-én ülést
tart a következő napirendekkel:

�'1:7-

2, A szakszervezet V. kong.

resszusa beszámolójának éa
határozattervezetének megvitatássa. Előadó: Soproni Jó-

- T jékozt?-tó az előző
.. � �
ules ota 1>egzett munkárol. j
Előadó: Gróf József.
zsef.

Az őszi forgalom le/adatairól tanácskoztak
a szegedi igazgatóság KISI-liataQai

MAGYAR VASUTAS

2

1960. OKTÓBER t.

Jegyzetek két szakszervezeti taggyűlésről
lalók szinte kivétel nélkül szókésőn kapják
vátették, hogy
··
· · kat.
dosagu
meg ru h aiaran
Egy idősebb dolgozó társai
nevében előbb a nyugdíjazás.
sa1 foglalk ozott, maJ"d a rossz
ási szén
n
nú
:� :!��z::����
Kár, hogy a bes zámolóban
is éri n tett termelési eredményékró!, az újító mozgalomról
és a munkavédelnú hiányosságokróJ alig esett szó a vi tában. Pedig a fiókmühelyben
a múlt _ év ha_sonló idős_zakához V1Sronyitva megnott a
balesetek szá ma. A bizalmiakat ért bírálatra sem reagált
sen ki. Lehet, hogy egyetlen
bi�;Tii sem volt jelen a tag.
gyűlesen ?
�

Szeptember közepén vala
men nyi szolgálati helyen meg
tartották a szakszervezeti tag.
gyűléseket. A riporter a sok
közü J két taggyülést látoga.
tott meg,

HATVAN

1 bizot tságon derült k i, hogy a
, .elnézték" a
határállomáson
·
· főn, hanem
naptárt, nem het
. kedden tartják a taggyűlést.
I A győri fűtőházná l rossz
·
, előjelekkel in d uJ t a taggyu·1 es.
1

Kitüntetések a vasutasnap alkalmából

kocsi vesztegel a győri rendezőpáJyaudvar temetővágá nyá n .
J oggal panas zkodnak a vi i.
lamosműhely dolgozói is a
szűk. korszerűtlen műhely miélyzet szol•
att. Az u•A
....zoszem
ik

!;1 ������f\,!.11:f tat���!�� ::�:�e��!��� ;g;i! ����:;!
Pedig Da.llos Jenő szb. titkár vezető elmondotta , hogy legA hatva.ni fűtőház mozdonyváltig hangoztatta, hogy a dol- utóbb is 296 órát teljesített.
összegezve: bá r jo néhány
gozók tudn ak a taggyűlésről,
javító fiókmühelyében Virág
a bizalmiakon és fali h frdet- pro bléma felszínre k erül t a
József, a mühelybizottság tag.
ja tartotta a beszámolót. A beményeken keresztül értesítet- vita során, meg1s alacsony
színvonalon mozgott mi ndkét
ték a tagságot.
számoló ha röviden is, de tájékoztatta a tagságot mi nd I gazán saJ" nálh atJ·a·k. akik taggyű lés. A hiba okát ott kell
távol ma radtak mert bár a keresni . hogy mind a hatvani,
azokról, a melyekről egy taggyülésen a szervezett dolgozóbeszámoló megl ehetősen gyen - mind pedig a győri fűtöházkat tájékoztatni szokás. Elegére si került. de a. vita an nál nál nem kés zítették elő elég
mezte a legutóbbi taggyűlés
élénkebb volt. A felszólalók alaposan a taggyűlést.· En-e
ég
óta v zett munkát és azokat
a ruha, a s zén és egyéb sé- vall a részt vevők csekély száa problémákat, amelyek itt,·eln1e1,• mellett ba' tr·an elmond- ma és a gyfüi beszámoló ala .
ott még gátoljá k a munkát.
ták azokat a hiányosságokat csony színvonala.
Ismertette a szakszervezet V.
GYOR
Ma már egyetlen s zb. ti tkár
is, amelyek fékezik a termek on gresszusana
' k
hata· rozatlést. Elmondották, hogy mit sem állhat a tagság elé sebté. _
.
A gyo. ri r-�• t?"haz sza k
tervezetét. a kongresszus jeben összetákolt beszá molóval,
_ szerv�- várnak a kongresszustól.
.
zet_i taggyulésére véletlet? ul
len töségét is.
Szóvátették , hogy a fiókmű- de az sem elégséges , ha csu.
Ennek ellenére a vit_a e_gy- csoppentem be.. A te_rv szeri nt l helyben ho' napok o·ta nen1 tud- pan
h'1rdetmeny
•
formaja
. 'ban
ol_dalu V?l�. 1}, dol�ozok Job- Hegyes ha lo m a1lomasra , ke1• 1 ják megjavítani a hőn futott adják tudtúl a taggy űlés idő.
utbat?
de
em,
n
me�
voln�
lett
�n
pa
se1;elme1ket.
bai:a egyem
_
j kocsi kat, mert többszöri igény- po n tját. Sokkal célravezetőbb
.
szaikat mondtak el . A felszo- a cel fele Gyorben a megyei les
' ellene' re sen, kapnak meg lenne , ha ebben a mu nka ban
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖•:�:;felel ő alkatrészt a szertártól. az szb. tagokon kívül a bi za!•:. Emi att joggal bírálta az egyi k mlak is tevékenyen kivennék
,
•heszortvezető az illetékeseket. a részüket.
(visiJ
:�Jelenleg mintegy tíz hónfutott
❖
______.,__
.,....,.�------❖
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Négyszáz

Q

dag fÜ/pÖf kÖJf !

Űzemi konyhá n k vezetőjével, adag fülpörköll! Mi kor m i n❖személyzetével, általában elé- den ki csupa fül volt, kérdést
Vl'lzetőjég
1;
· • edettek vagyunk. Egy időbe·n i n téztünk a konyha
• ben es
· a vasut hez: - Mind fül ez, Zsiga. bá❖ aZ Ele k k"·ozseg
�; tulajdo nába n
levő
hízlaJda tyánk? - Hol a. fa.rka meg a.
•;.szolgál tatta konyhá nk részére húsa. a sertésnek?
-;-a sertéshúst. Ezt a hizlaldát
Erre ő kipirult
füllel csak
;_:;idé közben megszüntették, és e11ny1· t va'laszolt· - M1·t cs;'
·
❖mo
st Békéscsaba. húsboltjaiból náljak, nem kaptam mást!
51.8l3, QDO
őszintén szólva. mi a hús::; vásárolja konyhánk a húst, no
•)meg - a fülek et.
boltokat mi ndig telve látjuk
❖
•
,;. A napokban az ebéa!ő falán sertéshússal. fület pedig ke❖ elhelyezett tábla szerint al- 1esve sem tal á lun k. Arra kér�; maleves é.s pörkölt burgonya, jük a húsboltok vezetőit. hogy
'd el o"tt tal a' l · ma' sJrnr ne kül dJe
• lt a men u.
·· Eb e
•.•Vo
· 'k az összes
;:;gattu k, vajon miféle étel lesz fület a mi konyhánkra. ellen•:•ez. Pörkölt mogyorót már l át- ben küldj ene k néha egy ki s
••
„ .:..tu nk, d e pörkölt burgonyát igazi sertéshúst is.
Tlz 617 alatt tízszeresére emelkedett a tár,;adaloml>iztositásra rordlto�
❖ nem.
Boldizsár Gyula
l<öl18éii;
Az almalevest elfogyasztva,
.;:a felszolgáló elvtá rs nő aztán
______
❖megörve
ndeztetett
bennünket
. „
.:.
,.
.. k 1Jel entés éve1 : - Hozom a. ser- A Hl''ATALOS
"o „ 111 59•7vLAPBÓL
115•1)\_
11 •_ ..._ -2
•
.;, ,., 87"o'
1 „o e&•6011
Ifi 84·4 \
burg
o
nyával!
•:•téspörköltet,
•:•Mi nden ki örült, h iszen a kiírás
A Hivatalos T..ap tartalmából a
).:szerint legfeljebb pirított bur- szaksze n·ezeti bizottságok és a
•
dolgozók figyelmébe ajánJJUk a
ygonyára
szam1t
· · hattunk.
kö,-etkezllket :
40. számból : 430.'64 1960. VKSZO.
:;: Persze, a k ijelentésben is
•:• csalödnu nk kellett. mert ser- Vasútörség Ielállitása.
•• te�pör
·
122 305/1960 12 e Felhivás a
··
_k""l
0 t heIyett cs_ak f""
u l P?r·
1 !elsö!okú áÍtal�os ·igazgatási és
y koltet kaptunk. Meg elke p- munkaügyi önköltséges levelező
•:- zelni is furcsa: - Négyszáz taniolyamra való j elentkezésre.
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A kilencvenes évek rnáso
idik felében illegálisan mű.kömunkás szaba.d
�;szervezet
megszervezésében
•:• kezde ményező szerepet játszot t
;:;Kiss Miklós, a Keleti Mű.szaki
•!•K ocsihivata.l mű.helyének fia5:tal esztergályosa. Alig volt 22
-�•éves, amikor 1897-ben kézbe
:::ve tte a va.súti munkások sze ·rA szervezettség ala.lrulás&
•!•vezését, de ekko r már gazda.g
:i; munlcásmozgalmi
múlt
állt
-1-mögötte,
::; Kiss Mikl6s mint proletár•!•gyermek ismerkedett meg a.
:i:munkáscsaládo k sa.nyarú hely•:•zetével. Serdülő korába.n mint
5:inas járta végig a. szakmata•!•nulás kálváriáját. Neveltetése
:i;során már inas korában tagja
•:• lett a. budapesti Szabadság
:i:Munkásképzö Eg11letnek. Sőt a.
•=•fogék ony és agilis fiatale m ber
:i'.hamarosa.n
vezetőségi
tag,
•:•ma.jd elnökhelyettes lett az
:i:egyletben. Mint fia.tal fa.esz•!• tergályos segéd, részt vett a.
�:famu.nkás szakszervezet meg-:-szervezésében. Az osztálybíró:;:ság harco,s politikai cikkeiért
-;-már 1897-ben egyha.vi börtönkorona
100
és
.
I büntetésre
Családi pótlék elmén 1956•b�'tzel:J!1� 1959-ben 110 987 ooo, ronnt t •i• pénzbírságra. ítélte
amit
;�pénz hiányában szintén bör==
❖ tönbüntetésre vá,ltott át.
Tizenkilenc éves, amikor a
t szociáldemokrata párt utasftá<:sára munkát válla.l a. Keleti
°:° Műszaki Kocsihiva.taZ műhe:pyében. Attól kezdve, hogy
szárnya.skerék
•? megismeri a.
életét,
közel
:;ra.l>szolgáinak
évtizeden
keresztül
ímásfél
•:- minden sz�bad idejét a. vasúti
•:·munkásság öntudatra. ébre;;z:t tésére és szervezésére fordí•;• totta..
;� Ma. má,· szinte lehetetlentnek látszik az elsö vasúti
:� munkás szriba.dszervezet tevé·:· kenységének
rekonstruálása.
).: .1.z viszont
•JJ.egállapítható,
t hogy mod-rn nmnkásmozg,rom e .,z méine k 1 érhódit-ísa PS
Az egészségügvi inté,mén�ek /rröhelyeinek száma: 2 kórházban 94-0 �:l
• .•,a szervezőmunka előreha.ladát gl· ógyházban 436, 2 szanatóriumban l30
❖ dő első vasúti

1952 1953 1954 1955 1956 1957 196"8 1959 1960

°
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Jtt'){

t

Érdemes vasutas kitüntetést kaptak

ezö,ást.rKántor László m. főtan. Fe- dor munkamester llódm
Ilona hely, Mad�r János m. v. CőeH.
rencváros pft.. Mólnár
rő
tiszt Monor áll., Farkas Tibo r- Kecske mét rth., Szalai János v
Ru•
né Wi r . k e z. Szám v . rőn .. Dimény föell. Mezőtúr all., stelczner
Zollán llll. Győr áll., Gralxrnt Pál dolf fö\n t . Szegedi Ig. 111. o .. Bór
gyház-a
le
Klskunté
.
t
ln
f
Józ,ser
pl"t.,
ö
c&. bv. e lömks. E,;ztorgom
KlsUr á n lstváu römun l<am est. Szol- áll .. Kosw István v. t,;ocslr.
l<l
IY
1
h
rö
t -.
.
\rJ� n�i
fs�: �rJ: �:::1 k�;'"B:�ésc��� J11 � áll
�!1 n�i ál l .�
„ Fa•
mks. Bp. Józs efv pt t .. Papp Gá- Ruppe rt fel ügy. Oroshüza Szegedi
föfe!Ugy,
m.
s
Jáno
ragó
ptL,
bor mun\<Jamest. Angyalföldi
rőál l.
K\ oiber Ká ro ly tömozd. vez.. G V. tg_ I V. oszt., Deme István
Fe
Szob. Sán tha Andor ellenőr Hat- e löl J. Mezőtúr áH., Kálmán
sa
Bék
éOC ba rth. ,
,·an áll .. Barkóczl Mihály v. mks. r6nc v. sz,akm.
Bp_ Ep. Főn .. Kiss József ellenőr Papp Jenő röin t . Hódmezövásár
Köb. Felső áll ., Juhllsz Mária sz. hely áll.. Kovács 11'. Imre I nt.
hb. Bp. Ke lenföld, Szücs Sándor K16kunhalas áll .. Ga766 Józset m.
munl<amester Bp Déli. Bányai föint. Pápa prt ., Nagy Kál mán
áll„
Elemér fö!nt. Rál<09 motorüzem. römunkamest. Celldömölk
Kelemen Ele k m. r elv . Hám ifm Rózsa Gyula v. · kocslr. Celldö
int.
n
Istv
á
Zal ,i
Kató ru,., Li pták Józser v. m. mölk á ll ., Virágh
0
t
e rsz
.. Ju
e ren város
1,ez . erDp. F
c
rn,
�la �;,-., ,!1�f ll áfi� a,Fh_"'5Z �ft
���� TiY,:..;\'!;_ <:,rg;;,}ntr!· �.;: Ferenc ellenőr Körmend ál l ..
kesfehérvár pf t ., Németh M ihály Páo?Jtorl György m . ellenőr Veszp
rém lcülsö rth., Bál int Júnos Il.
v . fömu:i lrnm.est. Boda,1 1< 1u1.. Kuc.sera Kliroly röe ll enőr Sz,ékesfe- v. mozd. r(itö Pápa rth., Söröa
hérv. áll., B-a logh Mihály főszak- Ferenc m. ellenőr Tapolca fth.,
m. Komárom fth„ Kriston Józset Sz,ark,a Ferenc In t . Tapolca ál l .,
;.n. int. Mlsko�c TBFF .• Fekete Jii� Kálméi.n Iózser m. munk,amester
no an é fötisz,t Misko lci lg. 1. oszt. , Pápa rth „ HarangoZó Antal v.
Szilágyi István főmozd. vez. Kis- munkás Celldömölk ep. Főn . , Alterenye rth .. Czeglédi l&tván fő- bert Jenő römunkam est. Szomba t,ntezö Ml&kolci lg. IV. oszt .. Pár- hely áll ., Lovonyák Józser cs. elörár. y Fet•enc r ötnt. �llskol cl lg. mks. Zalaegerszeg pft. , Szab ö
Il i_ oszt. , Koc,;ik Ervin m. e llenőr Béla m. e lle nőr Szombathely pft.,
Sátoraljaújhelyi ptt., Sze pesi Er- Maczek ödön fókocstr. zalaeger
zsébet mks_ �lisk. Ép. Főn., Tóth szeg áll. , Surma-n Im re int. esz.aBertalan m v. főm. M iskolc tth.. ki Jj_ OV., Jal"1b Arpád v. szakm.
Dzlbál< J ános cs. e lömks. Ujrnls- Szege d rt b ., Bank<> Józ.set Int.
�Í� ni',�f. Y3{, �'.�
��/�;lif!tij�;;i�s Lit�f0't,,,'í�n1
K1
ós
.a
s--•·s•er
1 11 t
utr t T"b
b rc·•··" �11 p 0I
a 1
1 16
ve,.!/Bo,'-sg:; :�gy et" bi:,sága:
G� ö;g; ell��ö; �7ci'as';,.iine t�
Takács Lás2,ló rőál l . elöl}. Nyék· Zrencsl k Klára ir. ve z. Sz,aksz ..
ládháza '111., M . Kiss Géz.a el len- Küzp., R e ményi István telügy.
ör ómlskolcl ptt.. Homovlcs �11- Pft. Technikum, ll'larton P6ter v.
hály fmrállók. Sze rencs ,11 1„ Mo- s:oakm. Házkez. Fön., Bede István
hácsi Lás:oló főint. Tisz,a szeder- m I nt. 1/6. sz-akoszt. , Benke Já•
��Y ;.it'.'a 11ln�rntl�,un��:�i� ���.;nd 11�n1f.2au8cia1°��mó
1
��fl
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A szakszervezetértlolyó harc
történetéböl
II.

sa. a. va.súti mű.helyek munká
sai körében, a szabadszervezet eredményes tevékenj/lSégéről tanúskodik. A vasutas
szakszervezetért folyó ha.re je
lentős eseménye volt a. fővá
rosi vasuti munkások 1903
júliusi nyilvános naggyű.lése .
amelyen - a polgári lapo�
beismerése .szerint - a meg
jelent vasuti munkások „moz 
galmuk szervezését és vezeté
sét tüntetőleg a. szocialisták
pártjár
a. bízták."
·
A vasutas sza.kszervezeté-rt
folyó ha.rcot ebben az időben
már megnehezítette az, hogy
a
szakszervezetért
harcoló.
osztátytuda.trn ébredt vasuti
munkásoknak nemcsa.k a. vas
út vezetőivel, a. kormánnyal
kellett megkiizdeni, ha.nem a.
szociáldemokrata pártba.n és
a. Szakszervezeti Ta.nácsba.n
ellia.ta.lmas odó opportu.nizmus
sal is. Kiss Miklósnak és leg
közelebbi munka.tár.s ának korai vasuti munkásmozga.
lo m másik lelkes harcosának
Farkas Izor bád ogosna.k
csak 1903 végén sikerült megszerezni a Szakszervezeti Ta.nács anyagi és erkölcsi támogatását a va.su.tas szakszerve
zeti mozgalom megindításá
hoz. 1904 ja.11uá,rjába.n 11 ta.gú
vasutas
szervező
bizottság
ala.ku.lt és ugyanezen év áp
rilisában megjelent a. .,ma
gyarorsza.gi vasuti munkáso k
érdekeit képviselő közlöny", a
Mag-ya.r Vasutas.
A Magyar
Vasutas első
••6 mánok mep;elenése és a
dol9ozói n ak
MAV fo r['almi
1904. áprilisi nagy sztrájkmoz-

ga.lma. után újabb lendületet
vett a vasuta.s szaksze1·veze•
tért folyó küzdelem. Ez a. len
dület tovább fokozódott az el
ső orosz forradalom, s a ma
gyarországi munkásmozgalom
századeleji
fellendülésének
éveiben. Kiss Miklós nagy kö
rültekintéssel irányította. a. ha.r
cot. Vasár. és ünnepnapoko n
fáradhatatlanul járta az ország
vasu.ti mű.helyeit és nagyo b b
fűtőházait. . Mindenütt a.gitált
és szervezett.
Az elsők között ismerte fel.
milyen nagy jelentősége van
a munkáso k családja körében
végzendő felvilágosító m unká
nak. Kiss Miklós kiváló szer
vező és lapszerkesztö, népsze
ríí szónok is v olt, akit mindig
szívesen hallgattak a va.súti
munkások. Neve hamarosan
országszerte ismertté vált a
va.suti
munkások
körében.
Nem véletle11, hogy 1906. ta
vaszán - amikor a kormány
kénytelen volt hozzájáriilni a
va.sút i munkásszövetség meg•
alakulásához - őt választot
ták a. szövetség elnökévé.
A Vasúti Munkásszövetség
rövid legális működése idején
az ő irányítása. alatt eredmé
nyesen harcolt a vasúti mun
kások emberi jogaiért, a na
gyo bb da.ra.b kenyérért. A va.s
út vezetői természetesen nem
nézték jó szemmel a szövetség
és Kiss Miklós tevékenységét,
s már 1907-ben javaslatot tet
tek a kereskedelmi miniszter
nek a. szövetség feloszlatására,
Kiss Miklósnak s legközelebbi
mu.11kotár�aina.k a
vasúttól
történő elbocsátására. A sz o-

cialista munkásm ozga.lom ba.n
az első orosz forradalom bu
kásáva.1
kezdödő
átmeneti
visszaesés idején a kormány
hozzájá· r-ult a ja.va.sla.t vég-re
ha.jtásához. A vas1Lti munkás
ság ismét az illegálisan műkö
dő sza.badszervezet és a Ma.
gya.r Va.sutas vezetésével foly
tatta harcát a helyzet ja.vítá,·
sáért, a szervezkedési sza.bad•
ságért.
A Népszava kia.dóhiva.talá
ban elhelyezkedő Kiss Miklós
egy ideig még részt vett a.
vasutasok 111 ozga.lmána.k irá
nyításában, de egyre inkább
elszakadt a nehéz körülmé
nyek között ha.rcoló vasúti
munkásmozaalomtól. A Bal
kán-háború idején bevonul
tatták, a világháború idején
szintén katona volt.
Nevével az „őszirózsás for
radalom" után találkozunk i.s·
m.ét. A polgári demo kratikus
fo rradalo m idején a. Budapes
ti Katona.tanács egyik vezető
je. A Tanácskőztársa.ság ide
jén Budapest városparancsno
ka. Az első munkáshatalom
leverése után a daru.tollas el
lenforradalmi tisztek félholtra
verték. Majd a gyüjtőfogluíz
ba.n és a. Margit körúti fegy
ház ban kínozták, míg 1921-ben
a. Szovjetunió ki nem sza.ba•
dította
az
ellenforradalom
karma.i közül.
A Szo vjetunióban fia.ta.l os
lendülettel, fáradhatatlan ki
ta.rtássa.l még közel két évti
zedig dolgozott a legkülönbö
zőbb gazdasági funkciókban s
a. magyar emigráci6 körében,
míg a kegyetlen halál el nem
ragadta az élők so raib61Kiss Miklós egész élete a.
munkásosztály, a szocializmus
szoloáTatában telt „1_ e mlékét
ezért fogadöák szívükbe a. fel
szabadult és a szocializmust
építő m,:,gyar t:asu.tasok.
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Nagy teQesítményű számoló berendezések

A budapesti igazgatóság mellett működő
elsőfokú egyeztető bizottság mun�ájából

A munkaügyi viták elinté
zésére
a Munka Törvény
könyve 17. fejezete értelmé
,ben a váHalatoknál egyeztető
bizottságot kell szervezni. A
budapesti igazgatóság terüle
tén felmerülő munkaügyi vi
tákat 1957-től szintén egyez
tető bizottság tárgyalja. Az
egyeztető bizottság négy tag
ból áll, akik közül kettőt az
igazgatóság vezetője,
kettőt
pedig a szakszervezet Pest
Nógrád megyei Bi.zottsága je
lölt ki.
1959-ben másik egyeztető
bizottságot is létrehoztak. Az
óta az első számú a bér- és
munkaviszonnyal kapcsolatos
vitákat, a második számú pe
dig a reszkártérítési. az üze
mi jutalékkal és egyéb ügyek
kel kapcsolatos vitás kérdése
ket tárgyalja.
A z egyeztető bizottságok
nak meglehetősen sok ügyet
kell tárgyalniuk. Különösen
sok fellebbezés érkezett az
üzemi jutalék csökkentésével
es megvonásával
!mpcsolat
ban. Statisztika szerint a bi
zottságok a benyújtott pana
szok 23 százalékának adtak
helyt.

Részkártérítés
káreset nélkül

A vasút minél gazdasága- szer vasúton való hazai al- tási és vonatösszeállitási rend
sabb üzemeltetése érdekében kalmazásának lehetőségeit ta- megállapításánál, a rendező
folytatott új kutatások ered- nulmányozni, majd konkrétan1 pályaudvarok munkájában, a
ményei
nagy érdeklődésre a vasúti kocsielos.ztásnál tör- vonatok
visz.onylatonkénti
volt tehát az oka á részkárAz . utasítások előfeltételei- tarthatnak számot. Ezért a ténő alkalmazásával fog!alko- közlekedési idejének megha•
térítés kiszabásának.
nek biztosítása ebben az legújabb és a közeljövőben z.ott.
tározásánál, a vontatójármű•
Nézzünk egy másik példát. A esetben a vasutat terheli. En várható eredményekről tájéAz elméleti kutatást megfe- vek leggazdaságosabb elosztá
NyU{lati pályaudvar ponkjain nek el mulasztásából eredő koztatást kértünk a Vasúti lelő kísérleti elosztással egé- sánál s-tb. eredményesen al
a raktárnokoknak az áru tény- károkért a dolgozókat sza- Tudományos Kutató Intézet szítették ki és ennek során kalmazhatók a korszerű ma•
leges átvétele
és átadása bálytalanul marasztalják el. munkatársaitól. A következő végül is két és fél száza.lé- tematikai eljárások, illetve az
gyakran lehetetlen, azt csak
Az üzemi jutalék megvo... választ kaptuk:
kos megtakarítás mutatkoz.ott elektronikus számító gépek.
névlegesen adják át egymás- nása, vagy csökkentése so
H. D.
Az utóbbi időben a terme- az üres kocsik futásánál. Az
---nak. Erről tud a III. osztály rán igen sok vitára adott !és gazdaságosságának növe- új módszerrel az évi megtais, mégis, ha kár keletkezik, okot az egyes szolgálati fő lése során, az üzemi munka karitás mintegy 27 millió fo
a dolgozókat részkártérítésre nökségek helytelen szemlé- irányításánál és szervezésénél rint. A Vasúti Tudományos
A Közlekedéstudományi
kötelezik.
A raktárhelyisé- lete.
a technika fejles2itése mellett Kutató Intézet a kísérlet ked
Egyesület felhívása
A törvénysértések egy ré egyre nagyobb jelentőséget vező eredményei alapján ja
gek egy része nyi-tott, tö bben is dolgo:,inak bennük, sót sze abból ered, hogy a szol kap a fejlett módszerek al- vaslatokat
Közleketléstudományi
A
dolgozott ki
a
idegen szállíttató felek is át- gálati fónökségek és az igaz kalmazása.
A szakemberek módszer bevezetésére és az Egyesület felhívja a vasutas
gat

sztályai
mechaniku
ó&ág �
járnak rajtuk, a hiányokért
kapcsolatos dolgozókat. hogy jelentkezze
felismerték, hogy alig szá- alkalmazásával
ráfordítás-többlet további megoldandó felada- nek továbbképZá tanfolyamra,
mottevő
mégis a raktárnokokat teszik san. fel1;1Ie�sen fog�alkoznak
b
do
gozo
pro
ugyes-baJos
k
�
:1
la'
sza i .
árán lényegesen jobb ered- tokra.
ahol megismerkedhetnek a
felelőssé Igy tö'rtént
1emá1val. Megmutatkozik ez mények érhetők el a terme;
E;Z
Azt az előrelátható tényt legújabb matematikai és ma
�uia es Mayer Adam rak-1 az áthelyezéseknél és a fel- lé sben. Szükségszerűen került
tematika-statisztikai
módsze
már most leszögezhetjük
tárnok esetében is.
mondásoknál is.
tehát előtérbe a legújabban tájékoztattak az intézet mun- rek (analízis, valószínűség szá
kidolgoz.ott matematik�i !11<><!- katársai - hogy az üzemve- mítás, matrixa!gebra, lineáris
Sok munkát ad a rendeletek nem ismerete
sze;eknek � nagy telJ_esitme• zetés és üzemsz ervezés új programozás) alkalmazásával.
nyu
számolo berendezeseknek módszere inek bevezetése nem A tanfolyam előreláthatólag
El kell azonban mondani, pontot alakítottak ki. Az igazhogy felesleges munkát ad- gatóság osztályaival és a kül- a �a�zn�ta a vasút üzemel- állhat meg az üres kocsik el- október
elején
kezdődik.
nak a z egyeztető bizottságok- szolgálati helyek vezetőivel is teteseben 15·
osztásánál. Ez csak első lé- Részletes tájékoztatást nyújt
Főleg külföldi tapasztalatok pés. Az operatív szállftáster- az Egyesület Titkársága (Technak azok a dolgozók, akik erősödött a kapcsolatuk.
alapján megállapították, hogy 1 vezésnél. a viszonylati tervek nika Háza. Bp. V., Szabadság
minden jogalap nélkül fellebHa a jövőben körültekin- az egyik matematikai e!J'árás' kes·zi t' ésen' él· az e 1egytova ' bbí- ter· 17• T eIefon:
beznek. Ez abból ered, hogy
· 314-769)
s'
ek
több.
alaposabb
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n
téz.ked
e
a lineáris programozás ered- • ••• • • • • • •
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zületnek,
a
kevesebb
lesz
m
ményesen alkal azható az
kezéseket. Nem tudják, hogy s
ke- üres vasúti kocsik elosztásá-•::
,
milyen ügyek tartoznak az I. munkaügyi vita. ezen
fokú egyeztető bizottság ha- resztül a dolgozóknak is ke- nál. A ko�_ielosz;�ásnál
táskörébe.
Hátráltatja
az vesebb okot adunk a hosszan- van az az osszefuggés (lmea- ❖
egyeztető bizottság munkáját kodás ra, a jogos fellebbez,é- ris), amely előfeltétele ennek:::
a matematikai eljárás alka!-•:• ❖:•:•·· ·••· ·••· •· •· •- •· ·•· · •· ·•· •••••• _ •••• • • • •••• ••••••••••••••••••....
az is, hogy a panaszosok és sekre.
a főnökségek képviselői a tárA dolgozók felvilágosításá- mazá5?11ak � az ür�.. �ocsi1: �:
elo
Jol eLkulomt.heto. ,: !❖•••
sztása
szóló meghívooat ban az eddiginél eredményegyalásra
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késve kapják meg.
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Mindent összevetve, a bu- a szakszervezeti bizottságok- matnak. Az el.1áras lényege,❖
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dapesti igazgatóság mellett nak is. Ezzel
:
egyrészt az bizonyos feladat tobb válto-.•
.
·•,•
.
működ o- e�ezte '. o• b'1zottság�k I egyezteto- b',zottsago
. k „ e1•e k_e- zatban is végezhető (pl.) a+
megalakulásuk ota eredme- vesebb panasz kerul, mas- leggazdaságosabb
megoldást:::
•}
nyesen dolgoztak. határoza- j részt sok bosszúságtól men- adja eredményül.
taikban egységes elvi állás- tesülnek a dolgozók.
j Az intézet kezdte a mód- Y
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nézzünk
Tanulságképpen
néhány olyan ügyet, amely
ben az egyeztető bizottságok
a fellebbezést benyújtó dol
gozó panaszát jogosnak ta
lálták.
Az
Epítési Főnökségnél
Farkas Iván üzemmérnököt
részkártérftésre
kötelezték,
mert a lassújelet az előírt
időben nem mondta le. A las
sújelet a vágányzár megszün
tével Farkas Iván megszün
tette és ezt igazolta is. En
Sajnos, nem mindenütt al
nek ellenére 50 forint rész
következetesen az
kártérítésre kötelezték. Fan:- kalmazzák
1068/957. számú rendeletet, a
kas Iván mulasztást követett kiváló dolgozó jelvény és ok
el, amiért felelősségre vonha levél odaítélésénél.
tó, kár hiányában azonban
A X. vasutasnap előtt a ter
rész:kártérítésre nem lehet
melési tanácskozás Tápiósze•
kötelezni.
csőn
Gulyás Antal forgalmi
A budapesti igazgatóság II.
osztálya az 1/6.
D. osztály szolgálattevöt javasolta okle
rendelkerese alapján 125,74 vélre. A vasutasnapot meg
forint részkártérítésre köte előzően azonban sz.olgá!ati ér
lezte a Terézvárosi Pálya dekből Nagykáta állomásra he
fenntartási Főnökség létszá lyezték. Amikor az oklevelek
mába tartozó Rózsavölgyi Já kiosztására került a sor, az
nos pályamestert. A felsőbb állomásfőnök kijelentette a
szerv rende!Jrezését a II. 05z dolgozók előtt, hogy Gulyás
tály minden külön vizsgálat Antal nem érdemli meg az ok
Ami levelet, mert hűtlenül elment
nélkül végrehajtotta.
kor Rózsavölgyi János felleb az állomásról . Az 500 forint
pénzjutalomból pedig csak két
bezése folytán
az ügy az
egyeztető bizottság elé került, száz.at akart részére kiadni.
A szolgálattevő természetesen
kiderült - s ezt a II. osztály
képviselője is elismerte
így nem fogadta el sem az okhogy a panaszost nem terheli levelet, sem a kétszáz forintot.
mulasztás, mert kár ebben az ! Ekkor az állomásfőnök a 3.
esetben sem merült fel. A kö- számú jegyzékben áthúzta Gu
rültekLntő vizsgálat hiánya lyás Antal nevét, helyette egy

--------- * --------Legyen tanulság a jövőre
másik dolgozó nevét írta be. s
az ötszáz forintot öt dolgozó
között szétosztotta.
A kivizsgálás alkalmával
Kovács állomásfőnök elismer
te, hogy szabálytalanul járt el.
Az igazgatóság írásbelf meg
rovásban és 100 forint rész
kártérítéssel büntette. Gulyás
Antal pedig megkapta az ok
levelet és az 500 forint jutal
mat.
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mert nem tiltakozott a „dön- '.l'.
tés" ellen, és a termelési ta- •?
nácskozás határozata után sem'.:'.
kísérte figyelemmel, hogy a ❖
dolgozók valóban megkapják�:� 536 munkMszá!lás, laktanya blztosltja a családjuktól távo!levli
dolgozók pihenését
az anyagi és erkölcsi elisme- ❖
:�
rést.
Hontvári József ":'

•.-�.
:::

.llö1111Sönjülc

•!•
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Szalai János p ostai szakke-�:
Sülysáp állomáson is nem
mindennapi eset történt a ki- zelő köszönetét tolmácsolom, a:::
zeptember 17-én közlekedett.;,
váló dolgozó oklevél odaitélé- s5217.
számú vonat egyik jegy-·:•
sénél. Szavazással nem tud::
tak dönteni. Ezért a sorsolást vizsgálójának, valamint Bá- :
·
választották. Tari István sze- taszék állomás segédhivatala ?
X
mélypénztáros nevét húzták ki dolgozóinak.
Szalai János a vonatban fe-<•
a kalapból. Az ünnepélyes ki:
osztásnál Tari István megkap- lejtette ballonkabátját és bőr-:::
ta a pénzjutalmat. de az ok- kesztyűjét. Az elveszettnek•:•
levelet az állomásfőnök vissza- hitt, mintegy 700 forint értékű::;
tartotta azzal, hogy tulajdono- tár�akat a �egyvizsg�!ó me!!t�lalta, maJd tE;le!on1 • k�re-'-•J l
sa nem érdemli meg.
23 fut6•, 13 kézilabda•, és 25 röplabda-plllya
a bátaszek1
segedh1va
- e enleg 52 labdarúg6..,
..
áll a sportolni vágy6k rendelkezésére
.
Igaz, hogy azóta Tari lst- sunkre
,
dolgo�_01 • ál!omasunkra ;.i,:;
�-a!
ván is megkapta az oklevelet, �zonnal
elküldtek.
a lenti esetekkel kapcsolatban
·:·
:�
Gedővári Lajos
mégis felelősség terheli Ocso1
❖
főellenőr
vai Frigyest - aki mindkét
szolgálati hely szb-titkára -,
Budapest-Soroksári út
❖
nyúd Ferenc m. vez. főellenóP
�
❖
❖
36 évi, Dudás János v. főmun
•!•
kamester 34 évi, Stabiszevsz
❖
❖
ky Ge;za m. főfelügyelő 43
• !•
évi, Mária Piroska vez. főel
•:•
lenőr 37 évi. Fekete János főA munka minden területén gazdaságtalan, sok a holtfuva-:/:
munkamester 43 évi, Medvegy nagy jelentőségű az önköltség rozás, nem beszélve arról,•:·
György vez. munkás 42 é vi, csökkentés és a gazdaságos hogy ez többlet kocsivonta-:::
Szabó István vez. főmunka- termelés. Mindennap beszé tást, több srenfelhasználást és❖
mester 43 évi, Kra;czár Pál v. lünk róla, mégis vannak olyan több személyzetet igényel
:i;
főellenőr 37 évi, Paál István területek, ahol nem történik
A szén szállításának zöme•:•
főfelügyelő 39 évi szolgálatá- változás. pedig már régen in- Kab-kocsilmal történik A ko-:::
dokolt lenne.
csdkat a gyenge felépítmény•:•
nak elismeréséül.
A fentieken kívül 17 nyugKomló és Godisa között miatt még csökkentett sebes-':'
díjba vonuló dolgozó részesült1 meglehetősen rossz a pálya. ség esetén sem lehet kihasz-::=
miniszteri elismerésben.
Emiatt a kocsik kihasználása nálni. A Kab -kocsik önsúlya':"
26 tonna, a berakható súlY 60 :::, nevelólntézet, 134t fér6he!lyel seg!tl a vasutas gyermekek Iskolai
oktatását
tonna. A 17 tonnás tengely<?
nyomást figyelembe véve az::,.
❖
elszállítható súly csak 42 tonna lehet.
:i:
Hasonló a helyzet a napon-·;·
Csaknem mindennapos ese- szélt arról az időről, amikor ta mintegy 30 megrakásra ke- :::
mény, hogy nyugdíjba vonu- a Majoros Pál-féle kisembert rülő Ky-kocsikná! is. Ezeknél<•
ló
dolgozót
búcsúztatnak semmibe vették. Csak a rei a kocsiknál a 17 tonnás ten- :i:
egyik-másik szolgálati helyen. szabadulás után érezhette ma gelynyomás, illetve a 11 tan-•!•
A közelmúltban a misko1f- gát igazán embernek. Mun nás önsúly mellett csak 23
❖
gömöri pályaudvaron Majo- káját elismerték, jutalmazták. tonnát lehet berakni.
A komló-godisai vonalsza- ;i:
ros
Pál
vezető főellenőr Segítette a fiatalokat és sze
nyugdíjba távozását ünnepel- rették,
megbecsülték érte. kasz hossza 19 kilométer. A•:•
Most, búcsúzás-kor a szakszer- Komlói Szénbányásza.ti Tröszt ;t
tük.
S ha ma mái· keveset is vezet külön is megajándé termelése a második ötéves•:•
terv végére a napi 3800 ton- g
beszélünk a múlt ember-telen kozla.
körülményeiről, az ilyen megAz elválás megható percei náról 8000-10 OOO tonnára ❖
hitt, bensőséges percekben ki- ben a gondtalan öregségre, a emelkedik. Vajon ilyen körül•j:
Pali derús életre csendültek össze mények között a vasútnak si-,c,
kívánkozik a beszéd.
bácsi, a 40 évi szolgálat után a poharak. S az idős vasutas kerül-e lebonyolítani a komlói-:·
pihenőbe vonuló vasutas el- ahogy egykor kényes urak, szén elszállítását a 140 kilo-),:
mondta élete történetét. Le- főispánok tehettek - nyúlva• méterre levő Sztálinvárosba. -;·
Várnai László
(;1959-ben 525 történelmi tárgyú elöadáson 23 328 vasutas dolgo:r6 het, hogy emléke2itetónek, ti- csorára hívta meg munkatárrt,,,u
Pécs
t
gyelme:,itetőnek szánta. Be- sait,
Baloeh Tibor

•l:

A több evtizedes helytállásért

Szeptember 19-én a vasúti
főosztály tanácstermében mi•
niszteri fogadás keretében ki
tüntettek 26 nyugalomba vo
nuló vasutas dolgozót, akik
több évtizedes odaadó munká
val valóban rászolgáltak a
megbecsülésre.
Szocialista l\lunkáért &-
demérem kitüntetést kapott
Gémesi Bódog m. vez. fJellen
őr 39 évi, Dikó László főellen
őr 37 évi, Cséki La;os vez. íő
ell. 39 évi szolgálatának elis
meréséül.
Munka fu-demérem kitünte
tésben részesült Tóth Ferenc
főfelügyelő, aki 45 éven, Veres
Pál m. vez. főellenőr, aki 42
éven, Oroszi Béla főfelügyelő,
aki szintén 45 éven át szol
gál:a hűséggel a vasutat.
Kiváló vasutas kitüntetés
ben rés?..esültek: Erdei Gyula
v. főellenőr 38 évi, Seres Lász
ló főfelügyelő 43 évi, Sasvári
Károly v. főellenőr 42 évi,
Szabó Albert v. főellenőr 40
évi, Dobos József m. vez. főel
lenőr 40 évi, Tomka János
vez. főellenőr 41 évi, Gáspár
Ala;os m. főfelügyelő 44 évi,
Balázs István m.vez. főellen.
ör 41 évi szolgálatának elis
meréséül.
Érdemes \'asutas kitünteté6t
kapott: Ko1;ács Rozália főin
téző 32 évi, Laskó Gyula v.
főellenőr 43 évi, Kovács Ist
ván m. főintéző 33 évi, Kön11-
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Nem lehetne gazdaságosabban ?

40 évi szolgálat után

l:
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MAGYAR VASUTAS
Beosztásomnál fogva
na lenne kisebb méretű fogóponta ook kocsi lezárását kat készíteni.
végz,em. Az enyémhez ha
Tótka. Károly
SC>rlló mu nkakörben nem egy
Szeged
esetben gyorsan, rosszul vi
lágított helyen kell dolgoz
ni.
Feltétlenül
szükséges,
hogy a kocsizárfogó nyomá
sa által keletkezett írás olSzen tgáli István Gyön gyös, Bog
vasható legyen a fémzáro n. n ár Károly Tapolca, dr. Bá nhegy
! Tibor Diósgyőr, Gedövári
zö
ez
Sajnos,
legtöbbs r
B
nincs így, mert a fémzár t�°Jor ������k;t�1ztaÍ;iv1 5
ttnyaga t úl kemény, és az dar Miskolc, dr, Horváth Károly
Balogh Tibor Misólomzár-fogók is
rosszak. Budapest,
öm
1
Másik hiba, hogy a zsineget i��i� �t-t1�· 5
csak hosszas „előlyukas:litás'' JármOjav!tó. Huszár József Bp.
nc
k
után lehet a zárba befűzni .
:;;: ���f;, 11c� t.;�
�
Javaslom, hogy munkán k hoz felhasználjuk.
Márt
o
n
László
Tapolca,
Berkefont ossága .;s megkönnyítése
n
iae
.
érdekében készítsék a fém- �J;;: Ji!�;! :;I�g to�!��i
zárakat lát:(yabb a nyagból a tottllk,
d
selejtes, hibás zára k at ne 've- blfi•t �á.s�!
á
ref�•J: •k,!'d��ö
gyék át a gyártól, a fogó- lntéresérol értesítették szerke�:
sz
kat pedig
szükség szerint tőségUn_ket. KinevereSi okmányu
PestP
t
.
Tiborné
ál
elkUldték
Joa
javítsák meg. Új ólo mzárfo- I
te
gók készítése esetén célszerű
,.
v?���rtun� -

Szeptember második vasár
napján ünnepelte a Lengyel
Allamvasutak mintegy 400
ezer dolgozója a hetedi k va s
utasnapot. Ebből az alkalom
ból 35 ezer dolgozó részesült
több
mint
előléptetésben,

A szerkesztöség üzeni

négyezer kapott élmunkás ki
tüntetést és 34 arra érdemes
v114utas részesült kormányki
tüntetésben.

�!�

Siierte az országban ünnep
ségeken emlékeztek meg a
jelen tőségéről.
vasutasnap
Sport- és egyéb ünnepségek
kel tették emlékezetessé ezt a
n apot. Szeptember 9-én a
párt és a kormán y vezetői a d
t a k fogadást a . PKP legjobb
dolgozói tiszteletére.
A vasutasnap a PKP szem
pontjából a z őszi forgalmi idő
Rudolf
s zak kezdetére esik.
Czerwinslci, a Lengyel Nép
köztársaság vasútügyi minisz
tere a vasut asna p alkalmából
adott sajtón yil a tkozatában töb
bek között kijelen tette, hogy
bár a PKP járműállaga évről
évre növekszik, a megl evő
járműpark még mindig kevés
a megnövekedett s zükségletek
teljes mértékű kielégítésére.
Ebben az évben 271 ú.i sze

JJ;�If �;,';.'le�

an!�f:

���\ =!

mély-, 6870 teherkocsival, 18
villanymozdcmnyal és 10 di-e
.se lmozdonnyal gazdagodik a
L-engyel AUamvasutak jármű
áltaga. A kocsihiány különös

Olimpia i bajnok látogatása
az Északiban

Meghitt ünnepség színhe
lye volt szeptember 17-én az

1!:szaki Járműjavító.
Nagy
Imre olimpiai öttusa baj

nokcsa patunk tagja, az egyé•
ni bajnokság második he
lyezettje, az üzem dolgozói
nak kérésére meglátogatta az
üzem egyik osztályát, édesapja
munkahelyét.

A do1gozók n agy szeret ettel fogadtá k a ba j n okot, a:ki
meghatott an, keresetlen szavak kal mondott köszönetet a
meleg fogadtatásért, s meg-

l

ígérte, hogy rövidesen bő
vebben számol
be az üzem
dolgowi �őtt római élmé
nyeiről.
A közvetlen hangú, bará
ti légkörben l efolyt találko
zás különösen az üzem fia
taljai számára j elentett ma 
radandó emléket, de az idő
sebb do lgozókat i s kell eme
sen érte a fiatal, szerény,
udvarias olimpikon példamu
tató magatartása. Minda ny
nyian érdeklődéssel várják a
megígért élménybeszámolót.
Károly József

Egy szegény grówergyúrú panasza

A lengyel vasutasok napja

Nehéz dolgozni a lcocsizáralclcal

képpen a cukorrépa idényben
ére"'
.-hető. Ezért minden .,moz
gatható" kocsit forga lomba
fogunk állíl-a ni a z őszi forga
lom tartama al a tt - mondot
ta a vasútügyi miniszter.

kétmilliomodi� grówer- - és ennek alapján a KPM

A vasút korszerűsítéséről és gyűrű vagyok. Mint ju bilálóberuházásokról nak, engedjék meg, hogy
terverett
a
s zólva bejelentette. hogy 1961 panaszt
segítséget,
tegyek,
január 1-tól megindul a vil- gyors intézkedést kérjek újílamosvontatás a G liwice - tóim érdekében.
Opole - Wroclaw-i vonalon.
Kö:litudomású, hogy hosszú
A vonal villamosítási mu nká- éveken keresztül
h iánycikk
la ta it a terv szerint csak az
gyártás
A hazai
v
o ltam.
elköv etkező év n yarán kelle- nem fedezte a MA v szükségne befejezni. A munkák azo n%-át sem, ezért
ba n olyan előreha la dott álla- let l5-Z0 elődömet Nyugatmillió
,
potban \·a n n a k. hoey az át- sok
ho zták be
gból
adásra már 1961 j anuárjában Németorszá
MAV
ny valutáért. A
sor kerülh et. A vill a mosítás kemé
i Vasanyagjavitó
tmény
elép
í
F
v
n
is
ko
a
l
a a tt álló többi
onal
.
tívája mego!dotta
kedvezően a 11 a munk á k me- OV. kollek omat
sok
ha zai gyártás
n ete.
A köve tkező é v végétő l már fárndság, áldozat, harc árán.
Ez elmúlt. Panaszo m tár1131 km hosszú vonalon bonyolódik le majd a forga.lom gyát más képezi :
villamos vontatással. A vill a Az újíLó kellektíva okuJva
mosílott vonalak hossza a az el5ző évek ta paszrt.alata iból, elhatározta, ho gy húzott
PKP-nél j elenleg 872 km.
acél helyett, hengerelt acélDr. Serei Rudolf
ból, éles s a rkok helyett gömkészítebölyített sarkokkal
nek, hogy repedés ne forduljon elő. Ez az újít.ás egy
éve történt. A kísérletek jól
egy fél éve
- Elcserélném XV. kerületben sikerültek, s már
szelevó szoba, konyhás félkomfor - a szerződéstervezet
tos szolgálaU lakásomat XIV. ri n t - ily mód on gyártanak
l<:erülelben 1évO, konyhás, fél bennünket.
én
e
m,
Is métl
komfortos lakással. ahol gáz is
van. Erdeklödni lehet: Knorek már a kétmilliomodik va228-359 telefonon 1-4 óra kö gyok.
zött. (Kovács.)
újí tóim
Ennek enenére
- Záhonyi 3 szobás kom!ortos még az e l-s ó díj-ré szletet se m
MAY-lakásomat -elcserélném bár ..' lc
aptá k meg és jelen pm.a mely nagyvárosban lévő 2 szo
ba komfortos, kertes lakásért. 11,11,tban senki sem tudja megPálosi István Záhony, MAV-te mondani, mikor kapják meg.
.
lep 24.'a.
.
a .V
A �A
Fe1epi'tmenyi_
- Budapesti cserelakás és 30
.. �
ezer forint ellenében 2 szobás anyag,1avito O V. az u J itás
csaléidi ház. eladó. Veresegyház, garoasági számítását a voGarai u. 13. Allomáshoz 4 perc, na t kozó szabályzat előírásaiGubán.
na k megfelelően eL'cészítette

A

Lakáscsere

Y.

A SZOT egyik turista eso- mas területen fekvő mezőga z
portjá va l tíz napot töltötteID d asági és ipari kiállítást, a
Moszkvában. Vonattal tettük szputnyiko ka t és a lelőtt ame
meg az utat Budapest é6 rikai U-2-es kémrepülőgép
Moszkva köwtt. Az út és a ron csa it és felszerelését.
moszkvai tartózkodás felejtMeglepett
bennün ket
a
h etetlen élményt j�lentett az mos zk\•a i közlekedés. A troli
I és az autóbusz-megállóknál
egész csoport száma ra.
A tíz nap ahhoz kevés volt, n em tolakodnak az emberek
h?gy "'.égig nézzük a hatalmas I mi n t Budapesten. Nyugodtan'
v1lá�v�ros ':'a l amenny1 neveze- 1 sorba�lln a lr és megvárják míg
tesse�et. �ehá�y helyre �z on- a_z el_?ttük állók !elszállnak a
� Si kerult e!J utn un k . Lattu k 1 jarmuvekre. És még valamit.
peldá_ul !1 csodálatosan szép Moszkvának kellemes a leve
Metrot. Jartunk a Lomonoszov I gőj e. A gőzmo zd onyok nem
egyetemen, a Tretya,kov-képfüstölögn ek a nagy pálya udtárban , a Vörös téren . A varokon .
A
fővonalakon
KremJben m egtekintettük a Moszkvától mi n t egy 150 kilocárok i�ejéből megmara dt ér- méterre l ekapcsolj ák a gőzt.ékes kmcseket, fegyvereket. mozdon yok at és villanymozSikeri!lt bejutnunk a Lenin donyok repítik a fővárosb a a
Ma.uzol�:tmba, amell71? ek n a- szerelvényt.
ponta több ezer latog atója
Virág Péterné
van. Megtekintettük a hatalMAV-kórház

- OnnepJ müszald«a.1 köszön•
- Korszerű akkumulátorqyártó
üzem 1,ezdte, meq működését a tik a tclobezürös kltünte,tett !e·
Miskolc kö�lében lévő Onga cencvátosi csomópont dolgo:-:bt
községben. Az új üzemben szep- november 7-én és a sz-akszervezet
tembcr elején megkezdődött e ko;;-g,r e$ZUSát.
terme!/jmunka. /\z iden - ffikén t
- Meqindultak a KISZ vezet�
e i\IAV részére - huszonöteze1· seqválasztások. Budapest terü!e
lúgos .akkumulátort kk;zJtAnek.
tén 1 04 szervez.etben-, m.fntegy
- Népn,üve.lési tanácsot alaki• 4500 KISZ-tag vesz részt a ,•á-
1
1.atztásokban.
a
cfmért
tottiak
szociallst,a brig,ád
küzdő dolgozók a Sz.ol noki Jár•
- Te-:eviz!ót Vásároltak Gyula
1
müj.aY[tóben. A tanács a bri gád·
állomás dolgow! a mei;nagyob
.
tagok önképzését ! gyeks:o! k e lÜ<se- bitott loultúrlltlyiségükbe. A szakJ
gi!eni._ I:me,:,,tterj�szlö el�d••?�· s7,ervereti bizottság kezde mény&
munk as- es muYészta!alkozol, , I zésére bccsüJetboltot nyftottak
1
ér.s klállftások l - Szeqeden ta lillkozól re,n�ezhangvensenyek
rende?.é sél tervezll,.
1
I tek ,a megye kommunistái, KISZ
,
Athelyezlk a Dél•Dunántúl és szakvonai� vezetőt. A tanáce1
árte,rüle,tein
vezető vesz,lyes koz.áson az öszJ forgalom · fel•
vasút'i vonalsz.akaszokat. Tlzen• adatait \!Itatták meg _
hárommillió forintos köiltséggel. a
- Orosz és német n)l4:lvtanfo•
1
Bükkösd patai< s_z�bá!yozásával l yam ind u l t Tapolca állomáson.
vonal - Kés6bb ,a népi demokr�tikus or
az
.aball.
g
et-szen_tlormc1
1
részt mentesltettel< a z. árv t zve - szán-ok nyelveit Is felveszik a
szélytül. FolyiamatO&an á t helyezik t.a.nr'endbe. .A.. t.anfolyurhok le!kes
,a többi veszélyes e2'akaszt !s.
szerv,ezöje Pás»tor ;',n(lrás e-1len•
- Hangversenyt adott szep• ör.
tember 24-én a Szeged! �IAV
H,az.á:nJ< munkáskórus és a Szé
kesfehérvári Vasutas Énekl<ar
S7,eg,eden a �lAV Pető!! Sándor
müwlödé si otthonban,
A hi telezett fuvardíjak be- kopása után megfordítják
s
Hadilábon állnak
a
l
szedésének utolsó mozzana- ezzel ne"yedéve n ként körillbe- ra�t8 1i":�/:;fn�:i;;�
:�á�} �r
a takarítással
tát _a BVKH-könyvelóség fu- ! lüJ 500 ° forintot ta karítanak zötti kookenynyomtávú vasúton.
var-inkasszós csoportja végzi . meg
A munkálatok "" év ,égéig beCejezödnek.
Szeptember
2l� n Ny!rMunkáj�ra jelle�ző, hogy naőszi forga lom náluk is
l
egyházán jártam. Az állo
p onta mmtegy ketezer _vállalat érA�
ezteti ha tását : n a ponta mi n t- pai;au��:� k�:�;i��11;!r 1e �:�'.
más laktanyájának mosdója
25 3 ez r f v l e let c o e
' � - gy 150-200 tétell el többet Kelen!ö!cl ön ,aluljárókat épilenek .
� �:- e��
go Ja e�s kesz
m a-mel lékhelyiségei
láttán
i I o l eh,vas- dolg oznak fel. Eredményeiket A von,atok be- és kljárását „buJ• és
. .
hoz.
.
·
r
"
"
.
Latoll"
vágányokkal
te,;zik
biz.
hogy ott
s�oc_1 a1 IS ta cime, t kuzdO , b_ri- ton ságosabb,,. A Dé-11 pá!y,aud- megállapítottuk,
Szorgos. no, munkáskezek
hadiláb
on állnak a
takarívart néhány sínpárra! bövltlk
a latt kattogn a k a kön,v.velőgé- ��dJuk me�al a k1t�s�val k1":''.1n- majd.
tással,
mégpedig
régóta.
pek. Lányok, asszonyok édes- Jak fok<;>z?_J. E�d1g1 .:nunkaJ uk
Rosszul értelmezett
takaréen e
e]�
s �e e u
t
obbszor ka ptak
.
anyák m un kahelye ez. A hús z
a1�á i� [����� Je! t::;., � kosság. ha a tisztítószerek
penz u�arma\
elvtársnő jól megérti, és segí·
Kltérögyfü·tó űV- n él. Fó!skolára
J
, ti_ eg�mást. A ";Unkafegyelem
Csa k azt t a rtják sérelm es- ti zen. technlkumokba 32-en jár kel így fu ka rkodnak. Az em
lített
h elyiségek
áll apo ta
ktfogastalan. Kesés, igazolat- n'ek, h ogy két évvel ezelőtt na!, ,az tij iskolai évben .
lan távollét, nem fordul elő. me�ontá� _a . mu nkaköpenyt, res7zu:á.,�k k��:1::�., V k3r;,t nemcsak a szépérzék, de a
A legél'�lt _ inkas��ók . k�la !a k- pedig az _m_di,o� fuvarl_evel�k győri állomás dolgO'l.ói .; tovább higiénia
szempon tjából
is
Ja . bontékJa, a 001 szeperzeket csom agolasa tol es az olaJ os ge- javítják munkájukat. A kocs!,ia tűrhetetlen.
dicséri,
pektől nemcs a k a kezük ha - vitó műhely vállalt.a, hogy e koc k t még a beállítás nepján
Ha szükséges. a debreceni
A havi teljesítményhez vi - n em a ruháju k is piszkolódik. , si ,a
vissz d ák a org a
r •a igazga tóság intézkedjen
a1 J
szc,nyított selejt mindössze A hi vat a li helyiségek világi0,03 százalék. Ez azt jelen ti, t��a se� �ielégítő. , �e eddig
Munkavéde l mi ve<-senyre megfelelő rend és tiszt aság
hivtá
.a
a
kon!!_ree,s:z;ua
b
k
a
h
e
rt
e
k
t.
a
tiszt�ietére
orvoslas
1
állandósítása érdekében.
hogy 50 ezer lehívot t inkasszó
� .
a l
között csak 13 téves. Ilyen
er�,;����?ts 1l�l�'.1 az dolgowi
Tóth István
H. K.
nagy figyelmet és pontosságot
igénylő m unkánál ez igen jó ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖<•❖❖❖❖❖
eredmény.
Nehezíti az egyenletes telje
sltményt a napi tételszámok
inga dozása. Ennek ellenére,
feldolgozatlan
a nyag
soha
nem marad vissza. Az i nkasz
szós cs oport dolgozói jól tud

------ • • • ------
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A hol csak nők dolgoznak

é
nö"u' v1.9!iias "�tr!���t_��f;��sá1e,;:
szeptember 17-én és 18-án rendez•
ték meg a BVSC Szőn yi úti bírkózó-termében.
A bajnokság egyben váloga tó Is
volt az október 7--9 között a
m
o
�';,';l!!irest';,';tff;n:, e��tek ;�:
zöttl vasutas-bajn okságra. Eredmén yek : Lepkesúly: 1• Kereszturi
E
z
e
v
�� �t��i,,. 1:J���t réi�¼;� l:
Hódos (Debreceni VSC). 2. Tálas
(Duna k�zi). 3. Völgyi (BVSC).
E
G
�:�:?c��:n�kl �t_t�����i J;kl
ny! (SZVSE). Kön nyú&uly: 1. Nagy
(DVSC), 2. Ispá n (DVSC). _3. Ivanovlcs (Sz. MAVJ. Vál tósúly: 1.

rar�a�!�S T:íl'v�ctilifö"�é�::i:�El:
Borüás (BVSC), 2. Farkas (Sz.
MAV), 3. Biró (Sz. MAV) . Fél neJ,ézsúly : 1. Kovács (DVSC), 2 ,
Erdélyi (BVSC), a. Kiss (DVSC).
Nehéz.súly: 1, s zabó (DVSC), 2 .
á
Véber (Szom•
:a t1��i <�;;'i!��s/·
A baj n okság után kijelölték a
n emzetek közötti vasu tas-baj n oka1
g
t �lát�ij� ':,_ ';fö;;��te�f P;t�:�
se ny,.ök k épviselik a magyar -színe ket. Lepkesúly : Keresztnri, légIy
:i:�űs���� :_�1:;, l��t�:
Tarr, középsúly: Bordás,
1 súly:
fél n ehézsúly: KovAcs, n ehézsúly:
Beznf.k.

A sport történetében r!tka bra·
vúrt vitt. véghez a Vasúttervező
UV női asztaliteni sz-csapata. A
Budapest II. osztályból három év
alatt :feljutott.alt a legjobbak közé. a Nemzeti Bajnokság I. asztályába.
A szakosztályt 1957-ben hozták
létre, úgyszólván kezdő versenyzőkből. Egy évvel ezelőtt az NB
II-es bajnokság nyitányakor azt
a célt tűzték maguk elé , hogy az
élcsoportba n végezne k . Kissé merész célkltUzés volt, hiszen a
versenyzők egy része még kevés
rutinnal rendelkezett.
Géczy Gyula edző tanitványai
azonban minden akadályt elháritottak útjukból és túlteljesítették
sa
az 'B
te
��, �j��ks.Z-go� ���rt é; ez!!i
jogot nyertek arra, hogy a legjobbak k özé kerüljenek.
- Minek tulajdonítható, hogy a
csapat ilyen nagyszerű teljesítk ér•
tettük
d
a
_ A szorgalmas munkának, _
k
lelkesedésnek és az akaratna
mondotta - A lányok lel k.iis meretese!l edzettek. a mérkőzéseken
pedig volt szívük küzdeni. Az.
erösebb, rutinosabb csapatok elJen a lelkesedés egészitette ki a
tudásbeli kUlönbséget,

A Vasúttervező bajnokcsapatának tagjait, KJeln Evát, Várszegi
Bélánét, Sza-bacz.ky Annát, Placby
Arankát. Deák Katalint, Fogarasi
Ilonát és Sarnyai Iloná.t, vala�
mint a szakosztály á ldozatkész
vezetőit elismerés illeti a nagyszerű teljesítményért.
El kell mondani a Vasúttervező
asztalitenisz szakosztályáról. hogy
a nagyokon kívül egy női csa
pat a Budapest I. osztályban, egy
pedig az ifjúsági baj no kságba n
vett részt. Ezenkivill vannak flű
csapataik és egy férfi- és női csa
pat az üzemi bajnolcságban szerepelt. A nyolc csapat közül a.11
elmúlt bajnoki évadban öt baj
noks ágol nyert.
A beszélgetés során még egy
ké rdést intéztünk az edzőhöz.
Mit vár csapatától az NB I-ben ?
s
al
m ;:5
1
;
k�d�:s� ��� ��z �
bízom benne, hogy slkerill meg
ka paszkodnunk az NB I-ben. Most
a bajno�ság kezdetén ezzel __az
el?;3tározassal indultunk a kuz
de.meknek.
MJ is bízunk a lány_?kban és
az egyetlen NB I-es noi as_ztali
tenisz vasuta� csapatnak ujabb
sikereket kívánunk.
V, r.

;,�!t

FELSŐBB OSZTÁLYBA LÉPTEK
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_
. u;ítóim ;1evé1,>en :
A ketmilliomod1k growergyurd

l eges huzavonát.
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TÍZ NAP MOSZK VÁBAN
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Kijelölték az USIC-hajnokságra
a vasutas birkózó-válogatottat

,

1/6. Szalcosztály által kidol
is
gozott szerződés-tervezet
rendelkezésre áll. - Elnn ek
és a kétmi lliomodik gy űrű
legyártásának ellenére sem
tud u n k végre papfr_pn is létezni. A Fókönyve l-Oség csak
az újítás elbírálásához teljes en alkalmatlan kohászati
alapján
adatok
önköltségi
len n e hajlandó ·újítóim at díjazni. Olyan adatok alapján,
iltetékes
az
amelyek
KGM írásos közleménye szegaroasági számítás
rint
készítéséhez nem használh ató fe
� � lgótarjáni
anya gkéis
szítés ön költségi adatai
az egyáltalán nem jel
csak
lemző húzásra von;i.tkoznak.
Különben a teljes sa1g6tar
j áni száll ítás a MÁV szük•
ségletének még 20¾:át sem
érte el.
A szükséglet zöme a ME•
TALIMPEX
útján Nyugat
Németországból érkezett. A
Fókön yvel öség elmélete alapján tehát most még hátra
van a külföldi öruköltség ku
tatása is!
A MA V mi nden igényét
klelé.gítő grówergyűrű újítási
d íj án a k kiszámításához véleményem szerin t a MA V Fel
Vasa nya gjavító
építményi
O V. - m i nt gyártó üzem könyvelésénél jobb szószóló
nem szük séges. Viszont kerolni kellen e minden fe!es

!

f.

l r�_ii':-�-�;�
f

Csúcsforgalom van a vasúton

;ák, hogy az esetleges lema
radás veszélyeztetné a vasút
bevételi tervét. A nyomtatvá

nyok, borítékok és más a nya
gok megta ka rítása jelen tős. A
könyvelőgép piros-fekete sza
lagját eddig nem fordították
meg. Most az egyik szín megFeleJ.c5s szerkesztő: Gulyás János
Felelős kiadó: Szabó Antal
Budapest, VI..
szerkesztőség:
Benczut u. 41.
TerJ•szti : a Népszava Lap kiadó
Vállalat
Budapest, vn., Rákóczi út 54
Szikra Lapnyomda
MAGYAR VASUTAS

- Az ósz.i forgalc,m után visszahozzuk.
Most minden gépre .szükség va.11.!

- Főnök elvtárs! Sürgősen keresik.
(l'WI- Pil raJxail

Yff.ÁG PROLETÁRJAI, EGYESVLJETEK

A SZ ERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓK LAPJA
IT. 2VFOLYAM, ZO. SZAM.
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Az V. kongresszus előkészítéséről tárgyalt
a szakszervezet központi vezetősége

A s=kszervezet iközponti
vezetősége október 7-én tar
totta legutóbbi ülését. amely
nek napirendjén a szakszerve
zet V. kongresszusának előké-
a.utése szerepelt.
Végh Lajo., elnöki megnyi
tójában a kül- é6 belpolitikai
események ismertetése oorán
reszletesen foglalkozott az
ENSZ jelenlegi ülésszakával.
Méltatta a Szaksz,e,roezeti Vi
láqizövetség 15 éves mu:nkás
aagát és szakszervezetünk
részvételé t a sza.kma.i tagozat
Dll.Jllkájában.
Az ülés részvevői táviratot
tntéztek a magyar ENSZ de
legáció vezetőjéhez, . Kádár
János elvtáns.hoz, valamialt a
Szakszervezeti Világszövetreg
elnökségéhez Prágába.
A megnyitó után G1'óf Jó
uef a szakszervezet titkára
ismertet te az elnökség tevé
kenységét az elmúlt kÖ7.ponti
,rezetőségj
üléS óta, majd
SQ])f'oni József főtitkárhelyet
tes a !központi vezető.<;ég ikong
re,szu&i beszámolója Ö6SZeál
líi.ásána.k körülményeit i:1mertette.
�lénk vita után, kiegészí
tésekkel az ülés elfogadta a
kö1.p0ffii Te?.etőség kongresz
srusi beszámolóját és a hatá
rozattervezetet. (A 1'észletes
ismert-et.ésre ezúttal -n.em té
rü11k. ki, mivel a J«mg-resszus
uMn megjeLenö első laps;zá
munk.bam. csak.nem teljes ter
jedelemben kívánjuk. a beszá
molót és a hatá1'ozati jaoosla
fiot közölni.)

A beszámoló megvitatása
A güm&óros és elmebeteg
után a központi. vezet&ég a dolgozók részére a táppénz )d
fél százalék01s önkéntes Tá- merítést követő további egy
rnogatási Alap s2.oabályzatának évig napi 25, illetve havi 650
egyes pontjait módosította.
forint segélyt folyósítottak okAz alap eddig a 600 forin- tóber l-ig. Ettől az időtől napi
tot meghaladó gyógyászati se- 30, illetve havi 780 forint lesz
gédes2'közök térítési díját vál- a segélyük. A temetkezési se
lalta. Október l-től ezt 150 gélyt 500 forintról 600 forint
forintra szállították le. Az ra emelte a !központi vezetőigényjogosult
családtaggal sé g!
A juttatások felemelésével
rendelkező dolgozók kórházi
ápo.liási ideje alatt eddig 13 2 mjllió forinttal emelkedik az
forint napi segélyt kaptak, ezt 1 �zeg, �el!e t a tagoknak
:mo.st napi 15 forintra emelték. evente v1sszaJuttatunk.

1960. OKTÓBER 15.

Újabb keskenynyomközú
vasútvonalon
szüntették meg a forgalmat

A Békésc.saba,-Békés keskenynyomközű vasútvonalon,
beleértve a békéscsabai helyi
járatokat is, 1960. október 1tól megszűnt a forgalom. A
kisvasút helyett a békéscsabai
41. számú
Autóközlekedési
Vállalat végzi a személy-,
poggyász- és egyéb áru s.zálli
tását, az autóközlekedésre !
megállapított díjszabással.

Mit várunk a kongresszustól?

A l>UUtas dolgozók körében
élénk érdeklődés előzi meg
szakszervezetünk. V. k.ongresz
azusát. Közülük néhányat
megkérdeztünk, mit várnak a
nagy jle lentőségú k011(1resszus
t6l.
Barlfla Ferenc ;e�6,
Esztergom: - Tavaly végez
tem el az általános iskola
VIII. osztályát. Most a gim
názium első O&Ztályába járok.
Allomásunk szakszervezeti bi
zottságától eddig minden tá
mogatást megkaptam, !gy ta
nulmányaim folytatása köz
ben keresetveszt.eség nem ért.
A kongresszus bizonyára
elősegíti majd, hogy ne csak
nálunk, hanem valamennyi
szolgiálati helyen hasonlóan
támogassák a továbbtanuló
dolgozókat.

..........

Jól kezdték az őszi forgalmat

Kazincba1'ci.ka állomá&on a lottá!k, hogy a bánvalgyi i,par
munka Jobb megszervezésével l vágányon a forgalom bizton
kezdt.ek az őszi forgalom lebo- sága érdekében 250 talpfát ki
nyolitásához. Elsőként a pá- cserélnek.
lyafenntartási dolgozc'.ik alaki-1 A forgalmi dolgozók a ko
t.ották Illeg a szocialista címért csitartózkodási
egységidót
harcoló brigádokat. A brigád- szeptemberben 101,5 százalék
i;zerzódésben
szeptemberre ra, a kocsimozdítási egység
vállrut valamennyi felajánlást időt 118 százalékra teljesítet100 százalékr.a teljesítettek a ték, a kocsikat pedig 103,3 szá
pályafenntartásiak.
zalékra használták ki. A legA munlkába:n leginkább ki• jobb egyéni teljesítményt Gás
tűn t Kikti Lajos, Nagy Ben- pár Jenő forgalmi szo!gálatte
;iámin és Kara4 Gyul.a. Fa1'k.as vő és brigádja érte el.
Gyula pályamester tájékoztaBehán Roosa,
tása sze�t októberre felajánKazinobarci!k:a
·-···-··-··-··-··-.. --1,__. •• -,.-·

vasút szállítási feladatainak
végrehajtását
maradéktalan
nagyban elősegíti a mi mun
kánk is. Sajnos, egyes e6et.ek
ben úgy érezrz;ük, hogy a nagy
vasúti dolgozókkal szemben
hátrányosabb helyzetben va
Nem kérünk lehetetlent gyunk. Örülünk annak, hogy
a kongresszuson a mi küldöt
Mozga Imre 1'akszerszám teink is részt vesznek.
adó, Záhon11: (Szakadó esőben
Munkálkodjanak
a vágán11ok. között találkoz
tunk. vele. Gub k.ocai/c meg
valamennyi dolgozó
végezte, · majd
vizsgálását
érdekében
pon11vák leszedéséhez 'ÍQl/eke
zeti.)
Pászt01' Jenő segédvezént1lő,
- Hooszú vasúti swlgála bizalmi, Miskolc Tiszai Pálya
tom alatt tapasztaltam, hogy udvar: - Miskolcon már sike
helyes, ha teljesíthetetlent rüLt megszüntetni a 24/24-es
soha nem kér az ember. Amit szolgálatot. A megye néhány
meg lehet adni és jogos kérés, iparvidékén még nem. S mi
azt részben a szakszervezet vel itt a mi tartalékosaink is
fáradozása árán úgyis meg érintve vannak, gyakran pakapjuk mindig. Lehetetlent naszkodnak enúatt.. Különö
én soha nem követeltenL
sen azok sérelme:z;ik ezt, akik
Azt viszont sérelmesnek tar nagy távolságról járnak szol
tom, hogy van bundám, eső gáüatba. A dolgozók h\tlyeslé-
köpenyem, de a vasút vissza sével találkozott az az intéz
kéri tölem. Azt mondják az il kedés is, hogy 210 órára kell
letékesek, hogy ebben a be csökkenteni az utazószemély
osztásban nem jár. Pedig jó zet szolgálati idejét. Nem tu
lenne, ha nem csupán a pa dom, máshol mennyire jutot
ragrafust néznék, hanem a he tak e tekintetben. Itt Miskol
lyi viszonyokat is. Z?-]lonyban con még csak a keroeti lépé
a rakszerszámadó munkaköre seket tették meg.
nem hasonlítható össze más
Jól tudjuk, how a k.ongresz
állomások hasonló beosztású szu.s feladata nem csupán az,
dolgozóiéval. Itt éjszakai szol hogy egy-egy dolgozó kiraga
gálatot is teljesítünk és eső dott problémájával foglalkoz
ben, hóban, fagyban, sárban zon, és egyszerre mindent
rójuk a csaknem 4 km hosszú megoldani nem is lehetséges..
állomást. Szeretném, ha a De hisszük, hogy az újonnan
kongresszus pontot t.enne az megválasztandó központi ve
évek óta vajudó ruhaproblé zetőség eredményes munkát
mára.
fog végezni azért, hoUll a va
Fehér Péter főmozdon11fú.tő, sút egész területén tovább ;aCegléd KCK kisvasút:
vuljanak a dolgozók. élet- és
Szeretném, ha a kongresszu munkakörülményei. Ezt várson ró!unk ki.svasuti dolgozók ;uk mi. vasutasok. az V. ko-ng- 1
ról sem feledkeznének meg. A resszustól.
Bironyára sok szó esik a
kongre&5zuson az oktatási re
formt.ervezetről, amely évek
múltán megnyugtatóan rende
zi a vasút szakember utácipót
lását is.

2' éve dolgozik a vasútnál Fülöp Jstván váltókezelő. (Bp. Déli pu.)
Dicséretes munkáJáért a ltözelmú.ltban Kiváló dolg-ozó oklevéllel
lüntették ki.

Tízéves a szakszervezeti
társadalombiztosítás

Ezzel a címmel renderett ki kaptak. Ebben az évben mál'
állítást a szakszerveret társa 440 millió forintra rúg a kifi
dalombiztosítási osztálya a zetett nyugdíj.
Nyugati pályaudvar kultúr
A jövő tervei i6 biztatók.
várótermében. Köztudomású Szolftok.on 200 ágyas kórházat
ugyanis, hogy szakszerveze építenek, a miskolci ,,.en,delő
tünk tíz éve vette át a társa intézet saját épületet kap, a
dalombiztosítás
munkáját. péceli tovább/cezelö kórházat
Hogy milyen fejlődést ért el 130 ágyról 260-ra fejlesztik, a
egy évtized alatt a társada hark.ányfüTdői
128
ágyas
lombiztosítás a vasú t terül� gyógyházat téli üdülésre is
tén. azt legsremléltelőbben a alkalmassá teszik. Nyíregy
költségvetés emelkedése mu házán szakrendelőt létesítenek.
tatja.
A kiállítás anyaga egyéb1952-ben 52,8 millió formt ként hűen tükrözi a vasutas
volt az összköltség, 1960-ra ez társadalombiztosítás egy év
a · sr.ám 525,i; millib forintra tizede;,.. eredményeit. :eppen
emelkedett. Az első években ezért csak helyeselhetjük,
az adminisztráció 'is bonyolul- hogy a kiállítás anyagát Buda
tabb volt és nagy össwget, a pest után a vidéki igazgató-
kiadások 14-16%-át emész- ságok székhelyein is bemutat
tette fel. Ezzel szemben ma ják majd.
mindössze 1-1,5°,10-ba kerüL
Végezetűl még annyi t szeret
Nyugdíj fejében a volt MAV nénk megjegyezni: kár hogy 4
alkalmazothk tíz évvel ez- I kiállítás gazdag anyagát szúk
előtt évi 42 millió forintot helyen zsúfolták össze.

Hsö helyen a �et'esegyházi pályamesteri szakasz

Az angyalföldi pályafennA főnökség pályamesteri
tartási fónökség VIII. pálya- 1 szakaszainak versenyében ez
mes.teri szakaszának dolgpzói zel a VIII. szakasz dolgozói
Ve-rese{111há.z állomás áru.rak- az első helyre kerültek. Szük
tárának átépítésénél 12 ezer séges, hogy a nagyszerűen dol
forintot talkaritottak meg. A gozó szakaszhoz tartozó szak•
rakodó átépítését 15 nappal a szervezeti aktívák is javítsák
határidő előtt: szept.emer 15- munkájukat és foglal.kozza
re fejezték be. A Veresegyház nak többet a dolgozók ügyes
-őrszentmik,lós közötti vo- bajos dolgaival.
nalszakaszon a 199-205 szelAz órszentmiltlósi IX. pá
vény teljes kavicságy-cseréjét lyamesteri szakasz is kiváló
három nappal a kitűzött ha- eredményeket ért el
B. R.
tári.dó előtt végezték eL

.........

Küldöttválasztás Szegeden

Szakszerveretünk Csongrád
megyei bizottsága szeptember
30-án tartotta küldöttválasztó
gyűléJ\ét. A 112 meghívott kö-

zül 102-en jelentek meg, és ez
a tény egymagában is bizo
nyítja, hogy dolgozóink köré
ben igen nagy a z érdeklódés
az V. kongresszus iránt.
Az értekezlet beszámolt az
április 27-i küldöttértekezlet
óta végzett munkáról, ismer
tette az V. kongresszus téziseit
és határozattervezetét, ma,jd
vonaluk állandó emelkedésé megválasztotta a kongresszusi
ért. - Különoo büszkeséggel küldötteket.
A színvonalas beszámolót
s:oemléltem azokat a képeket,
amelyek a magyar szak.szerve- Lendvai Györg11, a megyei bi
tartotta. Meg
zetek - mint az SZVSZ tag- ázottság titkára
llapította, hogy Csongrád
szervezeteinek - munkáját, megye
vasutas
dolgozói
mind a
eredményeit mutatta be.
politikai, mind a gazdasági
Minden látogató meggyőzöd- feladatokat sikeresen oldották
het róla, hogy a béke, a hala- meg, és a munkáshatalom
dás ügyének, a világ dolgozói- erősítése érdekében kifejtett
nak bátor védelmezője, biztos munkájuk nagyon eredmé
támasza, világpoliti.lpi ténye- nyesnek mondható.
A beszámolót élénk vita kö
zője a Szakszervezeti Világszövetség, amely meg tudja vette. Az értekezlet a legkívá•
lóbb
dolgozók közül 11 szava
,
hiusítani azok terveit akik a
történelemből semmit sem ta- zati és 3 tanácskozási joggal
nulva ismét pokollá változtat- felhatalmazott küldöttet vá
lasztott a kongresszusra, majd
ná1' a világot
A kiállltá� melrtekintését táviratban -köszön��te a m!
mjnden dolgozónak ajánlom. I �ar �N;SZ del�ác10 vezeto
Jet, Kádar elvtarsat.
Kovács Kálmán
Tótka Károly
Hajdúszoboszló
Szeged

Kiállítás a Szakszervezeti Világszövetség munkájáról

Az algy61 Tlsza•h!d k11zéps6 réezénell: kicserélése november köze
pén megtörténik. Az összeszerelt fvet egyszerre fogJik beűsztatnJ
a régi helyére. Eppen ezért a csere csak két-háromnapos forgalmi
korlátozást fog okozni. Képünklln az i1J bld a beúsztatú e16tt.

látbat6.

(Bede lstdn felv.)

Egyik nap Budapesten járva
megtekintettem a 15. évfordu
lóját ünneplö Szak.szervezeti
Világs zövetség harcát, ered
ményeit bemutató kiállítást az
Építók „Rózsa Ferenc" kul
turházában.
1945 februárját idézték az
első képek. ,,London, a földi
pokol'' - olvastam az egyik
kép aláírását. Rombadöntött
városr ész, lángoló épületek és
a magasból a német fasiszták
,,V-2"-je zuhan alá.
Irtózva néztem a borzalmak
képét, amikor mögöttem meg
szólalt az egyik látogató:
- Londont is alaposan meg
viselte a második világháb01'ú,
az angol kormány mégis tá
mogatja ma a nyugatnémetek
felfegyverzését.

- Igaz - gondoltam -,
ott a csatornán túl, sőt azon
innen, és túl az óceánon akad
nak, akik elfelejtették a bor
zalmakat, s képesek. újra a há-.
ború örvényébe sodorni a dol
gozó milliókat.
Ilyen gondolatolc után na
gyon jó érzés volt végignéz
ni ezt a kiállitást. Tizennyolc
hatalmas tabló fényképei,
grafikonjai, számadatai szem
léltették, hogy a Szakszerve
zeti Világszövetség eredmé
nyesen tölti be hivatását. Har
c-01 a háborús veszé:y végleges
megszüntetéséért, a gyarmati
népek felszabadításáért, a már
felszabadult országok fejlódé-
déséért, a dolgozó emberek
politikai és szakszervezeti jo
gaiért, kulturális ég életszfin-

!\fAr.YAR VASUTAS

Pedag óguso k vélem énye
az iskola i reformtervezetről

1960. OKTűBER 15.

Levél az üdülőbe

Tiltakozn ak a világ dolgo zói

A mátraházi vasuta s üdülő
A bizottság élén . há_1:om
A z Algé riai Szolida ritó.> i
be gya k ran továbbít a posta
JÍ!oi
olyan leveleket. üdvözlő la::,o Bizot tság október 16-án ül \ tagszervezet . __kepv�
a . �
b lkarsag
n, hoau a vil.ig alak ult
.
kat amelyekben· az üdülésből össze Kubába
v
Altalan�s
haz"atért dolgozó k mondanak dolgozói ne ében ti ltakozzon Algéria � Dolgozók
vala�
t.,tkár�ag
Nem múlik el nap, hogy ne A gimfláziumokban bevezetett szakmai képzettséggé fejleszta
seqe
t
Szöve
ben
m
sze
.
köszönetet a személyzetnek a� algériai néppel
I meni:iyi ülé�én
lallanánk valamit az oktatási s+1-es oktató.ti forma már a hetnek.
. kepvi�eltet,
az előzék eny, figyelmes ki h; t edik éve folytatot t h�boreformtervez.etröl. A társada gyakorlati életre való nevelés
A technikumok, mint szakis· szol gál ásért. a ti�ztaságért. A rú el:en. Ebben az idoben magat. A bizottság hate�ony
lom minden fórumán megin egyik kísérleti formája.
ENSZ munk�t fojt k i_ az alg�na,
kolák sikeresen oldották meg sok levél közül szerkesztösé kerül napirendre az
dult a termékeny vita és egy
A szocialista társadalom is .felad�taikat. A fiatalok az is- gün.1<höz is eljutott kettő. Be előtt az algé riai kérdés meg- háboru áldozatama_k . a1;yag1
n
és erkölcsi megseg1 tese erd<;vit atása.
tt többen kémek szót, hogy kolájának alapvető jellemvo kola elvégzése után azo nal lőlük idézünk:
ja a Tune.
nása a tanulás összekapcsolása beléphettek
termelésbe,
elmondhassák véleményüket.
a
- A vasutas üdülőben eltöl
kf?v_all�- kében. Támogat ba érkezett
Bombázasokkal,
és Marokkó
A Vasúti Pályafenntartási a való élettel, a munkával. A megfelelő szakmai végzettség- t ött szép napok emlé kével té r tásokkal, töm�:5
kivegze- ziába
menekültek tízezreit. az al Technikum tanáTai örömmel reform lényege ezért: az élet gel hagyták el az is·kolát.
tü1�k haza feleségemmel. Hátú  sekkel, intern�okk� • . tobb gériai gyermekeket. a sebe
fogadták az irányelveket. Az a és � iskola kapcsolatának
ké;tmt lll ó_ :1-' géria , be- sül te ke t és azokat a diák o
A köz.épfokú teclm.ikuskép- san köszönjük az üdüLő veze mint
1'él.emény alakult ki, hogy az m egszilárdítása; a tömegek ál ws a fejlődő ipar és mezőgaz- töségének és a személyzetnek, börtön:zésevel kisereh k meg
i
területen
oktatási reform napirende tú t(l.lános műveltségéne k fokozá daság igényeit azonban már hogy m indvé gig odaadóan, lel a franciák. hogy_ elhal�gat- kat a k k algériai
enek élni. .
kúi.il kénvtel
·
rabsagba
zéise szükséges és id&zerú sa. mús.a.ki és termelési isme nem elégíti ki. Attól, aki a kiismeretesen
további
és
. .
tassák
adoztak
r
fá.
Szohdar1�as1
Az Algé riai
•olt. Megvalósítását azok a reteinek emelé3e és a &Zoci mérnök és a szakmunkás kö- azért, hogy mi, beutaltak. kel• kényszerítsék az algériaj néo&zra
16
Bizottság ok tóber
forradalmi változások indokol alista tipusú nevelés.
z.ötti helyet tölti be a terme- lemesen tölthessük napjain pet·
.. szehivott ülését is a titkar.
ják, amelyek
szocializmust
A jövőben a középiskolának lésben, ma má r többet kivá- k.at a szép, gondozott üdülő
A Szakszervezeti V '.._lá gsz<J: ság határoz ta el még j ú! i �s
építő társadalmunikba.n eddig két alaptípusa lesz: a szakkö nun.k. Az irányelvek ezért a ben. - így ír Magyar Mihály \7e tség IV. ko1;gress� usa n s�:1
?é
b1 Ca sa bla ncában . A
,
'Yégbernentek.
Mosonmagyaró,·ár- letett kezdemenye� alaP)� n - n
zépiskola és a gimnázium. A technikus képzést,
fóiskolaj térközór
megalakulása óta ez
A reform oktatási rendsze szakközépiskoLában a tanulók szintre emelik.
j ról.
1 958
szeptembe reben ,1°1 zottság
r
harmadik összejöve
- A szeptember 8-21-ig el
és
rünk tovább fejlesztését tűzte érettségi bizonyítványt
az Alge� •�• má a
n apirendnek
Most a
A pályafenntartási techn !· töltött k,ellemes és felejthetet lét re _Kai:óban_
célul és megfelel a szocializ szakmai képzettséget szerez
s Nep Megsegit_e: tel. e

lgozok
o
D_
veaz
�
ek
n
a
tantestületé
egy tlen pontja van : � vi.lág
•
z
zetk
Ne
e.:::úton
is
üd·ülésért
köszö
mus építése során jelentkező nek. A gimnáziumokoo.n pe kum
le
s
Alakult
ere
n
�
n:i
még szelese bb
hogy a szak.középi&B lzot tsag. dolgozóin ak
nefünket fejezzük ki az üdülo Sza k.s= ervez� ti .
dj igényeknek.
dig az elméleti képzés mellett leménye,
körű m OZ/IÓSit ás a az a l11ériai
kolák, a technikumokra, mint vezetőjének é
helyet
an
bizottsagb
valamennyi
a
Ebben
olyan
szakmai
kapnak,
s
képzést
Egyes iskoláink, különösen
háború m egszüntet ése érde•
bázisokra épüljenek. A jechpedig gimnázium.aink elma amelyet az érettségi megszer nlkumoknak komoly tápaszta- doLgozójának. A ké t hét alatt k aptak a különféle nemzet- ke" be 11•
ez tart-01.ó
szövetségekh
közi
ellátásba
kitiinó
n
t>Olt
rés.:ünk.
zése
után
az
üzemben
teljes
•
•
radtak a gyakorlati éll!'ttól.
latáik vannak a szakirányú
A magyar dolgozok edd1_g
Kérjük. hogy a jövőben is és n em tartozó szakszerveze�""'""'""'""',...""""'""'"".rv"'-'\I\MIA"-"""""'""'""'""'.rv""""'""'"",v"é! képzésben, megfelel ő oktató- hasonlóan segítsék el.ó a be tek. Természetesen
ta11ja a is k ivették részü�':t 32: alg�
.
_ es
nevelógárdával rendelkeznek utaltak. pihen ésé t , szórakmli bizot tsá11na1, a Ma11ua r Szak- riai né p megseg,tesebol
és birtoh."1.J'kban vannak a gya- .sá.t . Aláírás : Binder József é.� szervf?zetek Országoo
Ta ná- most is követelik � _haboru
szükséges , felesége, Budapest .
azonnali megszünteteset.
csa is.
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A SZAKSZERVEZETI MUNKA SZÁMOKBAN

Célszeronek mutatkozik az is,
liogy egyes vasúti techniku
mokat felső ipari isikolává fej
lesszenek. Igy növekedne a
fővárosi és v idéki szakközépiskolák száma, amelyek biztosltaná k felsói pari iskoláin k
részére az utánpótlást. i\Iegfontolást képezhetne esetleg az
is hogy vasúti szakiskolá k helyett a gimnáziumokból kikerülók megfelelő szakmai gy akorlat után - felvételt ny':r �
jenek a kiválasztott vasutr
felsóipari iskolába.

Az élet és iskola ka pcsola·
k megsz ' lárd"tá
·
1 sa ru1cr
otá•n�.
,
�
zódik az_ �gy e�k s.zakemAz e
rké
ben
t �� E;
�
be
me�en
J?OV�n k 15·
a 1ermeles
1 ;8
az � gyakorlatok számát.
Az uanyelvek nagy gondot
ford ítanak a felnőtt oktatás
kérdésére.
A Vasúti Pályafenntartási
Technikum i gazgatója ezzel
zárja a besz.élgetést: - Még
sokat kell gondolkodnunk az
irányelvek gyakorlati megi:a
lósításán. Mi a 1,a.súti pálya
fenntartásnak és épít ésnek
sokoldalúan képzett szakembe
reket akarunk adni. Ugy vé
lem, hogy társadalmi összefo
gással m,egta./.á.!juk a leghelye
sebb utat, melyen haladnunk
kell.
Molnár Ferenc

A tömegsportban részvevők

U59•beu a vasutas dolgozók 8683 lljltbt adtak be. Ebb�I elfogadtak
ZH9·et. Az utókalkulált megtakarítás összege 19 o,q Z-37. 1. kifizetett

ú,lílál!I dij pedig 1 Z93 llt forint vott.

A 1'1l.SUta.! dol{,ozók helyze
tének javításáért, szervezk,e
dési szabadságáért és a vas
utas szakszervezetért folyta
tott ha rcban kiemelkedő sze
�epet játszot t a Magyar Vas
utas. Ennek a.z osztályl�rc
alapján álló, vasú t i munkásolc
által 1 904-ben. alapított szak
lapnak jelentősége különösen.
megnövekedett a század végi
forradalm i fellendül ést köve
tő apály é veiben, amikor el
bocsát ották,
m.egrenclsza bá
lyozták a vasutasok legl�rco
sabb vezetőit, feloszlatták a
Vasú ti Munkás Szövetséget és
elbocsátás terhe m ellett meg
tiltották, hogy va.súti mun
kás tagja legyen a szociá lde
mokrata pártnak. a
Vasúti
Munkások Szabad Szervezet é
nek, vagy bá.rmilyen más. ha
sonló célú, un. sza badszerue
zetn.ek.
A legöntudatosa bb vasúti
m unkások a megváltozott, ne
héz körülm ények ellenére se m
adták fel a jobb é letért, a
szocializ mus é rt folyó harcot.
Landler Jenő köre tömörüli·e
szembehelyezkedtek a hata
lom ter.rorisztikus intézkedé
seivel. a szociáldemnkrata r:á rt
megalkuvó veze tőinek közö
nyösségével, a vasúti m unkás
ság soraiban lábrakapó két
ségbeeséssel és kiábrándult
sággal. A havonta háromszor
megjelenő Magyar Vasutas jó
fegyver volt a kezükben a fel
lendülés idején el é rt eredmé•
-nyek (a Szolgálati Rendtartás
jogokat tartalmazó paragra
fusai, a kiharcolt béremelé
sek és tisztességes bánás
mód . . . ) védelm é ben.
va.la
mint a? új küzd.elemre való
felkészülésben.
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A szombathelyi igaagatóság
patronálja
a Vask,eresztesi
Táncsics Te rmelőszövetkeze
re-e. A fiatal. kezdö tsz ebben
a z évben igen sok segítséJet
kapott a patronálőktól.
Elsőnek Szegedi Ná 1w.orral,
az igazgatóság vezetőj é,·el is
merkedtek meg a vaskereszte
siek . Nem sokkal később Ma
r
I róth László mérnök több tá 
sárnl azt vi zsgálgatta a helys� nen .. hogyan _1e;1et:ne_ a P�\tá:kat es az 1stállokat atala.ntani.
Méregettek .
számol gatbk.
majd a következő alkalommal
te
r
és
má k z rvekkel látogatt ak
el
Vaskeresztesre.
Velük
együtt érkeztek a köműv�ek,

a szaikmunkások. akik a helyegyütt munkához
beliekkel
láttak . Az átalakított i stállókban 80 szarvasmarhát hel,,·ez.
i stáll ót
k el Az
egyik
hetne
•
.
·
villamos, tották is.
Ez volt a kezdet. A patronálók
később
kiselej tezelt
gáztat·tályokból itatóválrut és
trágyalé-tároló lajtot készítettek. A könyvelők a tsz köny
velésében segítettek. Könnyen
munkaegység
átteki nthető
táblázatot készítettek.

A jó kapcsolat, az ön zetlen
segitsé.g nyomán igen j ó lxm\t
ság alakult ki az igaz.gat6Fá g
I és a termeloozövelkezet dolgo
zói k özött.

Csanádpalota új te�!ó
, szöi:e\kezete1 t ': �;:;eged,_ igaz·
�atosag_ ?.'1tro71:1L1a. �kto.b:1� 9·
en a k ulonbözo szol��atl a,,,ak
mintegy 13� dol_go;<o_Ja _seg1tette a ku korica töreset es betakaritását. Külön dicséretet érpénzdemel Ti már Gusztáv
tárvi zsgáló és csoportja. pél•
damutató munkájáért.

Köszönet
egy jegyvizsgálónak

Szepte m ber 20-án a 414. szá
vonattal Budapestről Mis
és
kolcra uta;ztam. Hatvan
Füzesa bony között eszmélet
len állapot ba kerültem. úti
társa im elmondtálc - majd
a mikor maga m hoz tértem, én
is tapasztaltam -, hogy a.
]eg1rdcsgáló igen em bersépes
szében tatarozzák , majd álta- módon viselkede t t
irántam.
János nagytakarítást végez- Apolónőért sietett. onost k�nek.
rít ett, és a legm esszebb menő
1\Iinl Kiss Sándor, az üdülő en gondoskodot t rólam . sót a
gondnoka elmondotta , a kony- gyermekkocsiban egy fülkét
hában fekete-fehér mosogatót , b iztositott ré sze m re.
t.á!alóp•Jl_tot. . bu rg?�ra:is zt í_tóEz úton m ondok köszöne tet
val és „zo_l<Ls;épn?�v al fel.szeBaranyi Lás.zló jegyvizsgálórelt eJo_�e�z:tőt ep1tenek.
•eles-re L'izsgá.zott
I
Az udulo -november 2-án nak m ert
.
má r újjá varázsolva, külsőleg I em b erseg bO·z'•
1 m egszépülve fogad
l�tja a ,en- j
Pozsonyi Istvánné
dégeket.
Miskolc
mú

Szépítik a mátraházi üdülőt

Október 5-én elnéptelenedett a mátraházi vasutas üdü16. A személyzet egy része is
szabadságra ment. Október 6látták
án már kőm űvesek
m unJ,ához a Mátra festőien
z
�szé'.:
s ép r
épült üdül�ben.
ü.du lo egy hóna1;1 {! _ lesz
. Az
zarva. Ezala�t J:torszerus! t i� a
konyhát, elvegz1k az epulet
belső részében a szükséges · avításokat és a festést. Az Aépület külső rész.ét teljes egé-

totta a Magyar Vasutast . 1918
márciusától már csak két ol
dal t erjedelemben jelent meg.
1918 júniusában a kormány a
júniusi háborúellenes nagy
töm egsztrájk
szervezé sében
III.
1:aló aktív részvétel m iatt beA sajtószabadság látszat ára
M'iutá.n a kormány az 1910- tiltotta. Újból csak az 1918-a&
vigyázó kormány nem tiltotta es é vekben ism ételte n elutasi- ,,őszirózsás forradalom" győ
be a Ma.gyar Vasutas t , a i.;a totta a vasúti m·unkások szö- zelme ut án jelenhetett m eg. A
sútigazgatóság remélte, hogy vetsége megalakítására vonat- Tanács/cöztársaság
!et· erése
ki tudja tiltani a lapot a vasút kozó ké relmeket, a
Magyar után a. 1:asúti munkásság a
területéröl. A műhelyfőnö Vasutas segíts ég é vel fol!Jtat- legrettene t esebb üldözés elle
kölc mindenütt üldözték. a Ma ták tová bb szervezkedésüket.
nére is hű maradt a Magyar
gyar Vasutas terjesztői t és ol
A Magya r Vasutas a világ- Vasutashoz. Pedig ez Wőben
vasóit. Tagadhatatwn, hoyy a háború éveiben - felocsudva áz ellenforradalmi fehér tiszti
ezer az első hetek. soviniszta. má- k.ülönitmények. ne mcsak elbo
b r11tális terror ezer és
előfizetővel apasztotta a Ma morából - hangot adott a csátot t ák, akinél Magyar Va.s
gyar Vasutas táborát. amely vasutasok. köve t elése i nek.
A utast találtak. de gyakra11 bé
1909-ben mindössze csak 2100 Magya r Vasutas rruzgataTtá.sát nára t:erték azt is. akit csak
p é ldányban jelent meg. De ,, érté kelte" az államhatalom gyan úsított ak a Mag11ar Vas
ugyanakkor az is tény. hogy i.s. 1915-t61 a ce nzúra mindjob- utas olt:asásával. Ellenforra
semmilyen fenyegetéssel és ba·n megnyi rbálta cikkeit.
A dal mi tiszti bandák kínozták
büntetéssel nem sikerült kitil háború nuísodik fel é ben m á.r halálra a kelenföldi
Ká roly
ta ni a i:a.súti m íihelyE'kből a egész o[dalak maradtak üre- lak.tanyában Pósz Jenőt, a
Magyar Vasutast.
sen a 4 lapnyi újságban. A Magyar Vasutas utolsó szerA t>aS'Úti munT,ások szeret Magya r Vasutas
tekinté l11e kesztó.iét is.
ték és támogatt ák, sajátjuk azonban megnövekedett a luí A vasú
nak tartották harcos újságu borús terhek nörekedés e miatt ellenére ti munkások ennek
kat . Ne m frázisként hatot t eb el égedetlen. bék ét akaró vas- i\Tag·yar hüek maradta k a
Vasutashoz. ,,Ha a
ben az. időben a megállapítás: utasok köré ben. ti lap el6fize cenzúra az egész lapszámot ki
a Magyar Vasutas .•őrtálló ka tőinek szá ma 1916-ban meg· is cenzúrázta néha. ha a meg
tonája az elmúlt harcok nagy
a
így sem m itmon
eredményeinek". A munkások k étszereződött s el.érte z 5500 jeleni cikkek
júniusában
lap
már dóak vo 1tak. elég volt a
jól tudták, hogy a hosszú har fót. 1917
m
c
a h hoz. hogy a Telket
cokban kicsikart bérek,et
es 1 2 OOO-re gyarapodott. l\1 eg- i e
arts
i
t
unká.sság
1,asú
m
a
a
t
szerzet t jogokat napról napra gyorsult és eUJrehalad t a i,as- ban."
nyírbálnák. a. munkásokon i..� úti m u n lcá.sok szervezkedése.
Az
á ruló szoci.á.ldemokrata
mé t lelketlenül basáskod ná A vasúti munkások küldötteipártvezetó.�ég támoqa tásá t él
na.k a helyi .,sin betyárok". ha nek 1917 aug-usztusában tar- rezó e/Tenforradalmi kormány
a Magyar Vasuta.s biztosítot ta tott értekezletén Landler J enő 1921-b en v Pg leg betiltotta a
nyilvánosság
nem
fé kezné a rról szá.molt be, hogy „ ma Magyar Vasu tast. A
vasút i
meg ől,et. Az öntucwtos vas má:r a sinek mentén egye t len munká.�olc azonban nem nyu
kiszolgálta t ottúti munkások ezért vállaltak valam ire való he.'y sincsen, godtak be/;,
ne ságukba. s a rend.kívül nehéz
minden áldozatot a Magya.r aliol a vasúti munkások
körül mények
ellenére
sem
Vasutai. terjesztése és a
la p lenné nek szerve2ve".
mondtak le a szervezkedési
szerk-esztöivel való rendszeres
A Nagy Októberi Szocialista szabadsárrnkért indított harc
kapcsolat fennta rtása érdeké Forradalmat köi:ető időben a ról.
ben.
cenzúra lényegé ben megbé níGadanecz Béla

A szakszervezetért folyó harc
történetéből
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Küldöttek, a szakszervezet V. kongresszusáról
Három hét múlva, november 5-én é& 6-án ül össze
6zak6zervezetimk V. kongreszszusa. A központi ve7:etöség
szamot ad: hogyan ha;tottuk
az előző lcongresszus
11egre
határozatait. megszabja legn
fo tosabb feladatai nkat a jö-

Új könyvek
Knn

Béla:

Irodalmi

tanulmá

�-őre nézve. ' A kongresszust megfelelően
előkészítsük. nyok (Mag--.1etó} - Gábor Andor:
megelőző szakszervezeti lag- J Minden igyekezettel azon va Berlini levelek (�ábor Andor ösz
1 gyűlések szeptemberben le gyok, hogy a dolgozók meg szegyújt.ött Mü,·ei) (Szépirodalmi)
' zaj lo ttak. RöYiddel utána a tisztelő bizalmának valói:}an _ Juhás:r. Gyula: Hjmnusz az em
1
berhez (Olcsó Könyvtlir) (Szépiro
.
. . .
megye1 b1zott.ságokon 1s meg- e!eget tegyek.
áalml) _ Móra li"erenc; A fele sem
ezeket tudom án) - Utazás a földalatti
- Kiss Jánostól
1 történt a küldöttek választá
halloffuk:
Magyarországon
(Móra
Ferene:
: sa.
- Moot jöttem az állomási összegyújtótt Müvei) (Magvctó) _
személyzet oktatásáról, ahol Tóth Endre: Az .iszálló Ifjúsághoz
A megye vasutasainak véleményét viszem
120 dolgozó \"Olt jelen. Időt j ('\1agvet6) - Varga Katalin : A
szakítottunk arra, hogy a megszökött gye-rmekkor (Szépiro�
A küldött\"alasztó közgy(í]é- 1 tásánál. A másik fájó pont a kongresszus jelentóségé i öl be- d almtJ - Barabas Tibor: �láglyák
elhagynak szélges sünk
Sorra
sek után három küldöttől ' bérezés.
Van probléma Fire nzé ben cszépirodalmi) - Ta·
5i A ro n : Abel l-3. kötet (Szépkérdeztük meg. hogyan ké- I bennünket legjobb szakembe- elég , és ezek közül legége- má
ta rtjuk, hogy a irodal mi) - Krnd y Gyula: A sze·
reink, közt ü., műszaki ak is . többnek
szüln ek a kongresszusra.
(Mag,·etó)
reltni büvésztn••
· ·
G locsek Bálint a Gyö ngyö- S mivel Gy·öngyös rohamos nyugru Jazas
e1 O· tt megro I<·
: A vihar kapujában
si Kitérőgyártó Ü'\: szb titká- léptekkel iparosodik. az el tá- 1 kant. majd kevesebb iizetés- Akutagawa
(Világiro dal mi Klskönyvtár) (Eur6,·ozók helyét nem tudjuk se! járó beotiztásba
A ferenc,•úosi fút6házban az öszl forgalom megindulása óta eryre
1'a:
került pa) _ cao cse Yersel (Európa) _
gyakoribb a vonali oktatás. Képünkön Gáspá.r l\tihály fútö, Halász
- Az előző kongresszus óta megfeleló emberekkel póto l- dolgozók ügyét is rendezzé k . B:írá ny Tamás: Apátlan nem:,e
Ferenc mozdonyvezető, Tihan yt Lás:r.16 oktat.ótiszt és Fehér András
A munkavédelem területén is dék (Magvető) _ Reymont : Pa•
a vasútnál sokat javult a de l- nt.
fúto látbató.
1
ra ztok 1-2. kötet (Európai - Kü·
gozólt helyzete, jav ultak a
(Shnay István felv.)
A szociális és munka védel- s�ükség van egy-két, i ntézke-� k üsll el J áno§ és a névtelen mino•
munkafeltételek is. Ez a ja- mi hiányoságok megszünteté- desre. f':Z u�az��":elyzet _át
e♦
ee oe ee ee ee ee ee e♦ ee •• eo ee
rita krónikája (M. Helikon) .
.
o:aiat
lagos
az
távollet1
vulás azonban még messze sét i surgetnun
os
l
r
�
ell. me t 1 forgalom
33 0 - rol Zola : összeomlás (ZrinYil - Kri·
_k �
ellenere
elmarad
gyakran
elo1dezo1
a_
bal,
azok
t 11: a követelmények
mögöt . ppen ezért úgy · éMára csokkentett lt k meg- s an csandar: Az_ utolsó a11tóbu.s_z
e„ n k. A sínhegeszt o , t e- . 286
felelő !orda készí tésével. !gy <Európa ) - Synge:
A ny ugati v,
lem. hogy a ko ngresszuson eset „ e
!ág baJooka <VllágirodalmJ rus1
10
n,
sz._o�en
J?aheg'c
':
�
l�pe
I
nemcsak
kérésekkel
hanem
az elért eredmények melle tt mncs
Harminchat éves szolgál.a vezetőhöz hasonló, fegyelme
gazelsz1Yo
k-eszulek. ,
t
·
tá - köny,·t:lr) (Európ.,1 - Germonpres:
�·
a megoldásra váró feladatok- Egerben egészségtelen, tűzve- ér ékes., ja as.latokka l i
1 Izland, Izland (Európa) - Doszto- tom alatt sok ,·asutassal volt zetlen és elvtársiatlan dolgo
�
mogat!
:1 k maJd a kong1 esszus j evs7.ltl.i : A 1<amasz eorosz Remek- dolgom, de a Tapolca állomás zó�·al még nem találkoztam.
ról . a dolgozók jogos sé rel - s zéh•es helyen. pincében kapmeiről is beszélni kell , mert
irók) (Europa).
·I mun kaJat.
Szeptember 26-án Börgönd
létszámába tartozó B. J. vonatl
tak' helyet a kocsh·izs gá ók ,
állomásról azt az 1173 számú
csak úgy tudjuk fe".számolni I, h
ogy csa k néhány pe· 1 dát
irányvonatot továbbítottuk Fe
a hihák.at, ha bes7.élün k r ó- 1 említse k.
luk.
rencvárooig, amelyet B. J. ho
1
l\lint a Hei;es l!le!711ei bizott Tapolcáról.
Gyöng11ösön épp úgy . mint
- A kalauzkocsi l1Z enyém
a fővárosban és más vidéki zottság munkavédelmt felelő
mondta a vonatveUétÖ és a
városokban nagy gondot okoz se. ezekben a na,t,oicban szar
forgalmi
szolgálattevő is tehe-
a lakáshiány. A MÁV nem I galmasan gyűjtöm a jó és
Rákoo ál lomás. Reggel 7 óra. ember tartozik a brig.\\dun.kba: ! bTigádok megalakulása Után tetlen volt a nagyon fiatal , de
építtet l::ikásokat. a tanács
rossz fapasztalatokat. hogy A
gurító hangszórója még az egyik kocsirendező csapat bizonyára lépést tudnak majd annál feg}'elmezetlenebb B. J .•
dig gyakran melJőzj a Yas- azok mind-mind eljussanak a
bömböl: tizenhatra. hu zon és az I-es, I IJ.a_.., és az V-ös ór- tartani a mi munkánkka l .
vel szemben.
utasokat az új lakások ela.sz- kongresszusra.
egyre, h ús7.ra! Pedi g a leYál hel.v;k dolgozói.
1
szécsényi Károly térfónök
A szolgálattevő ekkor ent
tócsapat már jön az eligazí ás
egyben az állomás pá1·ttitká- gem kért meg, hogy a szolgá
.
Nemcsak kérünk, hanem javasolunk is
ról.
közbe'.1
,,Őn:égváltás'
Mit mond a brigádnapló ' ra. ő mondta el , hogy a négy ló.ti kocsitol megfosztott vonat
akadtunk össze Laban.ez Já
szocialista címért küzdő l:}ri- elejére ne vegyünk fel figyelő
Debrecen állomás szb.-iro- töjuket kon1,;res wsi küldörté nos.,az és Bán Zoltánnal.
Ok
féket, mert a 4921 számú sze
dájában - különösen mosta- választották.
A lassan gö rd ülő . megfon- gád<>t az állomás vezetői pat 1
omá.� egyik szocialista
áll
a
z
nában - a dolgozók egymásközben ronálják: - az áll omásfön ök mé yvonalot alaposan megkésása
hallgat
tolt
s.zavak
NQ,{)y De:uő ezeket m01tdja: címért küzdő brigádjának ve
zó a forgalmi-, a helyettes a sí'.,- leltetjük.
nak adják a kilincset. Itt tar
Zoltán
Bán.
té
felvigyá
B. J. á számadások sorba- Legfontosabbnak tartom, zetői.
Dezsővel,
nyúJ. tJ· a át a redi·•?tollal
1·rt, ol- tolató-, a térfőnök a gurHó-. szedését is elmulasztotta.
=
lálkoztunk No{}y
:E:gyik
sem gyerekember.
aki a vonatkísérők I-es mű- hogy a dolgozók minden prob Komolyaik. m gfontoltak, nem dalankén t más-más szin.es mo- a keres kedelmi h elyettesfönök
- O ly<J n ember még nem
e
lémáját, gondját. baját ismert ívu mmal dif7..ített brigtdnap- pedig a i<e:eskedelmi bri?á- született. aki ezt wikem elő•
belybi :rottságának titkára és jem. Sokat
beszélgettem velük, dobálóznak a szavakkal.
be
dot
A
ett
kez
b
gad.
u
lót. A találomra felütött o)da_
n,s:
�·
n
írha tná. Ezelőtt sem tettem. ez4
Kiss Jáno::sal , az állomás ter- és minden jogosnak látszó
- T iz éve vagyok az állo
ap 0
m��tuk a. !;>B1- utá n sem teszem - mondta.
melési felelősév el. A szak- kérést feljegyeztem, A me máson kocsimester - mondja 1ako,n ilyen bejegy7kseket ol- 1 rn n ! o
evetelei t , u t.asitása- majd a terhelési máso latot
o
e.s:máJ
vashalunlc
450.
vo„A
�zámú
szervezet Ha .idu-Bi ha� me- gyei bi:rotlsá.ghoz már eddi g Labancz János -. de csaknem
nat ma tiz perc késéssel in- , H.
gyorsan megsemisítette, hogy
gyei ruzot�ágának kü1döttvá- 1 i .s j ó néhány javaslatot juttat negyed százada leng<'tem a
Amint távozóban kerülget- a nevét ne olvashassam le
dult. a 398-as harminc perclasztó közgyűlésén mindket- tunk el, hogy a kongresszust jelzÖ7.ászlót.. Moo.t, tizenegy cel korá b lxln ment el. A V A- tük: a kocsiikat, odahallatszott
róla.
F'Él\1
A vonat menete közben a
ipartelep ki.s:wlgálá.sa a Labancz-brigád tola•tás,·ezere ndben
Wrtént."
M ás hol : tójének a hangja : ,.Egy a gé- nyitott fékálláson pótoltam B.
„Váltás után húsz perces kör- pen. kettő szalad a tízre!" J. mulasztását. Ferencváros
letiakarítá.lra a brigád min- Csak azt sajnáltuk, hogy ezek vonatátve'7é5i szintén panasz.
d.en Ul.gja ;tt maradt:' Augusz- az Ern.berek - bár srociali sta kodtak., hogy a �pek!ai vonat•
:tu.� Ucén ez a, beírás szerepel : � �ak - még ke- v�z.e\ ő hanyagsaga tö!,>bszöt
:Mióta kibővítették FüzesA menetrenos:oerinti közle- kezelnek. Mondanom sem kell. ,.A .szolgá./.at áteét-ele előtt rö- veset tesznek a közö.s tanulás, hat;altatta már munkájükát.
a.bon11 vágányhálózatat jóval kedésben azonban legjobb aka hogy ez.által az egész ,·onalon vid tall-á.cskQzást tartottunk a művel�s érdekéb<m . vagyis Va3 on a . tapolcai vasu�asok
könnyebb a mozgás az állomá- ratuk ellenére s.em tudnak csökken az utazási sebesség,
brigádtársak maganügveinek a2lért. hogy igamn 1S2.0eialista hog)'.an velekednek az ilyen.
szoc1ahsta em�rhe� m�ltatlan
son. Pedig naponta mintegy elóre haladni. A harmadik nemódon éljenek.
- Hátráltatja a gyors elegy- megbeszélése i:egett."
,
munkatársukrol,
aki nundnyá•
.
6-700 vagon fut be a csomó- gyedévben például a személy- továbbítás t az is, hogy a deb
Ebbe
be
r
Pedig ez s�mukra is na- juk jó hírét veszélyezteti?
má
jegyzésben
n
a
vonatok
menetrendszerinti ,· eceni gép csa k Füzesabonyig
pontra.
,
,
gyon fon too kovetelmeny .
Kovács VII. Ferene
- Gyózil.-e a munkát ? - ér- közlekedteté6ében
93,2% -os hozza a. répás szerelvényt. Ott a szocialista módon élő embe- gergeJy 1 vonatvezetö Ferencváros p. a.
deklödtünk a IV-es örhelyen, eredményt értek el. A teher - l eakasztják és gépmenetben rek egyik jell,e,pvonását fedez,.
••-••
a kocsirendezők tanyáján. A vonatoknál is alatta marad tak visszamegy.
Füzesabonyból hetjük fel.
tolatások nagyrésze ugyanis az országos átlagnak.
1 Hatvanba már mis kolci gép
Megnéztük
az
fo
állomáson
Vajon mi �nwik a; oka ?
. v i. zi a repát. A miskolci gépitt bonyolódik le,
- Az • utobb1 honapokban re. - amely az esetek több- lyó verse1 ,y alakulás.át is. A
- Mi ig11ek.szünk elvégezni
meglehetősen
tájé4 kiszabott feladatot
ségében ugyancsak gépmenet- :s-zoc ialista címért küzdő bti
Kisúj szálláson is olvastuk a me�érdeztük: - Mi,ért kell
koztat Benke István térfelvisok vona ot kell feltartózben érkezik, - néha órákat gádok megalakulása óta szem Magyar Vasutas szeptember ezt tenni?
gyázó. - Brigádunk jól eg y ütt
l.atnunk _. bejárati jelző• 1 kell várni, Ottjártunkkor több betűnő az eredmények javulá
H �7.ámában megjelent Stíl
- Kint járt a minisztérium,.,
van, a. kocsimester is érti a
nél,
min t négy órát váratott ma- sa. Különösen a kocsitartó21ko szerű fairtás c. cikket. Hege
ból M. J. főintézö - har.gwlt
clolgát. Most is ott já r " sze - _ valaszol ta az állomásfőnök. gára a gép. A 70 kocsi ból álló dasok ideje rövidült meg. Tel.
cws
Sándor
kocsivizsgáló
vifelelet · -. ö rendelte el.
a
1'elvén11ek között. a kettes ta r- _ Ez lerontj a a teljesit mé· r�pás szere_lvény addig az első jesi lé.s : 1 1 1 swzalék .
swnt nekü nk panaszkodott,
j
wlék munkáját ellenörzi.
Mi
sajnáljuk s.zép kertünket.
felől ér- vagányan allt.
Hatvan
A
1
nyünket.
A két brigádvezetó a hfüá hogy a cikk megjelenése óta
Ficsor Sá ndor kocsimes ter- ke
Sok go ndo t okozna k a
kat s.arn titJtolja. Nem csupán Hajduszoboszló állomáson ir ugyanúgy, mint a celldömöl•
zó i rányvonatok menetrend
ró! a szakszerve reti bi:rottság- szerint
i
k vétel nélkül áthaladó
tolatós tehervonatok is.
a brigád bűne, m(,gis felelős tottak ki Wbb hatalmas fát. A kiek. a hajduszoboszló'ak az
ban is elismeréssel beszéltek. vonatok. Kezelés végett azon- I
övékét, és a további fairtás el
r
Nála a lelkiismeretesség Jo ban többnyire itt állnak meg , 1 N'.'ponta . n yolc tolat as teher nek é zik magukat az.ért, hogy 75 ezer forin t<>s költ,,éggel fel len felv1'5szük a harcot , pedig
szervezőkészséggel is párosul. nem mennek fel Mezőkeresz- kozleked1k a vonalo n. Ezek az á l lomáson kocsi.sérülések forgatott kert sem az állomá.� M. főintéző elvtárs szerin t m�
ta
A dolgO'ZÓk igyekezeté•
tesiq. Ha személy , vagy gyors- mind Füzesabonrban váll.an ak. fordultak elö az utóbbi hóna dolgozóin;i.k, sem az u zókö két tujafát kellene kivágni.
zönségnek nem tet&.ik.
vona t jön u !,án uk , akkor mi n- Ha valamelyik késve érkezi k, pokban.
vel ni.11cs kiilönösebb baj
Kérjü k
az
illetékeseket:
Mo.st KiEúJ.szállás állomáson
Füzesabonyban.
den esetben túllépik a menet- az elegycseret már nem sikerül
- Fő feladat,uniknak tűztük
rizsgálják
meg, hogy a fairtál
I időt. A t ehervona tokat ped ig n:egoldani, mer� .azzal tovább k,i - mondja a kocsimester - kezdtek a „s1ilszerü" fairtás
jeGeda
a
brigád
ülönösen
K
EloioiduL a kocsisérülések csökkentését. hoz. Amikor ezt a cikket írom, és az ésszerűtlen parkrende
leskedik, de megállják helyü- a jelzőnél kell feltartózta tn i, no,·ekedne a k<:ses.
zés címen elköltött összegeket
mert a páratlan vonatok is itt h�gy Hatvanbol_ a m i��olCJ Jobban fogjuk segíteni a gu már kivágtak núntegy 50 mé nem lehetne-e hasznosabb. a
ket a többiek is.
iranyvonattal kuld1k a fuzes- rítóbr gád munkáját. Figyel temyi, két méter magas éló
kulturáli-, utazást elősegítő c4i
.. .. n •• •• ++ "" •• w ++ • I abonyi eleg�·et. Ez em helyes,
• •• - •• .. "'
sövényt, amely szép volt, és
mert elküldhetnek a 4.98-as és jük az irányvágá.nyokat. és ha jól takarta az állom.lshoz nem lokra felhasználni!
a 492-es tehen· onatokkal. En- megtelnek. a kocsikat időben illö környezetet. Ki,•ágtak két
Bornemissza Sándor
átállítjuk az rnduló ,·ágányok
1 nek a két rnnatnak egyébként
és
ra . Ezzel csökken a balesetve hangulatot varázsló tujafát és
is alacsony a terhelése.
Hegedüs Sándor
két
szépen
gondozott
köralakú
szel,v . mert nem kell telt vá
bemutató eredményes
A
11:rdekes kísérletet folytattak
A szem élyvcnatok nál a. 446Kisújs1
.állás
bokrot.
A
kert.észté,l
orgo,na
és a va�ulasokat is érdeklo voH. Az újítás bevezetésével I os és a 20-a.s késése veri ei a gányokra vagy félre gurítani.
4
újítást vezettek be a Nagyla a nagyléts�m_ú . v,agonkirakó csat lakozó
Ekkor - mintha kitalálta
ponatok 'll!enetl'end_
csa.,patot m1111malls.r!1 le�1et I sceri ntí ; ndíiá.sá.t. Az e!öl:}bihcz \�ol na inirol bes.zélüclt - be
ki Kenderfonógyárban.
r
Az eddigi módszerektől el csok.kenten1. s ez.en tülmenoen I az 551 1 -es debreceninek az jött Szemá.k Isti:á.n, a gurító FAZEKAS LAJOS :
V<tg<ntok u tóbbihoz pedig a 9120-as eg- brigá d vezetője. és átvette a
t.éróen a kórónak ·L'agonok ból biztosítani lehet a.
I r i nek van csatlakozása.
történő kézi k i rak&a helyett gyorsabb kirakását i.s.
szót. ő már hangooabb. bát
kísérletképpen daruval emel
Ilyen nehézségek gato lják az rabb, keményebb. Néhány szó
A z eljárás Sza bó J.' e renc
ték ki a már előre elkészített
val megerős ítette, amit hallott,
letet.
és kötéllel átkötött 20-25 má fomérniik és Tulkén 1sfrá11 egészséges versenylendü
Várostól messze - kis á llomásu nkon
A szakszen·ezeti b1zott.,ág a aztán a legurult kocsik össze
igazgató újítása.
zsá5 kötegeket,
huszonöt évig szolgált az öreg.
1 szeptemberi taggyűléseken is tol ogat.á.súról. összeaggatásáról
- Ha jelzett a harang, kiállt, s vigyázzban
/ j:..,·asolla. h ogy indít s anak ver- beszélt.
várta a füttyös, szép gőzösöket. senyt a szaksze rvezet V. ko ng
- Azért te.ssz:ük meg resszusa és november 7--e tisz
Huszonöt
éve, vagy több már? - nem tudom,
siktolató
hogy
a
-.
teletére. A tagság egyetértett a mondta
Gyermekkoromtól ismerem • . . sokat
g
ja,· aslattal. Félú azonban. hogy bri ádnak könnyebb legyen a
találkoztunk,
ha h aza-hazajöttem.
, a ,·allalásokat az emiitett ne· munkája_ Ezzel gyor.,itjuk az
.\Iost is felismer: férfi arcomat
el
ero•áramlást
és
bi
ztosítju
k
a
sikerül
nem
hézségek miatt
nézi hosszan és rólam érdeklődik,
teljesíteni. An-01 nem is be- I m<'netrends7.erűséget.
meg Pestről, s mindig a szavamba vág.
szélve, hogy az élüzem s�int 1
a régi esztendőkről kezd beszélni,
Több időt
tclje,;ítése is vesz,élyben forog
s ilyenkor aztán kihúzza magát.
a n1ásodik félévben.

.... .... ..
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Vasutasok egymás között

pe- 1

Egy a gépen, kettő szalad a tízre . . .

?3-:1

Sok az ácsorgás a füzesabonyi bejárati jelző előtt

Miért folytatják a stílszerű lairtást?

Vasutasok at is érdeklő ú j ítás

Egy öreg vasutas emlékének

A problémákon valamiképpen segíteni kell.
Annál is inkább. mert nem
csak a füzesabonyi vasutasok,
hanem a miskolci igazgatóság,
az egész vasút eredményeit
gátolják a nehézségek.
Visi Ferenc

az önművelésre

Ismét a csende; Bán szólt :
- A z átmenesztók i s rövide
ren megpróbá1koznak a szo
cialista cím eLnyerésével . A
kocsifelí rók között több fiatal
,·a n . mégsem megy úgy a
munká j uk. ahogy kellene. A

Az unokája mémök lett, - dic$ekszik;
v<1n kis háza s pár ölnyi szőleje
a faluvégen, a fia iparos
s Komlóra jár le: bányász a veje.

Bt1llagunk lassan; megáll. Hátizsákját
- lá.tom, nehezli - át.:eszem tőle,
hálásan szól . . • S úgy dohog, mint egy gózös,
mire /elérünk a dombtetőre . • •

...

A magyar csapat a harmadik helyen végzett
a vasutasok nemzetközi kötöttfogású
birkózó-versenyén

'l'Jlie!legy orszlig legjobb vasutas a gyc5zeJemhez, szép küzdelembP.n
Mrlo6216i 1'8.Jállcoztak október 7--9-e legy(5zte ellenfelét és ezzel pehely•
között a Nemzeti Sportcsarnokban, sűlyban az elst'S helyen végzett.
a szakszervezet sportosztál:Ya által
Reznákra már nehezebb feladat
--,ndezett n. Nemzetköz! vas várt. Neki még a szovjet Brezs-
a'tall KittöWogású BlM6zóveme- nyakkal és a török Kaplannal kel-• A háromnapos viadalról el
aondbatjuk, hogy kU1s6ségeil>en
,S tartalmában Is remekbe szabott
ftneny VO!L
A péniek délutáni kezdés e!(5tt
tlibb, mtnt nyolcvan versenyző
mérlegelt. A népes mez6nyben
llZámos kiválóság, a nemzetközi ta
lálkozókról már jól Ismert ver
..,,,-z6 lépett sz6nyegre. A török
csapatban a légsúlYfi Bllek pél
dáut a római olimpián els(5, a ne
hézslllyű Kaplan pedig a második
helyen végzett. Dogan Budapesten
világbajnokságot nyert, de jelentős
nenttetkllzt tapasztalatokkal ren4ellrezik Kurt és BOke Is.
KWI.DI esapaüal vettek részt a
9111'8enyen a szovjet, a romáQ és
a,, NDK vasutas&! la. A szovjet
birkózók között ugyan nem l!lJ!n
akadt Ismert neva versenyző,
többnyire most mutatkoztak bR
els6fzben Ilyen nagyszabású nem
i,etközi versenyen. Bemutatkozá
auk azonban k!túnllen sikerült.
A mag-yar birkózók Is jól meg•
iWták helyilket • venenyen. Bár
Beznák tussoIJa
:Nagy és Farkas az elsll nap után
k!esett, a többiek azonban jól áll lett mérkőznie. Az els(5 akadályt,
ták a sarat, és ahogy közeledett a ha nehezen is, de s1ke:-esen vette.
dönti! napja a magyar táborban Brezsnyak ellen pontozással győ
llgy n(5tt a remény, a bizakodás. zött. A török versenyzőt azonban
:Erthet6, hiszen a harmadik.forduló nem sikerült legyőznie. A ponto•
után Hódos, Ivanovics, Tarr éA zók döntetlent hoztak ki !gy mér
lteznjj[ még veretlen volt.
legelésre került sor. A mérleg ez
Míg az első fordulókban meg!e úttaJ nem kedvezett.
het6sen sok tus-gy(5zel<>m szüle
A vasárnap esti döntőket egyéb
tett, add:i.R vasárnap az elódönti\ ként
szépszámú
nézőközönség
llen és a délutáni dönbll során fejO szurkolta végig. A nézők nem csa
fej melletti küzdelmet vívtak egy lódtak, mert a döntő is minta-
mással a versenyzők. B6ven volt szera rendezés mellett bonyolódott
Izgalomra oka vezetőnek, verseny le és l.zgaJomban sem volt hiány.
zllnek és szurkolónak egyaránt.
A Yerseny Tégeredménye:
A délutáni dönt(lben két magyar
versenyző IvanoVics és Reznák lé
Lepkes1ily: L MlhaJJov (Szovjet
pett szőnyegre. 1vanovics, akinek unJó), :. Karakus (Törökország). 3.
már a döntetlen is elég lett volna Wltt (NDK), Ugsllly: L Hódos

Egy lelkes kultúrgárda

(Magyarország), 2. Bllek (Törökor
szág), 3. Chrlstea (Románia). Pe•
helysúly: 1. Jvanov!cs (Magyaror•
szág), 2. Mlkula (Románia), 3. P0l
Jakov (SzovjetunJó). KönnyQsúly:
1. Mlsztulov (SzovjetunJó), 2.. Do-

Négy évtized

vasút szolgálatában

Milliwt.en elismerést kapott
a közel négy évtired.es szol
gálat után most nyugdíjba vo
nuló Horváth Károly főfelü
gyelő, a MAV any-agellátási
ig,a:z,gatóság munkatársa, az
anyag.sz.erkeu,lési szolgá,]at !ki
váló szakembere.
Igen nagy goodot fordított
az ifjabb nemzedék nevelésé
Te. Több évig volt a tisztkép
ző intézet tanára, számos tan
folyam előadója, és tucatnyi
jegyzetet írt az eredményes
szakoktatás el&egftése érde
kében.
Munkatársai és volt tiz.nítvá
ttv,it őszinte sze,-etettel kíván- 1
Mk neki hosszú, derűs életet.

Da a gondnok
gondatlan . - .
A hévízi MAV-üdül,óben töl
töttem szeptemberben két he
tet. Az ellátásra, a pihenési
lehet.óségre nem lehet panasz.
Több szem többet lát _ mondják. És ez így 4,az!
.Nagyszerüen éreztük volna
A Tégi öregek meséLtk a Pest-Budát összefogó Lánchid dtmagunkat, ha · · ·
Százezrek csodálták a kare8Ú hidat. Ünnepség, ökörha a tizennégy nap alatt adásáról:
bizonyos suszterinas eUciál•

Az okos falusi és a Nyuga ti pu.

sütés, dáridó. EgyszeTcsak . . . az a
hallgathattuk volna a rádiót,
tot t:a magát: - Az orosz�nna.k nincs nyelvel Csaku.gya,n! ha az olimpiát .nézhettük
volna a tá.rsalgóban elhelye- terjedt eL országszerte a hir.
A napokban kicsit hasonló dolog töTtént a Nyu,ga,ti pál114zett TV-készüléken (mikor
udvaron.
akariák végre megjavíta ni?)
Öreg magyar á Ut a járdaszigeten a pályaudvar el,ótt, és a
be, .,ha · m rtem volna
Csódo�oz�tá,-saimat. Nem homlokzatot nézegette. Aztán az oldalakat járta körbe. 0'7!yi
.
a fejét . • . Végül kibökte - csaiknem úgy, mint Gárd.
•· est· l válta
.
vo ltt ugyanis
u
t•s=='·-dés
"=• ""'
•
D
'
ö
k• mnca
•
·
et nk hose ( . m. a.. f.) - e h=en ennek az álloma.sna
aks

�1

Aljamu.nk• sz zervez ü
neve!
óriási összegeket fordít a dol
Már hogyne lenne - mondtuk többen.
gozóik üdü1tetésére, és szerin
- Van? - kérdt -, alGkor miért nincs kiln-a?
tem helytelen, ha az üdülő
Nem akarttl<k elhinni a felfed,ezést. KörüljáTtuk a 83 en
gondnoksága nem törődik a tendős múemléket, amely - 'Ú{/y igaz - hamlrnas Anonymus•
vendégek ilyen irányú igé ként ül a Körút szélén.
nyeivel.
Mi szórakozot t pestilk esztendó1eig elmentünk ame[lett,
Kiss Lajos
amit egy vidéki ember azonnal észrevett.
- Iyt SZB-elnök. Alsóörs

román ellenfelét

gan (Törökország), 3. Kropka
(NDK). Váltósúly: 1. Tarr (Magyarország), 2. Protaszov szovjetunió),
s. Kasel (NDK). Középsúly: 1. xurt
(Törökország), 2. Neufang (NpK).
3. Kucsijev (_Szovjet_u�ó). !élnehézsúly: 1.. Bilke (Törokorszag), 2.
Rétfalvi (Románid), 3. V111mann ,
(Finnország). Nehézsúl�: 1. Kaplan
(Törökország). 2. Reznák (Magyarország), 3. Brezsnyak (Szovjetunió).
A>< 6sszesftett pontversenyt, a
vele járó vándorserleggeJ a törö
kök nyerték 37 ponttal, z. szovjet•
Unió 34, 3. MagyarOl"ISZág 29,5, 4.
Románia .26, S. NDK 23 ponttal.

December 10-re teljesítik évi ter•
Tizenhárom egy- és kétemeletes
vüket a tapolcai fütöház és szertár bérház épül Záhonyban. Az új vas
dolgozói. Ezt határozták el a IV. utas telepnek üzletháza is lesz.
negyedévi termelési tanácskozá cukrászdával,
eszpresszóval, fű•
son.
szer- és divatáru boltokkal. Az or
vosi rendelő sem !og hiányozni.
KazincbaI"Clka, 1 Tízéves a . m��av�delem clmRózsa
Behán
Tanda Bertalan Nyékládháza, dr. mel jól sikerült ld.allitast rendu
.Nyolcvanezer kilométert tenne
Horváth Károly Budapest, Bognár I tek a �:V:SEV dolgozói Sopronban. meg az a mozdony, amelyet egy
Károly Tapolca , Bornemissza Sán- A klállltas anyagának jelentős ré kg uránból nyert energia hajtana.
dor és Hegedüs Sándor Kisüjszál- szét a vasutasok Szakszervezete és
a KPM bocsátotta rendelkezésre.
lás, Tótka Károly Szeged, PozsoGyors iitemben épftlk a Szlip•
ny! Istvánné Miskolc, Dancs JóKongresszusi hónapnak tekintik vizérig vezető gazdasági vasutat.
zset Tapolca, Cserháti József Sze októbert a nyékladházi állomás Az oroszlányi MÁV gazdasági kis
ged, Kiss Lajos Alsóörs, Mal<:ara kiszlstái. Többek között vállalták. vasút vonalának meghosszabbftá
Sándo r Nyíregyháza' Pintér Lajos hogy egy általuk összeállitott te sán� szeptembertól már több, mint
.
Vácrátót. Leveleiket lapunk anya hervonatot továbbítanak Tiszapat 100 pályamunkás dolgozik. Október
végére lehetővé válik a közvetlen
konyára.
g:ához felhaszrulltuk.
forgalom Oroszlány és Pusztavá�
Bánhegyi Tibor Diósgyőr, Dióés
vegyvédelmi illetve székesfehérvár között.
Egészségügyi
szegl1y Gyula Albertirsa. Levélben
versenyt rendezett a KPM a leg
válaszolunk.
jobb légoltalmi egységek részére
Ková.cs KálmAn Haj<luszoboszló. Budapesten. A 48 csapat 213 részt
Kérését illetékeselchez továbbltot vevővel indult. A fecskendók sze
A HIVATALOS LAPBÓL
tuk.
relésében jól szerepelt az �zald
A Hivatalos LaP tartalmából 11
Jármíljavftó és Békéscsaba állo
más csapata. Az egészségügyi kö szakszervezeti bizottságok és a
tözési versenyben Debrecen á.llo dolgozók figyelmébe ajánljuk a
következőket:
más lett az els6.
n. számból: 122 001/1900. 1/1. A.
Uttöró vasutat avattak Egerben. Müszaki fej lesztési alap képzése és
A próbaút után már menetrend felhasználása.
123 619/1960. I/2. B. Munkaidő
szerű járatok közlekednek Eger
és a szarvaskői vár közötti 10 csökkentés bevezetése egyes egész•
zolvány és az igazolványhoz l{m-es szakaszon.
ségre ártalmas munkaterületeken.
124 038/1960. 1/3. A. Békéscsaba
kiállított betétfüzet aláírás
Naponta 400-500 t. túlsúlyt továb· Békés keskeny nyomközű vasút•
nélkül is érvényes.
bitanali: a székesfehérvári fútöház vonal forgalmának megszüntetése
mozdonyai. A f'íitóhá.7. dolgozói és közútra való átterelése.
1.214 309/1960. I/8. D. Tényleges és
megkezdték a felkészülést a zord
Nyomoz a fővizsgáló időjárásra.
nyugdíjas vasúti alkaltnazottak'
arcképes igazol\·únyának érvénye-,
Október l-én, a Budapest vendégül látta G. J. Turjanica sltése az 1961; évre.
D6i-,:u. és Tapoic:a között elvtársa� a szovjet nagykövetség I «. számból: }.2j 710/1960. �/�. E.
küzle!::edö 2112. szimú vccaton elsö titlcárát a békéscsabai fűtőház Burgonya és alma fuvarozasanak
korlátozása.
teljesített szolgálato Szöllősi MSZB-T-szervezete.

A szedesztöség üzeni

Mit kell tudni az arcképes igazolványok
érvényesítéséről

A tényleges és nyugdíjas vas

'Nyíregyháza állomás szín ka, a CsáTdáskirál!/11Ó, a Bás úti alkalmazottak és család
já'lszó csoportja a felsz.a,badu tyasétány 77. (,s a DoktOT úr tagjaik arcképes Jgazolványá
Iás óta számos operettet és .sok utáin, most, október elején a nak érvényesítése 1960 október
más színdarabot mutat.ott be. nyíregyházi Móricz Zsigmond 15-én megkezdődött és decem
A János vitéz, a Mágnás Mi.- Szinházba.n nagy sikerrel adta ber 15-ig tart.
A kedvezmény mérve az

11
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elő - Ber.3Zterczy Mihály lkul 1961 évre változatlan.
�tó reooezé.sében
Az 1960 évre kiállított be
Farka.s Ferenc: Zeng az er-dó tétfüzetben lévő szabadjegyek
cfmú 3 felvonása; operettjét. december 31-én 24 óráig ér
t
Az előadást négJl'hónapos vényesek. Az 1 961-re kiállitott József tapolcai vizsgáló fő
kemény tanulás előzte meg. szabadjegyek pedig 1961 ja kalauz. Egy üres első osztályú
Gombos Jánosné, Jeszenszky nuár 1-én O órától ha.SzTlálha kocsi.szakaszban három me
nettérti jegyet talált. A jegyek
Ilona, Pogorecski Tibor és tók fel,
még számos vasutas érdemel
Az érvényesítésre bevont értéke mintegy 240 forint volt.
Szöllősi József nyomozni
dicséretet a:z>ért, hogy a nagy arcképes igazolványok helyett
szállítási feladatdk végirehaJtá az 1960 évi betétfüzetben levő kezdett. A kalauztól megtudta,
az utasok valószínűleg
sa mellett pihenő idejüket a igazolást csak a szolgálati fő hogy
Balatonfüreden szálltak le,
<kultúra szolgálatába állítják. nökségek jogosultak kitölteni. majd
ezen a nyomon elindul
Gyakran járják a vidéket, és Az igazolás mindaddig érvé va kiderítette
az üdülő és az
termel,ószövetkezeti köz.;égek nyes, amíg az érdekelt 1961 utasok nevét. A
jegyek tulaj
ben ku.!túrnapokat szierveznek. évre érvényesített arcképes donosai hálálkodva köszönték
A lelikes kultúrgárda - a igazolványt vissza nem kapta, meg, hogy üdülésüket; még
KISZ tagjaival karöltve - legkésőbb azonban 1960 de kellemesebbé t-ette Szöllősi
kultúrsz.obát épít, kijavítja és cember 31-én 24- óráig.
fővi:zsgáló kötelességet megha
Az 1961 évre már kiállított
szépíti a iku.ltúrott'hant. Az ön
ladó eljárása
XX
és
XX/a
minta.számú
me
kéntes munkával mintegy
A lelkil�mereles vizsgáló
1960 december l-től
3&-40 ezer forin;tot tadtari netjegyek
érvényesek. A negyedik élet főkalauz valóban rászolgált a
tunlk �
dicséretre..
évet betöltött és írni olvasni
Bognár Károly Tapolca
még nem tudó gyerekek ré
Makara Sándor
szére kiállított arcképes igaNyíregyháZQ

Kett6zve bányaváros. 57. A Szak
szervezeti Világszövetség megala
kulása óta eltelt idő. 59. A burmai
miniszterelnök egyik neve. 60. Ra
Vfzszlntes: L November S-C•án rang teszi. 35. lparmílvészünk csa• bol. 61. ipari növény. 63. Férfinév.
kerül rá sorw 13. :Esza.ki főváros. lád.1 neve. 37. Hangtalan zérus. 38. Gt. 1:lelmezl. 65. ldegen rózsa.
H. Algéria !ővárosa. 15. Fafajt•. t:k'.ezeltel szinészkedc5. 39. Mú lati • Filggöleges: 1, Sikeres kísérlet
16. Latin üdvözlés. 18. Szuez na• nul. 40. Vissza: egyiptomi borjű. után következik. 2. Kettös betű. 3.
gyobblk része. 19. Okozat szülöje. 41. vtssza: keleti nép. y-j. .a. Névutó. 4. Tűzszerszám. 5. Fordí
:1. Nagyrészt már gépesítették. 24. Bels6 szerv. 45. Mocsaras. n. Ve tott névelő. 6. Előkapar. 7. Rág a
Akolban van. 25. Vissza: keleti fej zetékben kering. 48. Kossuth szü szélein. 8. Függönyféle. 9. Német
51. Repül személyes névmás. 10. Néha a ka
fedö.
Esztendeje. 28. Boga Iker• lőfaluja. 50. Végzet.
szava. 29. Régi nép. 30. Alpesi szél mássalhangzói. 52. Egy másik belső róhoz kötik. 11. :E:gés. 12. Egyik
névelővel. 32. Vajon csúz? 34. Ha- szerv. S3. Elet. li6. Remegtet. 56. nagyapa. 17. Névutó. 18: .Amerikai
Egyesült Allamok. 20. Tlsztitó esz·
köz. 22. Vác keverve. 23. Ég? 24.
Ritka férfinév. 26. Els6rangtl pá
lya. 29. Téli csapadék. 31. AnYÓS
népiesen. 83. Családi név. 34. Sín·
karlmán látható. 36. Már németi!!.
38. Pilis eleje. 42. Gabonaféle. 43.
Jó húsban van. 44.. Jól varr. 46.
€szak-afrikai város. 48. 11:desség.
49. Számösszetétel. 52. Szputnyik
h&11g, 54. :€vázak. rn. Halfajta. se.
Ut. 60. Háziállat. 62. Indulatszó.
BekWdendó: vízszintes 1.
BekQldésl határidő: november 10.

'K E R E S Z T R E J T V É N Y

zr.

VIBTNAM:

Határidő előtt adták á t a
forgalomnak a Vietnami De
mokratikus Köztársaságban az
51 km ho.56Zú Dong anh Thi nguyen vasútvonalat. A
12 hídon áthaladó vonalat kül
földi szakemberek igénybevé
tele nélkül építették.
CHILE:

gozók ingyenes orvosi ellátá
sával szemben, Ausztráliában
a drága magánorvosokat kell
igénybevenni.

KÍNA:
A Sicjádzsuáni mozdony- é�
vagongyár (a Chebej tarto
mányban) -nem egészen hat hó
nap alatt 55 $Zá.zalék,kal több
járművet állított elő, mint a
múlt év egészében. Néhány
hónap alatt 43 mozdonyt és
502 vagont gyártottak terven
felül.

ötvenezer vasutas lépett
sztrájkba, hogy kik.énysze rít
se béremelési kavetelésének
teljesítését. A sztrájk követ
keztében Santiag6 és az ország SZOV.JETUNIO:
Az igazgatóságok
belső vidékei között megsza
Vasúti robotgépet szerkesZ•
egymásközti versenye
kadt a vasúti összeköttetés.
tettek M()szki;ában. Az ,,auto
Az 1960. évi augusztus, ha AUSZTRALIA:
mata mozdonyvezető" ponto
vi eredmények alapján az
U. R. Bowsen és R. G. Polin, san ellátja a mozdonyszemély•
igazgatós:uiok helyezési sor a Szovjetunióban jár atl5ztrá1
zet munkáját.
t
rendje és százalékban kife
Egy elektronikus számológép
jezett teljesítménye a követ vasutas küldöttség vezet.ói nyi
latkozatban elmondták, hogy a jegypénztárost helyettesí
kezők szerint alakul:
1. Pécs
96,90% meglepte őket az a magas ti. Kiad.ja a jegyet és a visz
2. Szombathelv
94. 48% kulturális-, oktatásügyi- és szajár6 pénzt, ugyan.akkor me
3. Budapest
91,72% életszmvonal, amelyet a Szov netrendi felvilágosítást iS ad,
88,97% jetunióban láttak Klubolt és valamtnt jelzi az egyes kocsik·
4. Szeged
Ausztráliában ban lévő szabad helyek szá
88.62% kultúrházak
5. Debrecen
78,62% nem találhatók. A szovjet dol- mát.
6. Miskolc

Csúcsforgalom a vasúton

Az ellizli keresztrejtvény helye,
megfejtése: Minden szállitásITa fel�
lónált áru leggazdaságosabb szálli•
tása.
.Könyv.Jt nyertek: Haraszti Fe
renc Vokány, vasútállomás, Te
mesváry István föintéző, BVKH.,
Layer Já1JOS Mőzs, Tolnai űt 13,
MAGYAR VASUTAS

Felelős szerkesztő: Gulyás János
Feleli5s kiadó: Szabó Antal
szerkeszHJség: Budapest. VI.,
Benezu, tL 4L
Terjeszti: a Népszava Lapkiadó
Vállalat
Budai:est, VII.. Rákóczi tit 54
Szikra Lapnyomda

- Sajnos ninc.� !dóm a szidalmakat meg
hallgatni. lrják be a panaszkönyvbe. =id a
szabadna.pomon elolvasom.

- Na.. most már mea sem kell állni. Eléd
lesz a viz hazáia.
(Pusztai Pál rajzai)
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A világot át/ormáló Nagy Októberi
Szocialista Forradalom.ra emlék'tzünk
A Nagy Otóberi Szocialista
Forradalom 43 évvel ezelótt
úJ korszakot nyitott az em
beriség történetében.
1917
októberében elóször történt
11Leg, hogy egy ország dolgo
kezükbe l'ették sorsuk
zói
irá n yitását. az államhatal
mat.

szóló sikereit. Számtalan kí
sérletet tettek már a Szovjet
unió
megsemmisítésére,
újabb világhábo·r ú kirol>ba.n
tására. A Szovjetunió azon
ban - a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom Ö'l'ökösei
vel: a szocúzl.ista, valami int a
gyarmati rabságból felszaba1

Ma
különös
jelentősége
van annak. hogy a szocializ
mus, a, kommunizmus épité
oéliez békés alkotó mu11,kára
i:an szükség, hiszen a földke
reksl,g do!gowi a békére
rágynak . A tókés országok
népei is világosan látják,
éppen
li ogy a kapitalisták
úgy, mint kezdettől
fogva,
ma sem mízik J'ó szemmel a
világraproletárha,taLom

dult
o-rszágokJutl ewii.tt
békepoutikát
következetes
folytat, s bátran, ere dménye
sen lép fel az imperialista
kisérletekkel szemben,
A Néva tMkolatába,n el
Aurora, ágtrúlövése
d-ördült
és a gyarmati függetlenség
felszámolásáért ,napjainkban
végbemenő folyamat szoros
történelmi
függésben
van
egymással, Sőt, elemezve az

·················· ....•.........• -

A szakszervezet V. kongresszusa elé

összeül
A bérügyi intézkedéseken tú l még a ten nivaló a bérezést, a
V. számos, a munkakörülménye- I szociális normák biztosítását, a
b e - kongresszusa, hogy kétnapos ket javító rendelkezésre került ruhaellálást stb. illetően. Kü:
utolsó négy éi-"tize d ben
következett minden olyan tanácskozáson ért ékelj e a köz- scr. Sok szolgálati helyen meg- lönösen kisebb szakszervezet,
történe lm i eseményt, MM! y ponti vezetőség és te rmészet e- szűnt a 24/24, jóval rövidebb bizottságaink nem nótt ek mé:::
az embe riség haladását, fel- sen a szakszervezet egészének az utazószemélyzet szolgálati fel a feladatokhoz. Nem sike
eme l'kedését szolgálta _ oe - . négyéves tevékenységét, meg- idej e. Csaknem 1000 dolgozó rült a bizalmiak mu nkáját a
cs ökkentették kívánt szintre emelni. A szak
leéTtve a fasizmus fele tt ara- szabja az elkövetkezendő idők mun kaidejét
heti 36 vagy 42 órára. A jár- s zervezeti szervek tekintélye.
tott győze lm et is •-, megá l- legfontosabb tennivalóit.
és
Mint ismeretes, a IV. kong- múpark gyarapítása, tökél ete- együttműködése a mozgalmi kí
Lapithcújuk, hogy a Nagy, Oklé- szakvonali szervekkel még
tóberi Szocialista, Forradalom resszus közvetlenül az ellen- sítése - habár nem tart
a megnövekedett szállítá- vánnivalót hagy maga után.
gyózelme néll...-ül aligha kö- forradalmat megelőző napok- pést
t
A kongresszuson szó esik az
, bru1 ülésezett. Az alapjaiba n s.i feladatokkal - a munká
vetkezhettek vol11a. be.
gépek „ besz1;rzése eredményekről,
k nnyító
hibákról
a
A Szovjetunió fejlődését a h elyes és reális határozatok sz� nten
k
e
kakorulmeny
un
m
a
i
egya ránt. A küldöttek bizonyáfo-rradaf.om óta el tel t 4 3 év végrehajtását az el lenforradaa.
szolgálj
javítását
1
ra
e
lhozzák
vá
l
asztóik
észret
a.! att nemcsak
nagyarányú lom egy ideig hátráltat a, neAz elmúlt években került vételeit a legfelsőbb tanácskoépítkezés, szociaHsta. létes!t - hezítette. Ennek e llené re a IV.
határozatainak sor a nyugdíjak és a családi zás elé . Reméljük, hogy egy
megtuem. ése ,
mé:nye k
a k ongresszus
felemelésé re. A szociá- termékeny vita után olyan hafej lesztése,
népműv elés
a túlny omó részét a tagság meg- pótlék
kultúra fellendítése, a, ka- elégedésére sikerült végrehaj- !is, kulturális és sportvonatko- tározatok szü letnek, amelyek
!
zású
kiadások
is jóval felü l- tovább javítják a vasutas dol
tani.
pita.lista. · maradványok felsztié
Ha a szakszervezeti mozga- �úl ták _a _korábbi év�ké�. �z goz?k. élet- és munkakörülm ?llolása., 'nllgVf)térvú iparosíugyv1 teh es �z�rvezet1 k1ada- nye1 t
hanem 4 tudom á:nyok lom l egfon tosabb teendőj e, a s ok csokkentesev , az ala
tá.s,
zól nunk kell arról is, hogy
P.oly magas szinvo-nalána.k el- mu nkáshatalom gazdasági és s erve eteknek el k .. zvetlenul
S
_?
vannak, akik túlzott váéré se is je l.! e mzi, me l iyel be- poli t ikai erősítését célzó i ntéz- v�ss ?' ttatott P:, nzossze
fel
g
�J�
i
hozhatatla,nul a, v i� l egte - kedéseket nézzük, emegállapít- emelesevel_ . kerulhetett sor rakozással tekintenek a kongresszus elé. Vannak, akik táp
1<.intélyesebb és legyőzhetet- hatjuk: a szakszerv zetií aktí- ezek emelesere.
vák és tagok mozgós tásával
lálják ezt a hangulatot. AnéTlen ha.ta1ma. lett.
eléri.ük,
hogy
nú
nden
esztenz
elmúlt
négy
év
változást
kül, hogy kisebbíteni akarnánk
A m.a,gyar do!,gozó nép sza.j elen tős:lgét,
bad.ságát és az enne14 nl,IOl'nán dő termelési eredménye csúcs- A hozott a vezetőszervek a tanácskozás
t eljesítményne k számított. A munkájában is. A legfőbb tö- meg kell mondani, hogy mint
megvalósított
na,gyszerű• ered- vasu as dolgozók
.
minden
évr
e
kvés
az
volt,
hogy
a
v
e
z
e
me,nve,,t, . , szocialiS ta.
vív- b en ttel i' esítették a reáJ' u k há- tószerve k tevékenységét kö - eddig, a jövőben is a termeléze
kenyebb mu nka, az alacsománya.it is 4 Szovjetunió- ruló feladatokat. Az ilyen
hoz- iebb vigyük a tagsághoz, mi- nyabb önköltség, a gyorsabb,
na.k köszönheti
elsősorban. zájárulás a népgazdaság ter- né! jobban társadal masítsuk a gazdaságosabb
szállítás képc,Ivem csak 1945-lum, h anem veinek végrehajtásához, ::lapot 1 szakszen-ezeU mun kát. A tö- heti előrehaladásunk alapját.
1956-ban is késedelem né rk.ii l teremtett ahhoz, hogy tovább megkapcsolat erősödése a tagA kongresszusi
határoza�
sietett dolgozó népii.nk s egít- .ia"uljon a Yasutas d.olgozók ság bizalmának fokozódása jelvl!grehá'jtásának ideje egybeSé'géTe, nlJgy biztóttts,t; szá- élet- és mu nkakörülmény e.
zi e teki ntetben az előrehala- esik második ötéves tervü nk
-• nk.ra
"' 4 szaua
"- ds...,ot.
,,_
?ML
1 957 óta végrehaj tott dá�t. A fizE;tett a�parátus szá- idószakával. Bizonyára a reáMint mi11den évben,
úgy
bérügyi
i ntézked ésekke l manak csokkentése ellenére lis n épgazdasági tervvel összemo!t fs. a. világ do?gozói'l:al havi 33 millió forinttal emel- javul t a dolgozók hozzáállása hangolt határoza
tot
hoz a
együtt, hála.érzettel és szere- kedett a vasu tas dolgozók fi- a s zakszervezeti
munkához. kongressz
amelynek végre
tettel kös.wntJlik a, béke biz- ze.tése. A vállalatok nyereséo:- Egyre többen vállalnak részt a hajtása aus,
szakszervezeti tag
tos támaszát: a Szovjetuniót, részese dése után 1 95 9 telj es ít- határ?zato!< _ végrehajtásából, ság egészének jó együttm ú köés vele egy-'J.tt ünnepeljük a ményei aiapján első ízben ki fi- ellenorzésebol .
désén, összefogásán múlik.
győz.etmes fornul,a.lom 43. év- zetésre került a vasúton az , Önkritikusan el ke]J. mon
._,._____________
fordul6ját, s visszük előre a üzemi ju�ék, ami a �olg�zók dan unk azonban, hogy az elő
marxizmus-lenimzmtt.s zász- reál keresetenek 4,2 szaialekos j rehaladás nem volt núnden
!ajá,t.
emelkedését jelentette.
vonatkozásban töretlen. Sok
A lapunk október 1-i szá
mában közölt „Nem lehetne
gazdaságosa.bl>an" e. cikkünk
re a KPM 1. Vasúti Főosztály
6. B. osztálya a következő vá.
laszt adta :
5-é
November
szakszerv zetünk
n

e

A

Moszkva: a Lomonoszov-egyetem a Lenin-hegyen

Nagyarányú építkezés folyik az Jl:szaki .Jármüjavító területén,
hez a legújabb gépek munkáját is lgénybe<veszik
(Simay István felv.)

1960. OKTÓBER 31.
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Lehet gazdaságosabban

November _7-e
és a szakszervezeti kongresszus tiszteletére

„A Godisa-Komló közötti
vonalrész tengelynyomását 18
tonnára emeltük fel,
A vonal felújítása. 1962ben megtörténik, és a Kab,
vaLamint a Ky sorozatú ko
csík raksúlyig történó ki•
ha.sználásán.ak akadálya ne,ri

Az idén a vasutas dolgozók súlyt 135 százalékra emelte, a tőháznál egyhetes ünnepi mű
a november 7. tiszteletére indí Petófi forgalmi brigád pedig szakot tartanak,
tott munkaversenyt összekap 116 száza lékra teljesítette ter
Tokod-állomás dol gozóinak
csolták tt, szakszervezetünk V. helési tervét .
vállalásaiban - az egyhetes
kongresszusára tett felajá.nUí
műszakban - három irányvo
sok tel;esítésével.
lesz. 0
Jobban kihasználják
nat továbbítása szerepel. Ezen
kívül társadalmi munkát vál
a
munkaidöt
Szocialista brigádok
laltak a laktanya építésénél.
A tok<>di fate!ítő dolgozói
A szolnoki rokodá.si fónök
az éleQ
Sorompó kellene
sé11 dolgozó; az idén már ötöd a telítési tel jesítményt napi 150
A szakszervezet munkavé- ka- és életkörülményeinek ja
Az ünnepi műszak idején a, ször nye rték el az élüzem cí h elyett 160 köbméterre teljesí
delmi és munkásellátási osztá- 1 vítása terén elértünk, Szóvá
A Somogyszentpál mellett
lya és a KPM 1/6 szakosztá- tette, hogy egyes vezetők még miskolci igazga.t6sá.a területén met. Nem es tek kétségbe a IV. tik.
Zalaegerszeo forgalmi dolgo levő sorompónélküli útátjáró·
lya október 20-án a szakszer- mindig harmadrangúan keze egyre népszerúbbé válik a szo negyedév nehezeb b tervfelada
vezet központjában ankéton lik a munkavédelmet és nem cialista címért harcoló brigá tai láttán sem. Felmérték az zói az ünne pi műszak beindu nál az idé n má r három ha
bales et
értékelte a pályafenntartási fordítanak kellő gondot a bal dok versenye_ Jelenleg 590 bri adottságokat , hogyan teljesít lásától október 26-ig 41 irány lálos és két súlyos
gád 4505 tagja vesz részt '3 hetók túl a fokozott követel vonatot indítottak, átlag 1200 történt,
�zakszolgálat 1 9 60. évi balese- esetmegelózésre.
Legu tóbb
október
mozgalomban.
81
brigád
(704
se
l
mények.
tonnás
terhelés
ti helyzetét.
.
15-én egy pótkocs;s ZetOITB I
A beszámolót vita követte, ·
fővel) már elnyerte a megtisz
hogy
a
Az ankéton részt vettek a
Megállapították.
Az ünnepi műszakok ered ütközött össze a vonat.
A
Berta. István, a munkavédel
szakosztály felügy ele te alá tar mi és munkasellátási osztály telő címet. 11 brigád - 50 fő m unkaidő jobb kihasználására ményeiról küldött jelentések pótkocsi három utasa meg
tozó nagyobb szolgálati helyek vezetője hozzászólásában a vel - már az oklevelet, i,s m eg még nagyon sok lehetőség adó ból megállapítható: a vasutas
halt.
vezetői. biztonsági megbízottai, balesetek megelőzéséről, az el kapta,
dik. A rakszerjavltó-mű hely dolgozók november 7 szellemé
Jellemzője a versenynek, ben a szocialista címet nyert ben és saját érdekükben
Illetékesein k figyeljenek fel
valami nt a megyei bizottságok lenőrzés fokozásáról, a propa
a jövö
hogy ezek a brigádok min Berze Ján brigádja, valamint feladatainak sikere végrehaj végre a súlyos balesetekre és
mu n kavéd elmi felügyelói. A ganda fontosságáról beszélt;
os
s
denütt élenjámak a ter- a II-es brigád : N. Szabó Sán, tásához vezetó helyes úton jár lássák el sorompóval a for
beszámolót Tusa Lajos, a 6.
Az ankét hasznosnak bizo melésben,
fegyelmezettek, dor brigádja tesz eredményes nak.
szakosztály helyettes vezetőj e
galmas útátjárót.
nyult,
mert
több
olyan
kérdés
nem
tűrik
lazaságot, lépéseke
a
tartotta.
t a m un ka jobb meg
tisztázódott,
ame
l
yn
e
k
helyte
közösen
művelődnek,
ta
Mé ltatta azt a fej lődést, amit
szervezése, a termelékenység
a felszabadulás utáni időbe n a len értelmezése gátolja az nulnak. Nemegyszer sike re növelése érdekéb en.
sen újítana k, és küzde nek a
pályafenntartási dolgozók mun- eredményes m unkát.
balesetek megszüntetéséért, ilEmelkedik
letve megelőzéséért.
az irán}"·onalok száma
A debreceni járműjavító dol
A kedvezőtlenre fordult őszi sága kü/ön női brigádot szer
gozói 300 ezer forint értékű
idójárás el lenére sok vasutas I vezett: Aírizer Ferencné veze
A celldömölki építési fó jelentkezik, hogy részt vegyen tésével 26 nö jelentkezett
terven felüli munkát ajánlot
nökséghez tartozó épitésvezetö a lágymányosi vásán•áros és munkára . A Landler Jármü
A 620-as számú vonaton Bo ni, hogy az Fa 516. számú pos- tak fel.
De brecen állomás és pálya- ségek a telj esítmények kétszá kultúrpa.rk építésében.
javító dolgozói nak lelkesedétyánszki András mozdonyveze takocsi egyik féktömlője okozfennta.rtá.s, valamin t Püspökla- zalékos emelését. az önköltség
Szeptember elseje óta a Ke- sére jell emző. hogy - október
tő teljesített szolgálatot októ ta a hibát.
ötszázalék0
csökkentés
é t vál
s
állomá
dány
fútóház
dol
leti-pályaudvorr6l
és
s
412
dolgozó
l-re a kerületi szervek csak
lkiise
l
Botyánszki András
ber l-én. M en etközben tapasz
fől eg a lalták. A celldömölki fűtőház
beleértve a kocsiszolgálat :30 dolgozót kértek, s e nnek el tal ta, hogy a szerelvény nehe meretes szolgálatával nemcsak gozóinak vállalásai
füll
októb
e
r·,
23-á
n
Vágvölgyi
209 dolgozóját is - j e!entke- lenére - 180-an mentek dol
zen fékez. El-tői kezdve foko saját szerelvényét annak uta- tervfeladatok-·idő eltstti-·-t:éljeslr
zott .figyel emmel vezet ett . Jó sait mentette meg: hanem egy tésére irá nyu'.tak, a bal.eset- Sán �r mozdotú;sz�rel ő �ri zett társadalmi munkára. A :;:ozn i . Az Epítési Géptel�p
d
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Hídépítési
a tél e
Fónökségtől 35. a újabb líz dömpert küldött a
val nagyol)t:, fékutak.it vett késöbbi. beláthatallan követ- mentes szolgálat
b)tott. Ugyam tt . a k<?Cs1J:'-\'1to Nyugati mliszaktól 45, a Vas- földmunkák befe3ezésére.
számításba. mégis nehezen tu kezményekkel járó baleset le- , ló felkészülés jegyében .
Szombat·hely-állomáso,n
A szervezésben mir.dcnüt!
az reszleg 22-én ket szazalekl,al úti Fóosztál-yról 43. a ferenct·ádott megállni az állomásokon. hetőségét is megszüntette. Emrosi csomópontról 64 dolgozó élenjárnak a sza k�zervezeti biAmikor m6Qét/cezett Békéscsa berségéért dicséretet és j utal - ünnepi műszak alatt Vadászi ! túlteljesft ett<! a tervét.
A szombathelyi jármújo.r í- vetl részt az építk ezésen.
zottságok.
bára, fékptóbát. tartott. Csal, mat érdemel.
1 János raktárnok és brigádja
Boldizsár Gyula az egy órára eSÖ mozdított ' tóban kéthetes, a komáromi fúA Vasúti Főosztály nöbizottnehezen sikerült me gállapitaHonlvá.ri J07&ef

Pályafenntartási munkavédelmi ankét
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Vasutasok Lágymányosért

Egy éber mozdonyvezető
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Mit várunk
Néhány dolgozót ismét meg
kérdeztünk, hogyan véleked
nek szakszervezetünk küszö
bönáUó
kongresszusáról és
mit várnak tőle.
A személy- és gyorsvonati
szerelvények szorgalmas taka
rítói, lányok, asszonyok vála
szoltak először kérdésünkre
Nagykanizsán.
Vangyia Teréz, Büki Mária
és Galambos Rozália:
- Mintegy 15-20 dolgozó
nő részére kicsi a személyzeti
tartózkodónk, de jól tudjuk,
hogy nem is olyan régen egy
kiöregedett teherkocsi volt
az öltöző. Most fürdő is áll
rendelkezésünkre.
Meggyőződésünk, hogy a
kongresszus utan a szakszer
vezet központi vezetősége
az eddigiekhez hasonlóan,
képviseli a dolgozó nők ér
dekeit is.
Sági Jánosné és Tísza-i
Györgyné:
- Szeretnénk, ha egyszer
már nem kellene otthonról
hozni tisztítórongyokat, hanem
a szertár látna el bennünket
vele. Sokan járunk szolgálatba kerékpáron Kanizsa környékéról. Sót, vannak már mo- 1
tortulajdonosok is.
Szeretnénk, ha a szakszerve
zet lehetőséget teremtene ah
hoz, hogy társadalmi munká
val egy tetővel ellátott kerék
pár-megőrzót építhessünk.
Nagy Gyula. ·személyzeti fő
előadó, miskolci igazgatóság,
IV. osztály:
- Több fútőházunknál sok
szor nem úgy megy a munka,
ahogy kellene. Ennek oka
részben a mozdonyfelvigyázók
.gyengesége. Nem a képesség
érvényesül általában, hanem
az orvosi csoportosítás. Meg
felelő embert csak akkor állít-

a kongresszustól ?

hatnánk megfelelő helyre, ha
ez a megtisztelő kiemelés nem
járna keresetcsökkenéssel.
A kongresszuson és az azt
követő időszakban
szakszervezetünk központi
vezetősége togl&lkOZ7.0tl ez. zel a kérdéssel.

Pánovics József bizalmi,
jegyvizsgáló, Pécs:
ekünk, akik éjszakrun
kat az ország különböző lak
tanyáiban töltjük - az egyen
ruha-ellátás nehézségein kívül
- a laktanyák zsúfoltsága a
legfájóbb pontunk. Vannak
még olyan laktanyáink, ame
lyekben 8-10-12 ágyas SZO·
bák vannak.
S ha a laktanyák építésére,
átépítésére nincs is lehetőség,
az emberek nevelésére,
kulturális fejlódésére kell
sok gondot forditani a
szakszervezetnek.
Igy elérhetjük majd, hogy nem
kell olyan ágyban aludnunk,
amelyikben előttünk piszkos
ruhában, mosdatlanul aludt
valaki, és ha már_ elaludtunk1
_
fel�varm
nem fog _almunkb�l
az érkez<;>k vagy tavozok hangos beszéde, kopogása.
óvári István állomási dol
gozó, Orosháza:
héttel ezelőtt
- Három
fogadónapot
szakszervezeti
tartottak állomásunkon, s re
méljük, a dolgozók észre�éte
leiről, javaslatairól lesz szó a
kongresszuson. Büszke vagyok
arra, hogy 38 é,•i szolgálatom
alatt egyetlen balesetem sem
volt. Hogy a jövőben se legyen
ilyesmiben részem, régóta kér
jük a térvilágítást.
A kongresszus hcnzon ha
tározatot. amelynek a.lap
ján a munkavédelmi in-

A menetrendsz:erkes.ztők
figyelmébe

A vasúti közlekedés sokat
Nemcsak a menetrendben
vannak hibák.
javult az utóbbi időkben. A
balatoni vonalakon �övidebb · Gyakran tartóztatják fel a voidö alatt j uthatunk Keszthely- natokat. egy-egy állomás on.
re vagy Fonyódra, mint régeb- Sze ptember 3-án például az
1ben. Rövidebb távon azonban 1236-os számú rnnat �rd-Alsón
nem sze1,kesztik mindig . k� ő 1 6 percet várakozott indokofigyelemmel a menetrendet, es J atlanul . Amikor a vonatvezenem ügyelnek a korábbi me- tó igazolást kért a forgalmi
netidők megtartására.
szolgálattevőtől, az komolyta1 lanul válaszolt. Október l-én ,
Budapest-Székesfehérvár
között a vasúti közlekedés.nem ugyancsak az 1236. sz. vonat 1
javult. Néhány éve egeszen Nagytét ény állomáson 20 perkedvezó volt már a Ve lencéről, l cet várt helytelen intézkedés
TárJw_król miatt. A szolgálattevő a váraKáuoJ násn·'-'.ékről.
Erdrol valo utazás a fovaros- kozás okáról érdeklődő és már
ba. Nemcsak az üdülők, hanem türelmetlen utasoknak · így váa környék Budapesten dolgozó laszolt gúnyosan : - Várha t,
lakossága is sérelmezi ezt
miq hazaér'.
.
,
.
Felfigyelt-e valaki péidául
Szmte napo ta ismétl O- dOaz illetékesek közül arra, hogy es�t. hogy az 1�3 és 1237
_
/a
' tö"bb 1·d·t
az 1' den
0 keU tölszamu vonatokrol Buda.fokteni a dolgozóknak a voBe1varoson
,
naton, mint az elmúlt évegymással ve rsengve ugben.
rá.Inak le az utasok,
Vizsgáljuk csak meg e vonal
hogy átszálljanak a Pusztasza•
menetrendjét.
Az 1237-es számú munkás- bolcsról jövő vonatokra. Nem
teszik,
hanem
vonat menetideje Budapest és passzióból
Székesfehérvár között 2 óra 13 a:zért, hogy hamarabb jussa
perc, az 1236 -os Budapest- nak munkahelyükre, vagy az
Kápolnásnyék
viszonylaitban iskolába, és mert a Székesfe
közlekedó helyi munkásvonat hérvárról jövő vonat csak Ke
a 44 km-es fővonali szakaszon lenföldig közlekedik, Szeren1 óra 43 perc alatt teszi meg csére baleset még nem fordult
útját. Ennyi idő alatt a Bala- elő, de nem tudni, hogy a rend
tont is el lehet érni. A Buda- szeres ugrálás mikor válik
pest-Szob -i vonal szintén zsú- végzetessé. S vajon ki lesz a
folt, de e2lt a távolságot egy felelős? Az 1237-es számú vo
munkásvonat ott 73 perc alatt natot 7 óra 15-re kellene Ke
tcszi meJ?. tehát 30 perccel rö- lenföldre érkeztetni.
Altalános vizsgálatra és he
videbb idő alatt. Más példákat
is lehetne említeni. Az sem lyes intézkedésekre van szük
hogy e vonalról bejáró sok
ség,
Buda.helyes, hogy Velencéről
pestre vasárnap - még a nyá- ezer iskolás gyermek és dolgo
ri menetrend szerint is - zó utazását kulturált&bbá te
Yagy kora délután vagy csak gyük.
Kovács János
késő éjszaka lehet visszatérni.

y.

Az Al-Dunán. a Vaskapu 8ZOrosnál mo2ldonyok vontat(G01U1.a. GY. felv.)
jt.k felfelé az u.szá,lyokat.

hamarabb
tézkedéseket
hajtják majd végre.
Budapest
Lét:a.í Sándor,
Déli-pályaudvar „háztól házig"
járata kezelője:
- Tizenöt éve vagyok tagja
a szakszervezetnek és elége
dett vagyok a dolgozókról való
gondoskodással. Az idén úgy
látszik, mintha az őszi forga
lomban a darabáru-szállítás
visszaesett volna. Pedig az
igazság az, hogy több árut
szállítunk, mint bánnikor ez
előtt. A szakszervezet segítsé
gével jobban szerveztük meg
a munkát, így nem gyúlik
össze az áru a raktárakban, a
szállítás gyorsan, folyamatosan
történik.
Az újjáválasztandó központi l
vezetőségnek és a kongresszus
valamennyi küldöttjének erőt,
egészséget kívánok további l
munkájukhoz.

A IV. országos vasutas fényképkiállítás

A kiállítás látogatóinak egy csoportja
(Simay István felv.)

Üzemi iskola a Hámán Kató fűtőházban

Nem egyszerű dolog kultu
rális vonatkozásban a múlt
rendszer átkos örökségét el
tüntetni. Az úri 111.lgyarország
„jóvoltából" csupán a Hámán
Kató fűtőház dolgozói közül
több száz munkás nem végez
hette el a nyolc elemit.
A szocializmust csak művelt,
sokoldalúan képzett emberek
kel lehet felépíteni. Ez a fel
ismerés
vezette a fűtőház
szakszervezeti
bizottságát,
amikor elhatáro-z,ta hogy üze
mi iskolát létesit.

A létszám : 84

A z első lépéseket 1958-ban
tették meg. Abban az évben
tizenhárman végez<oák el az
általános iskola VIII. <JiZtályát. Látva az eredményeket,
1959-ben már VII . és VIII.
osztályt inditottak. Az idén az
V., VI .. VII. és VIII. osztály
ban már 84 dolgozó tanul.
Az üzemi iskola „gazdája'·
Demecs István művezető.
- Sokan tanulnak nálunk mondja, - de még néhány év
kell. hogy végérvényesen pó
toljuk a le,riqr4dást. Az üzen,i
iskola mellett �ro_sz !s német
tanfolyamokat is inditunk. Az
érdeklődés kie légíté}_ és bízom
benne, hogy dolgo�oink _ szor
galma. nem fog csokkenni .
Nemcsak a , szakszer:'.eZ';t,
�anem � szol!5al_ati _főno'.'s�g
1s �agáen�- e;z1 � -�zem: is
kolat. A fulőhaz fonoke b1zto
sí!<>tta _ a tantenn'_:ket._ A_ for:
?.-akat 1s megfele)oen_ alhto!ták
ossze. A műszakiak 1s bekap
csalódtak az oktatásba. Segíte
nek a, tanároknak, tanulóknak
egyarant.
A nők közül nyolcan Iratkoztak be az üzemi iskolába,
kilencen i·elentkeztek a nyelvtanfolyamokra. ők a legszorg_almasabbak. túltesznek a férfrnkon .
Pap'f! Sándorné a ��-�e�
dolgozik. - Nagyon orulok �
üzemt iskolának - mondJa.
IV.

A Kommunisták Magyaror
szági Pártja már megalakulá
sakor - 1918 novemberében
- világosan látta, milyen nagy
jelentősége van az osztályhar
cos vasutas szakszervezetnek a
munkásmozgalomban . A vas·
utas szakszervezet jelentősé
gét hangsúlyozta a MÁV-al
kalmazottak kommunista cso
portjának 1918. december 29-i
alakuló értekezlete is, amely
kijelentette: ,,A szakszervezet
az államvasúti alkalmazottak
nál, aki1c nemcsa k politikailag,
de gazdaságilag is szemben
állnak a burzsoá állammal,
kétszeresP.n fontos
fegyver;
amelynek épségére vigyázni
1cell."
A Tanácsköztársaság leveré
se utáni időben - amikor a
szociálclemokrata pártvezető
ség a Bethlcn-Peyer paktum
ban (1921 deceniber) lemondott
a. 1,,asúti mu.nkások szervezé
séről - a kommunisták ka·
roltálc fel és támogatták a
vasúti munkások szervezkedési
szabadságáért és a szakszerve
zetért folytatott harcát.
A
kommunista párt illegalitáa
ban és emigrációban megje
lent újságjai leleplezték a gya
lázatos pa ktumot, az ellenfor
radalom elleni harcra szólítot
ták fel a vasutaso kat.
A páTt illegálisan megjelenő
lapja a „Kommün" 1922. július
26-án „Osztályharr.os vasutas
mozgal.;nat" című 1.·ezércikké
bcn többek között ezeket írta:

Most végzem
a nyolcadikat.
Egy kislányom �•an. A férjem
meghalt . s most egyedül tartom fent a családot. Otthon is
sokat dolgozom. Ugy próbálok
lépést tartani a többiekkel,
hogy az órákról soha sem
hiányzom. Amit csak lehet. a
magyarázatból ta nulok meg.
Szeretem a matematikát, a
földrajzot és a történelmet.
G i-egác P:H \"ÍZVezetékEzereló már az ötvenedjk évét tapossa. A VII. osztályt jó ered- 1
ménnyel . végezte és_ m�t a
VI_Il-ba lepett. A multrol beszel. .
. k
- T!z�_n voltunk testvere
és_ egyiku7!-k sem t_udott 6 �lemm�! tovabb 1ut71:1. A szege�y
csalad g�ennekemek . ½oran
munka _ utan kelle.; t ,iez��- Mikor tanul . -:-- kerde2;·
zük . - Mindig, �mikor s:eret
tehetem. - A_ f,amm?'l aLl�k
;s eddig meg
1,-e_rse�·yb_en
Kedve� I
n:md ig en gyoztem.
targyam a magyar nyelv es
ir�lom, de azért_ a ma'..ema�
t ikat:a l sincs baJ - ,egyzz \
•,n on �"Z.erénYen.
Milyen tervei vannak?

- A nyolc általá.,ws ell;égzé
se után múvezetó; tanfolyam
Ta szeretnék beiratkozni é s re
mélem, hogy ott is jól megál
lom a helyem.
J ó a tan árok és a munkások
közötti kapcsolat. A ., tan itvá
nyok"" szeretik az Egressy úti
iskola tanárait. hálásak, hogy
olyan lelkiismeretesen és oda adóan foglalkoznak velük.

Segí tség az iskolának

A dolgozók háláját jelenti az
is. hogy társadalmi munká
ban kijavították az iskoia aj
tóit ablakait rendbehozták a
tetőt és a csatornákat. Az is
műhelyének
kolás gyerekek
a oróbb szersz mokat Jyuka�z
ilkészítettek.
fúrókat
tókat,
letve ajándékoztak.
Nem múlik el nap a Hámán
Kató fűtőházban, hogy ne be
s:zéljenek a dolgozók az üzemi
iskoláról. A párt és a szakszer
vezet segítségével is lépten
nyomon
találkozhatunk. Az
összefogás eredménye minden
bizonnyal nem marad el.
l\lolna.r Ferenc
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A tapolcai fiatalok
a KISZ kongresszu sára készülnek

Szakszervezetünk V. kong.
resszusának tiszteletére ren 
dezett országos fényképkiál
lításra 17 vasúti szolgálati
hely
n fotoamatőre
308
fényképet küldött be. A zsü
ri 46 fotoamatőr 120 fény
képét fogadta el kiállításra.
Szabad 1.'asü.tunk 15 eszten
deje című témaltörben
az
I. díjat a zsüri nem adta ki.
a II. díjat Lehel Jenő (MA V
Vasúttervező ŰV) Építési:ezc.
tő. a III. díjat megosztva Ko 
vács Károly (Sopron GYSEVl
Fények az éjszakában és Hu
lesch Károly ( Sopron GYSEVJ
Hajnali utazás című
képei
nyerték.
A sz-a.badon választott té
ma l;örben az I. díj at Nag;,
Géza
(MAV
Vasúttervező
ŰV) Új vásárváros születik.
II.
díjat Hulesch
Károly
(Sopron GYSEV) Pécsi pia.
con, III.
díjat
Finta Béla
(Sopron GYSEV)
Érdeklődő
címií fényképei nyerték.
A szakszervezet elnöksége
a három legjobb fotO-Szak
kört - Ferencváros fűtőház,
Vasúttervező ÜV és a GyőrSopron-1!:benfurti
Vasutak
igazgatóságának
fotoszakkörét - valamint Finta Béla
(Sopron GYSEV) Teljes gőz.
zel, Karsai .János (Szombat
helyi Jj. ŰV) A munka ,-tt
musa. Szigeti Ottó
(Vasú�
tervező űV) Egyedül. Ko
vács Károly (Sopron GYSEVl
Déli pihenés. G réczi Ferenr.
(Pécsi Igazgatóság) A magas
ban, Lehel Jenő (Vasútterve.
ző ÜV) Vasutasok horgász.
versenyen és
Simay István
(Ferenc,· áros fth.) Pályamun
kás című fényképeit oklevél
lel jutalmazta.

A kiállítás a SZOT Egres
sy Gábor Miívészeti Klubban
1960. november 8-ig naponta
10 és 19 óra között látogatMiskolc.
ható, majd utána
Szeged. Debrecen.
Nyíreo11háza., Záhony, SzékesfehérvM,
Swmbathe ly. Sopron,
Dom
bóvár, Pécs és Budapest négy
vasúti csomópontján lesz meg
tekinthető.

Melyik állomás
a legsárosabb '!

Tapolca úllomás KISZ-szer- más KISZ-tagok is, különös te
vezete október 11-én tartotta 1 kintettel a soron következő
feladatokra.
.
vezetőségválasztó taggyűlését.
Kiss Imre főtiszt, KISZ-titk� r
Farkas Gyula. állomásfőnök
l
,
é
él
a
szen·ezet et rő a szorgalmasan dolgozó, társa
beszámolt
az eredményekről és a hibák- dalmi munkában és a szak
ról.
vizsgák letételében kitűnt FeA beszámolót vita k övett e. kete Gabriella, Koncek Éva és
József
kalauz no- Balla. Erzsébet KISZ-tagokat
Ifj. Kassai
vember 7-e és a KISZ-kong- 50-50 forinttal jutalmazta.
resszus tiszteletére felajánlást
pártszervezet
A
rés:zéről
tett: szabadnapján egy mási k
kiszistával irány vo11atot
to- Bognár Károly november 7-i
vábbít, a gimnázium építésé- felajánlásként vállalta. hogy
nél társadalmi m unkában több KISZ-tagok részére vonatveze
na.pig dolgozik.
�ői és kezelői tanfolyamot szerHasonló felajánlást tettek vez.

Allomásaink rakod óit sajnos,
sok helyen borítja fenekeUen
sártenger az őszi e<-ózések ide
jén. AUítjuk azonban. hogy
Szigetvár állomás rakterülete
a legsárosabb az országban. A
szekerek, traktorok, tehergép
kocsik gyakran elakadnak. Az
eEővíznek nincs lefolyása és a
t<-5rdig érő vízbe csizmával sem
lehet belegázolni.

A: szakszervezetér t folyó barc
történetéből

,·ól. A Vági István és Rámán
Kató vezette ellenzéki cs?port
pedig határozati javaslatba n
követelte, hogy a szociálde
mokrata párt indítson harcot
a vasúti munkások egyesülési
é s gyülekezési szabadságának
kiküzdése érdekében.
A kommunista irá nyítás alatt
dolgozó Magyarországi Szocia
lfata Munkáspárt (MSZMP) amely zömében az SZDP-ből
1925-ben kit:ált
ellenzékből
alakult - rövid fennállása
idején
szintén
tevékenyen
harco lt a vasutasok szervezke
dési szabaclságáért.
. fnna k ellenére, hogy a szo•
cialdemokrata pártvezetőség a
palctumban lemondott a vasúti
munkások szervezéséről
az
osztálytudatos vasúti mÚnká
sok dacolva az ellenforradalmi
terrorral, titokban támogattá k
a különböző szakmák - �•a.
sasok,
famunkáso k - szak·
szerrezeteit, tanított ák és ön
tudatra neveltéTc vasúti mun
lcatársaikat és terjeszte tték
körükben a
szociali.sta kiad
vá11uolcat.
A
második
t•ilágháború
éveiben, amikor a kommunis
ta párt egyes sejtjeinek sike
rült kapcsolatot teremteni a
legnagyob b va.-útt milhelyek
legöntudatosabb és legharco
sub b munkásaival. erőt�ljeseb·
bé �·ált '.l vasúti munkások il
legális szervezkedése. Ez a
szervezkedés vetette mP-q a lap
jait a jelenlegi vasutasszak
szervezetnek.
Gadanecz Béla

„A vasutasok szakszervezete
m inden országban egyike a
proletárosztályharc szempont
jából a legfontosabb szakszer
vezeteknek. mert a kezében
lévő óriií.si hatalomnál fogva
az egész ország termelését,
külső és belső forgalmát dön
tőleg képes befolyásolni. Osz
tá lyharcos alapon szervezett
és jól fegyelmezett. harcra
kész vasutas szervezet tehát
minden ország mun kásmozgal
mának gerincét képezi, ugyan•
úgy, mint a nehézipar munká
sai ís többnyire gerincéhez
tartoznak a munkásmozgalom
nak. . . . A vasutas szakszerve
zetre nemcsak a vasutas mun
kásoknak van szükségük. ha
nem az összmun kásságnak is
legkézenfekvőb b érdeke
az
osztályharcos
t·as11tas szak
szervezet visszaállítása. meg
szervezése . . .''
A kommunista párt a mun
kásszolidaritás
az
nevében
egész ország szervezett mun
kásságána k harcba
szólítását
követelte a vasutas szakszer
vezet
érdekében. A vasúti
munkások hősiesen szembe
száll.tak az elle nforradalmi
terrorral és az áruló szociál
demokrata
párrvezetőséggel.
Az lstvántelkt Főmú11ely fő
nöke az ellenforradalom har
madi k évében, 1923 májusában
arró l panaszkodott, hogy mű·

helye egyil; fellegvára a MAV
nál a •,;örös szervezkedésne k.
Jelentésében többek között a
kö�·etkezőket írta: ,,Hogy a
munkásság többsége a vörös
eszmékhez mennyire ragaszko•
dik, bizonyítja azon tény is,
hogy a Testvériség Kultúr
egyesület valasztmányának és
tisztikarának
megválasztásá
nál a többség a megállapodás
ellenére nem a kompromisszu
mos, hanem a vörös listára
szavazott . . . Május
l -én a
mintegy 2500 fönyi mun kás
közül
kb. 25() keresztény
szociális mun leás dolgozott."
A szolnoki míihelyfönök je
le�tésé�en
beismerte. lwgy
keptele n eltéríte ni a munká
Sc;k nagy többségét „<L nemzet
közi szocialisták táborából." A
több i műhelyfőnök jélentésé
ben is lwsonlA megállapításo
ka t olvashatunk.
A vasúti munkások harca és
az illegális kommunista párt
nak e harcot tárr,ogató maga
ta,·tása tükröződött o szociál
d<'mokrata párton belül is. Az
1924. évi SZDP-kongresszuson
felszólalt a vasút; munkás
mozgalom két ismert szociál
demokrata vezetője: Lukács
Gyula és Pászty Károly. Mind
ketten élesen bir<ilták a párt
vezetőséget, mert ez lemon
dott a vasutasok szervezésé-

Ha másként nem. a rakodó
felek és a vasutas dolgozók
összefogásával mégiscsak vál
toztatni kellene ezen a helyze
ten.
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A termelékenység emelésének
pozitív
negatív oldalai Debrecenben

„ A
de:breceni
járműjavító
�zemfőnoksége, pá rtszervezete
es szakszervezeti
bizottsága
még az év e lső felében hatha
tós i n tézkedést tett a termelé
kenység növelése érdekében. A
közöse n kidolgozott intézkedési
terv nem kevesebb mi n t száz
�ntban so rolta fel a legsür
gosebb tennivalókat. Az intéz
kedési tervnek talán egyetlen
hibája, hogy nem hat ározza
meg a dolgozók üzemvezetésbe
v3:ló . bevonásának mikéntjét.
Kets_egtele!1 a zonban. hogy je
lentose:1 J avult a műhelyek
termelekenysége az intézkedé
sek nyomán .

....

u.J gep,
, UJ, . norma

, ,
.
�z i_i tolsó � t e_vben_ "'!integy ti mil!ió foTtnte,-t vas_ar? l·
7
tunk UJ gep�ket. !'=zeket f?ke�
� meg��nkal ? , es forgacso �o
emTes,,,ben _ aU1tott1;Lk m�nk,a;�!
- mon dia �eUeTt �z,o.
a . szakszerve��ti , b1zottsag �i!kara. - _Az u, gepek kapacitasa termeszetese n sokkal nagu?bb, mint a !égieké, ez.ért ú;
m_usz'!-ki noT�ka t dolgoztunk
J..-i._Nmcs_ an1'.yi munka, amenynl!it az u3 aepekkel el ne tudnank végezni._ Most vizsgáljuk,
ho_gy a kapaci_tás_ hogyan hasz_
Mlhato ki meg Jobban.
- A mu nkaidőt a dolgozók
mennyire használják ki ? kérdezzü k .
- Nem rossza bb a helyzet,
mint más jármiijavít6kban válaswlja Gellért elvtárs -,
de még sok a tenni·val6. A dol
gozók segf.tségére, megértésére,
támogatására van szükségünk,
hogy ezzel is ,-endben legyünk.
A
beszélgetés megszak ad
mert a fáradhatatlan Laci
csit ezernyi kéréssel keresik a
dolgozók. Igy nél k üle teszünk
látogatást a . ,vagongyá r" hatal 
mas területén.

Az úgyneve zett keré kpark
területén falusi piactérhez ha
sonlít a kép. Itt is. ott is lé
zengő, beszélgető emberek.
A
fal mellett hatan kört alkotva
társalognak. Nem őket han em
két munkáj át végző \dősebb
dolgozót szólítu n k meg.
Bukovenszki Mihály és
Szepesi Ferenc - viszon ozzá!,
a bemutatkozást.
- Mi a vél eményük erről a
,,barátsá gos" képről? - mutat
tun k a beszélgetők felé
- A legteljesebb mértékben
elítéljük - válaszolják a kér
dezettek . - Sajnos, ilyesmi
méo előfordul, de ha figyelmezte tjük őket. azt felelik,
hom1 mi közünk hozzá. Nem
1,ozzájuk taTtozunk . Pedig a
,ni becsületünket. eredményein 
ket is veszélyeztetik ezz.el.
1 A mozd o n y.szerelde külső te
rületén több, mi n t fél óráig fi 
gyeltün k egy nyolctagú semmittevő csoportot. A csősze
relö csoport két tagján ak a vé
leményét kérdeztük meg erról .
lgy vélekedtek· _ Ideje len
ne vége t vetni egyc.�ek lógás j
nak _ maj d hozzátették. Solca t elvesz a munkaidőből a
s po rteredmények megtá rgya !á
sa Fogadni mernénk hogy
m ost is a TTól beszélget�e k,

Grenczner József. Fodor An
tal, Takaró László a minőségi
végátvevő dolgozói is megcsó
válták a fejüket. amikor fel
hívtuk figyelmü ket a bes?élge
tö csoportra.
- Szinte fáj nekünk, ha
ilyesmit Lá tunk. Sokan elfelej
tik, hogy a múlt ban ezt nem
lehetett megtenni. El is bocsá
tották, akit lógáson értek. Ha
mindenki becsületesen végig
dolgozná a munkaidőt, bizto
san megtartanánk a SZOT és a
MiniszteTtanács vándorzászla
ját.

Sok kicsi sokra megy

Meggyőződésünk . hogy a
debrecen i járműjavító sok száz
dolgozój ának csak kis töredékét képe zi a munkaidőt ki nem
használók száma. Hason ló tapasztalatot szereztü nk azonb an
más j árműjavítókban, műhe! yekben . szolgálati helyek en is.
Mint mon djá k. sok ki csi sokra megy. Országos, vagyis népgazdasági szi n ten már tetemes
kárt o koz.nak ezek a jel ensé
gek. Ezért van szüksée( mindenütt a becsületes
dolgozók
összefogásával az ilyen jelen
ségek sürgős felszámolására .
Kovács József

I,
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Egy derűs és egy borongós
kedvű ember

Az Irodában találjuk a két
mozdonyfelvigyázót, Csepregi
és KTistofóri elvtársat. Kristo-

Hárman a felsővezeték építők közü l

fórt a_ frissebb, jo�b kedvű, hí- küldjék a legrosszabb moa
szen o most vesz, át a szolgá- \ donyt oda ahol nagy szüksé/,.
la�?t. Csak később derül ki, van rá.
rb:a /
,Hogyan készülnek a
b��
� r�á��! �angulatep g
y · a 324- telre?
. .
.
.
..
302-es szamu gépet haj na lban
..
- Ma� elvegeztük :1 �zukséki kellett volna a dni a forgas
e
s
n
ka
való
A�
t:
1doszako
lomn ak. Mivel azonban a tűz- � ,� m
.
re vigyázó elalud t, a mozdony- J aVItasokat befe3eztuk, a moz
ban kialudt a tűz. s nem két- donyok rpo�ása �olyamato�
séges, ezért a felvigyázót is megy. Langoolt-�egláz:ik meg
van, de nagyon erezzuk a tűzfelelősség terheli.
csövek hi ányát. Két mozdonyunk is áll emiatt. Vörösréz
A tél küszöbén
tömítőhuzal ra és szitavászonra
A fűtőház főnökével nem is szü kségün k lenne. A vízda
találkozhattun k, mivel az ok- ru kat már íagytalanítottuk és
tatótisztek részére in dított tan - a szük séges mennyiségben szá
is rendel ke
folyamon vesz részt. Helyette- raz homokka l
se: Szaplonczai Gyula _ a zünk . Most a téli forgalommal
bánrévei fűtőház reszortosa _ kapcsolatos oktatást tartjuk
hozzá hasonló szakértelemmel napirenden.
- A IV. negyedévi term,el
vezeti a fűtőházat.
- A s zemélyzet nagy része hogy állnak?
Mi n dent
elkövetünk.
a Hegyalj án laki k - mondotta - és a n ovemberi szüret hogy eredmén yeink ne csök�
i dejére ugyancsak megnő a kenjenek . A forgalmi szak
szabadságok száma. Az utazó- szolgálatot kérjük, hogy moz
személyzetnél nem lesz külö - donyainkat ne csak a kiürült
nösebb fen n akadás, de a n em- répás szerelvények továbbítá
utazók létszámhelyzete ked - sára használják, hanem jól
vezőtlenebb.
Személyzetünk megterhelt vonatokat is adja
egyébként jól teljesíti őszi nak, hogy 100 elegytonna ter
forgalmi fela datát, annál is vünk is kedvezően alakuljon.
inkább, mert az igazgatóság A személykocsik világítását
mindenbe n támogat ben nün - tél�n n_em tudjuk kellően biz
t�s1�n,1 , ha n_em kapunk gáz
ket. Ren deletére egy nagy gészálhtó kocsit vagy tartalék
pet is kaptu nk Miskolcr0' l' a palackokat.
411-068-ast. Nem a IV. osz- 1
Sze rencsen találkoztunk Sá•
tály tehet róla, hanem a mozdonyt i dek üldő fűtőház hibája . toraljaú;hely és Sárospatrik
hogy a mozdony javításával futőházának vezetőivel is. A
sok időt paza roltu nk el. Meg- csomóponti pártbizottság tit
látszik a csavarokon, hogy a kárával, a IV. osztály ve:retősem bontották. Jó jével és az állomások vezetői
1 tolattyút ki
l enne, ha a z így' átvezényelt vel közösen beszélték meg a
mozdonyokat pályaszám sze- legsürgősebb tenniva lókat. Jól
rint, mindig az igazgatóság je- tudják, hogy jól dolgozni csak
lölné ki, hogy a fütőházak ne közös összefogással lehet.

Egy epizód a csoport munká
járól: Füzesabony állomáson
pe
a felvételi épület fedett
ronjába két oszlop felállítása
esett. Mivel az épületet mű
emlékké nyilvánitották, a pe
ron tetőzetét csak annyira le
hetett megbontan i, amennyi
Már csak néhány nap vá csak úgy várhatu nk, ha adunk
helyet az oszlopok elfoglallaszt el bennünket szakszer is valamit.
nak .
Tüttő Kálmán, Veszprém
V. kongresszusától.
k
A brigád ke:zdetben nem bí- vezetün
A jelentős esemény előkészíté Külső fűtőház SZB-titkára a
zott abban, hogy ilyen körül· se befej eződött. A megválasz k övetkezőket mondja:
mények között sikeresen old ta ndó
Fűtőházunknál már az é:v
vezetőség·
központi
ják meg a í-eladatot. De addig munkájához sok segítséget elején megkezdtük a felkészü
tanács.koztak, míg ügyeoon k i nyújtanak majd a dolgozók lést a kongresszusra . A szerve
tervelték a végrehajtást. A 25 k üldöttei, akik szintén felké zettséggel és a tagdíjfizetéssel
méter magas oszlopokat eme szültek arra, hogy megfelelje korábban sok baj volt. Egyik
vezetőségi ülésün kön elhatá
lódaru segítségével helyezték nek tisztségüknek.
Nagy Bélánét, a szakszerve roztuk, hogy a kongresszusig
el a betonalapzatra, f.gy a pe
bizottságá rendezzük sorainkat. A párt
ron tetözetén nem esett csorba. zet Tolna megyei
Dombóvár ál szervezet és a bizalmihálózat
igazságnak, nak nőfel elősét
T�tozun k az
ered
lomáson, a rádiótávi rdában t a segítségével sikerült
ményt elérni. Az év elején
hogy elmondjuk: a felsőve:re láltuk meg.
- A vasutas nők munka még több mint 30 szerve�tlen
ték épíiök k özött számosan
dolgozót tartottunk nyHván.
vann ak még, akik rászolgál és életkörülményei sokat ja Ez a szám azóta k ettőre csök
vultak - mondja Nagy elv
nak a nyilvánosság előtti di társnő -, azonban még min kent,
Mint a szakszervezet Veszp
cséretre. Sajnos, nincs hely dig vannak megoldásra váró
nevének még problémák. Ezek egy része a rém megyei bizottságának tag
valamennyi
csak a felsorolására sem. kongresszuson, más része a ja, az utóbbi hetekben más
szolgálati helyeken is megfor
m unkatársuk
di- szocializmus építése során el dultam. Jártam például a ta
Három
k . Ilyen probléma Tol
intéződi
Takács Miklós
ne- na megyéb en a nők munkale polcai fútóházba n, és örömmel
szolgáljon
csérete
tapasztaltam, hogy a dolgozók
kik is elismerésül.
hiszen a hetőségének biztosítása.
Takács Miklós, az oszlop kitüntetésben része van szin
ott is lelkese n készülnek a
A kongresszusi műszak ide kongresszusra. A beszélgetés
A pályafennta rtási szolgá szállító-rés2'll.eg csoportvezetőj e te a főnökséi;! minden dolgozó jén több szolgálati helyen j e sorá n természetesen problé
lentős vállalást tettek a dolgo m ák, panaszok is elhangzot
lat nál első helyezést és
az jelenleg a miskolci vonalon jának.
zó nők is, m ert eredményt tak.
ezzel járó 1500 forin t jutal dolgozik.
L. M,
Veszprémben
például
mat a pusztaszabolcs--<lom
igen n agy gondot okoz a la
bóvári von al 2. térközének
káshiány. Az épülő új lakások
dolgozói, a másodi k helyezést
ból alig kapnak a vasutasok
és 1000 forintot Terehegy, a
Csomópontunkon mintegy 25011
hannadi k helyezést és 500 fo
vasutas dolgozik , tehát ml va
rintot Márfa m. h. pályaőrei
gyunk a legna gyobb üzem. Ta
nyerték. Negyven pályafenn
valy
mégis két lakást, a� idén
- A kis Matisákat m a nem nalszakaszon hat hónap alatt ták be, majd az elektrom0s ké
tartási szolgála ti hely kapott
\ zivibrátorok
pedig csak egyet kaptunk !I
egtekintésére
m
tudjuk
használni,
mert
nem
a szakasws főjavívég
el
zték
e
200-200 forintot és igazgatói,
tanácsi szervektől.
illetv e osztályvezetői dicsére kaptunk vágányzárt - mon  tást, valamint a hézagnél küli került sor.
Veszprém-Külső fútőháznál
dotta - Csuti István műszaki
felépítménycserét.
tet.
főintéző, a veszprémi pálya
Azután arról beszélt. hogy lassan megbarátkoznak a gépekkel szociális létesítmények is hiá
A d om bóuári fűtőMz dol
nyozn ak. Négyszázötven dol
fennta rtási főnökség mozgó milyen hasznosak azok a kis
gozói a kko ra területet par- pályamesteri sza..1<aszának ve gépek , amelyekból egyre több
A közelben négy fiatal pá gozóra min dössze négy zu
hany
és hat mosdótál jut. Hal
zetőj e -.
de milködésü/ce! jut a pályaépítőknek. s ame lyamunkás dolgozott egy-egy
megtekinthetjük kinn a mun lyek nemcsak gyorsabbá, ha kézivibrátorral. Olyan maga lottuk, hogy néhány év múl
kahelyen.
nem könyebbé is teszik a mun biztosan forgatták új szerszá va átépítik a fűtőházat. Ennek
kát. Megkíméli k a pályamu n mukat mintha évek óta ezzel n agyon örülünk, de addig i�
k ásokat a nehéz fi zikai
mun dolgoznán ak. Pedig a múlt törődni kell a szociális problé
&1orsabban, könn1ebhen
esztendőben még ők is csá mákkal.
kától. a krampácsolástól.
Tu diuk azonban,
hogy a
Néhány percet még elidőzEn nél a mozgó pályamesteri kánnyal végezték az aláverést.
- Melllik könnyebb, a kram szolgálati helyeken előforduló
tü n k a lakókocsilmál. ame- szakaszn ál 3 pár kis Matisa megannyi egyér.i
lyek Várpalota állomás Inota magyarul aláverőgép - 20 d,b . uácso1ás vagy a �-ibrátorok hibákkal.
kívánsággal a
kongreESZU '
felőli végén állnak. majd el- elektromos kézi vibrátor, 2 fej  kezelése? - tettük fel a kér külör.- külön nem foglalk;.,z
felé. a rostáló gép, 6 agregátor. több dést a fiataloknak.
indultunk PétfüTdő
h
a
t.
Az
ott
hoz
a
ndó
határo
motoros csavarozó. sínfurész
- Össze sem lehet hasonlí
mozgó munkahelyére. Utköz- és s in fúr ó áll a dolgozók ren
wtok mégis körelebb viszn•!t
tani
a
ket
tőt, - hangzott
a
ben Kiss József műszaki fel- delkezésére. Szeptember végén
majd ,bf>nnünke t is saját. l �
ügyelővel, a fón ökség vezető- pedig kaptak egy benzinmote válasz. Először kissé tdegen lyi problémái nk megold á i
ked
tiink a vibrátoroktól és a
jével beszélgettünk.
ros vágánye::nelő és idnyitó többi J..'"is géptől. mer még szo hoz.
t
Tőle tud tuk meg, hogy a gépet, amelynek munkábaálli katlan 1_1olt
magyarázta
mozgó pályamesteri szalrnszt tására a közeljövőben kerül MészáTics Kálmán.
- Ma
-. amely a műszakiakkal és a sor.
azonban már megbarátkoztunk
F E L H Í VA S
kisegitőkkel együtt 150
főből
Félórás .gya1oglás után meg velük és ami a legfontosabb,
áll.
az
év
e
lét
lejé
n
hozták
A
MÁV
Tisztképző Intézel
érk
gondoztak,
e
a
ztü
mozgó
n
kosílottak
és
k
munkahe gyorsan haladunk a munkával.
tagoz1;tán 1953_amekkora beill ene
a kárme re azzal a céllal, hogy végezlyére. A vonal mentén hosszan
Ezek a kisgépek valóban fOTgalmJ
lyik kisvárosi parkna k. A ze el a főnökséghez tartozó elnyúlva dolgoztak a pá]yaépi nagy segítséget nyújtanak 8 1 ?55. e.� � n veg� tt v�t
tisztek oteves talá�koz6,u�a ;
s7.ertá rak közül ismét a pécsi vonal ak
korszerűsítését.
A tők. Szerencsén kre a forgalom pályaépítőknek a hhoz
h".gy 1960
november 12-en tart1á )..
. .
szertár lett az első.
•
•
mozgó elsőn ek - április l-én akkor éppen nem jelzett vo kevesebb fiz1
�i e:ovel, s meg- az intézetben (Bucla.pest, VIII . .
.
Képünkön Felsőbogátpuszta - a Székesfehérvár--Celldö- natot,
így
néhány percre 1s
gyorsan
veg
ezzék el egy-egy
..
Luther
u. J.)
állomás láthatö.
moll,; vonal�n látott munká- üzembe tudták helyezni a kis
n s
korszerűsítését,
.
Minden volt ha.llgató meg� �kasz
Pápa. .Jenó
hoz. A _ _sz. e�esfehérval'-Vár- Matisákat. Ezután a vágány aY".
I
tepitéset.
jelenésére számit a. rendezőPécs
palota kozott1 21.5 km-es vo- I emelő és irányító gépet mutat- V ség.

A felsővezeték építése nem relő kezdte. A vezetők hamar
könnyű munka. A n ehéz vas- I felfigyeltek a z ügyes szerelóre.
javasolták, majd
oszlopok felállítása . a vezeték Iskolára
szerelése nem egyszer maxi- anyagos művezető lett. Ebben
málisan igénybe veszi az em- 1 a felelősséget kívánó beooz
beri erőt, ügyességet. A felső- tásban nagy hozzáértéssel, kö
vezetékesek azonban a nehéz- rültekin téssel in tézi a főnök
ségek ellenére is jól haladnak ség anyagszükségletének biz
a miskolci vonal villamosítá- tosítását. Az ő közbenj árására
sáv al.
a közelmúltban két televíziót
A vasút vezetői is figyelem- kapott a főnökség. Az egyik
Ami nem tetszik
el k ísérik a Kőbányai Felsőtelevízió a füzesabonyi részleg
a becsületes dolgozóknak m
vezetéképítési Főnökség mun nél ,·an.
A legtöbb műhelyrés:i;ben káját. A tizedik vasutasn apon
serényen, becsülettel dolgoz a legjobbak k itüntetésben és
Borbély Kálmán
nak a z émberek . De . . . A ja pénzjutalomban
részesültek.
vító vágányok között e gy öt A többi között k iváló dolgozó
BOTbély Kálmán tíz évvel
tagú csoportta l találkozunk. A jelvényt kapott Laukkó János
munkásként
tenyérvédőkről ítélve, rakodó főelektrikus. SZB-titkár. Bor ezelőtt raktári
munkások. Szemmel l áthatóan
kezdte. Nem sokáig ma radt a
bély
Kálmán
és
Takács
Mik
ráérnek, kén ye lmesen sétál
raktárban, mert állandóan t a
gatva élvezik a késő őszi lan lós csoportvezető,
nult, képezte magát. Swrgal
gyos időjárást. Követjük őket.
Laukkó János
mával jó szervező készségé
Jó tízperces séta után érünk a
vel rövid idő alatt kivívta a
III-as raktárhoz. Megállna..lt.
Ismerkedjünk meg a három vezetők elismerését, így ő Is
tereferét kezde n ek. Tíz perc
múlva kerülün k vissza. Em!be - kitüntetettel közel ebbról is. jobb beos ztásba került. Mun
reink még mindig beszé1get- 1 Lau kkó János 12 éve dolgozik
kájáról a dolgozók is elisme
nek.
a szakmában. Mint járőrszeréssel beszélnek .

bá:

Az őszi forgalom dandárján a szerencsi fútííházban

Mindig jó érzés jót írni, jól
dolgmó embarekröl. A sze
rencsi fűtőház
dolgozóihoz
is azért látogattunk el, mert
sok jót hallottun k róluk . A
harmadik negyedévi tervet is
jóual az élüum-szint felett
•
teljesítették.
Először Novák Gyulával, a
sze,-elő-rámoló brigád vezatő
jével tal ál koztunk a fűtőh áz
ban. Mint mondja, csak hat
hónapj a van a vasútnál és
örül annak , hogy máris brigád
vezetó.
- Az őszi forgalom idején
65-70 csille szenet raknak fel
a mozdon yokra egy szolgálat
ban, a szok ásos 45-50 csille
helyett. Sok von at hozza a
gyárba a cukorrépát és természetesen több az állomáson
m�zd�
átmenő , irán:vvonati
nyok szarna 1s. Ezeken m1 vege�zü k a rámolást. i-:,em i� be
szelve a salakolásrol. Sai?os,
ha befu!na!<' a vonat? k, . !iten
n�m �yozz� k a munk at es a
r:1molas mia�t m�gáll a szer:e
les. Il�en eros fi z1 ka1 munk an
ma mar kevés ember _ m3:ra?
So_!{áig. É n ma gam 1s m1:1e}
elob� szeretnék mozdonyfuto
lenm.

.... ..... .. .... . .

Küldöttek a szakszervezet V. kongresszusáról

Megjutalmazták a legszebb állomások dolgozóit

Az ŐSZ kérlelhetetlenúl ké
szíti elő a tél időszak át,
s
nem kíméli a virágokat sem.
Utazóközönségünk
azonban
szívesen emlékezik vissza a
pécsi igazgatóság szépen par
kírozott állomásaira.
Annak
i dején ETdősmecske állomás
tisztasági és virágosítási ver
senyt hirdetett, és e hhez a
szolgálati helyek készségesen
csatl akoztak.
Az iga zgatóság 18 500 forint
jut almat osztott ki a leg
szebb, l egcsinos abb
szolgá
lati helyek dolgozói között.

Kiemelkedő mun kát végez..
tek Fetsőbogátpuszta és OkOT
ág-Kárá�zl;)uszta állomáskeze
lói, továbbá Nagylók és ETdclsmecske
dolgozói,
akik
1500-1000-600-400
forint
jutalmat kaptak. További 35
állomá s 200-200 forint
ju
ta lmat kapott.

....
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Kisgépek a pályaépítés szo lgálatába n
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Készüljünk a télre !

Késik az intézkedés

A téli forgalomra való felké- tásról és az ehhez szükséges
szülés többrétű intézkedést kí- főzőeszközök beszerzéséről. In
ván . Hogy maradéktalanul te!- tézkedések történtek a kultu
jesíthessük a szállítási felada- 1·ált uta7.ás biztosítására.
tokat, mindenek előtt messzeHa azt mondanák . hogy ez
menően gondoskodnunk kell zel mindent megtettünk, nem
az emberekről. Ebben a mun- mondanánk igazat. Van még
kában a szakszervezeti szer- tennivalója a szakszolgálatnak,
vek. a munkavédelmi felügye- a szakszervezetnek egyaránt.
lök, a munkásellátási felelősök, Ahol még nem történt meg,
bizalmiak vállán felelősségtel- rövidesen ki kell javítani a
munkahelyek, laktanyák ajtóit,
j<;s megbízatás nyugszik .
Szeptemberben és október- ablakait, ellenőrizni kell a
ben mindenre kiterjedő üzem- kályhák állapotát. Sürgősen be
szemlék voltak. amelyek nyo- kell fejezni az elmaradt szo
mán sok hibát javítottak ki a ciális jellegű építkezéseket.
dolgozók előnyére. A felkészü- Biztosítani kel! a szabadban
1ésbe bekapcsolódtak az üzem- dolg02ók részére a melegedő
orvosok is, akik segítséget ad- helyiségeket. A megye;
és
tak az üzemi higiénia megja- szakszervezeti bizottságok a
vitásához. Az üzemekben, szol- kultúrnevelési bizottságokkal
gáJati helyeken egyre erőtelje- együttműködve érjék el, hogy
�ebben folyik a hiányosságok minden dolgozó ismerje meg a
felszámolása. A legtöbb építési hűléses megbetegedések elleni
főnökség, építésvezetőség már védekezés módját .
A helyszíni vizsgálatok azt
gondoskodott a munkásszállások nagytakarításáról . a kály- mutatják . hogy a tél; fell<é
hák rendbehozásáról, a tüzelő szüléssel
kapcsolatban még
vannak hiányosságok. Sátorbiztosításáról
Több szolgálati hely szak- aljaújhely állomáson például
szervezeti bizottságán ak veze- nem folyik rendszeresen a sa
tőségi ülésén a szolgálati ve- lak eltakarítása. az aknák le
zetők beszámoltak a téli felké- vannak süllyedve, ami téli
szülésről. (Pl. a hatvan; fűtő- időszakban fokozott baleseti
háznál. Békéscsaba állomáson. ) veszélyt jelent. Hiányos a szak
Békéscsaba állomásfőnöksége szervezet ellenőrző munkája.
Nyiregyházán még csak most
a szakszervezeti bizottsággal
intézkedési tervet js kidol go- k<!zdtek hozzá a fűtőtestek ki
zott. Kijelölték a felel ősöket is. javításához. A mulasztást saja gyermek-váróteremben
A szolnoki :iármű:iavítóban nos
tartózkodók is érzik.
rendbehozták a kazánokat. a
hiányosságok más
süritett levegő vezetékeit. El- holHasonló
is tapasztalhatók. Ezért is
készült a kocsiosztály megfe- mételten felhívjuk a szakvona
lelő világítása. A tető és egyéb J i vezetők és mozgalmi szer
épületjavítás . gyo� ütemben vek figyelmét. tegyenek meg
folyi�- H�_rrrun,� m_et�r hossz- minden intézke
a dolgozók
b:n1 UJ r?pJetot ep1tenek. • A munkakörülméndést
yeinek
tá
JO feLk�zul� első_sorban a tár- sára, amellyel biztosíta javí
ni tud
sadalm1 akt1vák erdeme.
ják a téli forgalom zavartalan
Általában gondoskodtak a 1 lebonyolítását,
a
kulturált
tüzelőről, a melegítöital-ellá- utaztatást.

Sikeres volt a vasutas
termé5zetiárók nyári tá borozása

Augusztus U-tól 21-ig r<,ndezte
meg a
Magyar
Természetbarát
Szövetség az 1960. évi nemzetközi
turista táboroz.ását a balatonfüredi
Siske forrás fölötti fenyóerdöben.
A táboron belül a Lokomotív
TeMneSzet.bar.iit Egyesület a1tabort
létesített, ahol az- ország minden
reszébéil érkező
vasutas terrné&zet:iár<ilk sátoroztak egy ht\ten át.

Vidékével

.!&merkedtek,

F61t\n·

ként a CSO'OOrtiok beszámoltak él
m6nyeikről, elmesélték ki merre
járt és másnap újra indultak még
lsmeretlen. kedves tájak felé,
A szórakozás, túrázgntás mellett
komoly
természetjáró
esemény
színhelye is volt a tábor. Augusz•
tus 20-án ott tartotta a IX. vasu

tas természetjáró találkozót a Lo•
A táborozáson 23 osztály 651J komoUv Természetbarát Egyesület
versenyzője vett :vészt, A 7 buda- Is. Az elmúlt év munl<áJáróJ és
Pestl és 16 v:id-é!ki osztály tagjai a eredményéről számolt be az egye-
vasutasság minden rétegét képvi- sület vezetősége. majd szóba ke
d)'esület 1 rUltek az elkövet.keUS -év várható
st>lték a talá1kozó.n. A?. e,_
1600 tős tagságát figyelembe véve eseményei, feladatai.

. Hosszú éveken át, vagyis
amióta a MAV-nál megjelentek a 411-es mozdonyok, sok
gondot okozott a rúdágyak
(hajtó- és csatlórudak) nagymérvű oldalkopása. Ebből kifolyólag a mozdonyok műszaki állapota idő előtt leromlott.
A kikopott rúdágyak javítása
a legutóbbi időkig rézanyag
felhasználásával, Iánghegesztéssel történt. Ez pedig igen
költséges javítási módnak bizonyult.
A fenti problémával sokat
foglalkozva jutott el Feny vesi
Ede föintéző, a feren cvárosi
fűtőház dolgozója ahhoz a
gondolathoz, hogy a költséges j
felhegesztés helyett az oldal-

Budapest és Tapolca között
Azért ez már túlzás! Olyan,
közlekedik a Bp. Déli honál- mintha egy ember a zsebórá
lomá.sú, 34 1 20 . számú „A'' so- ján kívül mindkét karján hor-

rozatú személykocsi.
Ebben a kocsiban kétszer
látható • Révész Imre Panem
című festménye, Munkácsy
Mihály :Éjjeli csavargók-ja
szintén kél helyre van kifüggesztve. Munkácsy Legelésző
csorda c. képéből egyetlen
szakaszban kettő van, a Sira lomház-ból peclig egy szakasz,

részt legnagyobb létszámmal a
nemzetközi táborozáson.
..
.
• a tábOrba. bizo...
Akik cljottek

: �� �e:

�!�� eg is

� �:la��
gyek közölt épült, ahol mindenki
megtalálta a legniegt:elelöbb idő-

Jó eredményeket értek el a vas·

Trencséru Zsigmond

��''''''''''''''''''''..

Berczik mellett
Rózsás is betörl az élvonalba

5 00 OOO forintos vállalás

A KISZ-kongresszus tiszte
letére a debreceni járműjavító
mozdonyosztályának fiataljai
egy 326-sorozatú gőzmozdony
fővizsgáját készítik el terven
felül. A kocsiosztály kiszistái
a darub&zámos tervteljesítés
bep való lemaradást kívánják
pótolni. A megmunkáló osztály
fiataljai a társosztályok által
vállalt feladatok gépi meg
munkálását, az anyaggal való
takarékosságo t és a selejtszá
zalék minimálisra csökkenté
sét vállalják .
A karbantartó osztály KISZ
alapszervezete
elhatározta,
hogy a vállalat területén az új,
modern megmunkáló gépek be
állításával
feleslegessé vált
tengelyeket. csapágyakat, ke
nőjárdákat stb. leszerelik.
• 1 1 1 l 1 1 1 1 lr 1♦

Alapfokú adminisztratív levclezö
tanfolyamOk összevonása.
l.26269/1960. I/3. A. A helyiségek

füt<!sének szabályozása,
126713/1960, I/8. E. Az amerikai
burgonyabogár
á!ta!
veszélyeztetett területekről szár

(kolorádói)

A MÁV Szimfonikusok
programjából

A MA V szimfonikusok az
idén is sokat szerepelnek. A
Három nap,ig tartott az asztalite
A vasutas tttrlsták jól klba.sz•
tavalyi 130 koncert után az
náltá.k a táborozás idejét. A Ba· niszező Tlzek bajnola;ága a Nem idén sem lesz kevesebb a sze
laton örömeinek élvezése mellett zeti Sportcsarnokban. A fér.fiaknál
ewttal
16
kétszeres
Európa-baj
replésük száma. A tizenhat

turáz
közösen és osztályoTuként
bérleti hangversenyen kívül
gattak a Balato�el•vidék kevé65é nokunk Berczik veretlenül végzett
az
első
helyen.
Mögötte
a
máso
a
n
Na,iyváz:sonyba
tájain.
ismert
helyet klubtársa, a tehetséges közreműködnek különböző is
Klnlzs! várnál. Zádorvár romjai dik
fiatal, Rózsás Péter szerezte meg. kolák hangversenyein és vidé
nál. a festöi Koloska völgyben. Rózsás, akit már a válogatott ke•
ki bérletsorozatokban: Kecs
de legszívesebben a Balaton gyön• ret összeál!itásánál is flgyelemb<l
a
keméten, Komlón, Zalaeger
J?Vét. T'hanvt I;\f:ogatták. ahol
vettek,
végleg
betört
az
élvonalba.
részek
ismert
éS
könnyen elérhetó
szegen, Nagykanizsán, Szom
mellett a �úcshegy és a belső tó
batheluen és számos más he
l;\l,en, A hazai karmestereken
A Pécsi VSK ny erte
kívül külföldiek vendégszerep
vasutas
a
t
ontversen
a p
y
lésére is számítanak.
Férfi és női atléta-válogatottunk
H. K.
tornász-bajnokság on
tauc a részvevőknek.

�:u::;:.:�

;����1,!•

utas természetjárók a Nemzetkö- mazó burgonya forgalmának. kor.:
I zi
Turistatábor
.keretén
b�ltil
látozása növényvédelmi szem
megrendezett Balaton Kupa és a pontból.
Keszthelyi Kupa tájékozódási verl senyeken is.
.
.

töltést. A környező hegyek túra
alkalmat, a Balaton fürdési lehe
tőséget, a vidám táborl <élet és a
tábortUzek szórakoZást biztosltot

,=t.,;!\

�: !f;.!::

45. számból: 1165o51/191i0, 1/2. e.

természetjárók vettek

*

- Köz.ös határállomás létesül a
ma
magyar-román határon. A
gyar és a rmnán kormány közötti
n1egállapodás értelmében a két ál
lam vasutai curt1ct-.i1lomáson kö
zös magyar-román határállomast
lényegesen
Ezáltal
lét�ít-enek.
csökken a kl- éS belépő vonatok

Válasz egy levélre

vetkez6ket:

a vasutas

dana egy-egy karórát! . . .
Ugyanebben a kocsiban a
fényképek szövege is kifogá
solható,
Helyes. hogy szemet gyö
nyörködtető képek is szolgál
ják a kulturált utazást. De
ezeket
ügyesebben kellene
elosztani és a képaláírásokra
is több gondot lehelne fordítani.
B, K.

Amikor többe kerül a leves, mint a h1ís
Ugy történt, hogy a Nyuga•
ti-pályaudvaron be akarták
festetni <1 faliújság-szekrény
ke fakeret:iét. Gondolta a fe
lelős, hogy majd megkéri a
pályamestert. A pályamester
jó ember, jó kolléga. nem til
takozott. De . , . - mondta megrendeló levél kell a gazda
sági hivataltól.
A felelős, felelősségének tu
datában elment a gazdasági
hivatalba és megrendelte a
megrendelő levelet. Néhány
nap után a felelósök értesítet
ték a felelőst, hogy az elké
szült megrendelő levelet jóvá
hagyás végett felterjesztették
az igazgatósághoz.

tartózkodásl ideje.
_ Másfél millió forinl<>L taka.ri
tottak meg a szolnoki
fUtőház
klszistái. A takar<!k066ág mellett,
felajánlásaik túlteljesltésével ké
szüb.1ek a KISZ-kongresszusra .
ban három lóg a falon!
- Atadtá.k a MAV·nak a Rába
Balaton motor-kocsit. A \Vilbelm
Gépgyár
Pteck vagon- és
új
gyártmánya eddig mintegy 10 ezer
kilométer próbautat tett meg és
beváltotta a hozzá!úzött reménye
ket. Az új motorkocsi a
Balaton
1
Lapunk október 15-i szá· a sok szekrény zsúfol ttá ten- és��
�
:
/
0r
2
mában közöltük Kiss Lajos né a szobát.
karítást \lál:lalt a KISZ-kongreszalsóörsi olvasónk Ha a gond
A rádió és televízió hasz- sZU6lg Záhony állomás műszaki
nok gondatlan című levelét. ná!holó volt. de egyes beutal- ifjú.sági brigádja. A fiatalok eddig
Szakszerve zetünk
üdültetési tak a csendes pihenő alatt is 1 80 ezer forintot takarftottak meg.
csoportja az abban foglalta műso3:t akartak hallgatni. Ezt cf;ü Akia�;e:_ \;:.'�1 v
kat kivizsgálta. Közölte ve termeszetesen a gondnok nem a Nyugatl-pu. ceglécli várótermt\
lünk, hogy intézkedtek az is engedhette meg, és egyénies- b,n mutattak be - ol,bóber 26·
1g
mer-kedési estek megrendezé ��ő kéré�et � em áll m?<:1: ;°1
rs�e"r�;�;;i'�f6
se ügyében. Külön ruhaszek Jaban telJes1tem. A telev1z10 Társulat nagytermében tekinthe
rényt nem tudnak biztosítani vételi nehézségeit időnként tö meg.
_ Ot év alatt e!Gször csökkent
minden beutalt részére, s ez 1 az adóállomástól való nagy
g lu:i_i;:;,;_asu�� ve �
nem is volna célsrerű, mert J,ávolság okozza.
�
;e��;i
158,2 millió korona a deficit. össze
--------------ge, vagyJs 14,8 m illió
koronával

A Hivatalos lapból

Csendes délután a táborban
(Horváth J, felv.)

kopások
megakadályozására
műanyagot alkalmazzon.
Az elgondolást tett követte,
és a KPM kísérletképpen el
rendelte az újítás bevezetését.
A kísérletek igazolták az úji
tó elgondolását, mert az oldal
kopások a minimumra csök
kenfek, és a költséges felhe
gesztés teljesen feleslegessé
vált a kísérleti mozdonyoknál.
A KPM által megjelölt ki
sérleti határidő 1960. július 1én lejárt, de ennek ellenére az
újítás szélesebb körű bevezetésére még mindig nem tettek
intézkedést, pedig ezt nemcsak
a vasút. hanem a népgazdaság
érdeke is megkövetelné.

Kép-dömping egy személykocsiban

A Hivatalos Lap tart.a1mából a
szakszervezet! bizottsá1? és a dol
gozók f!gyelméb<l ajánlJul< a kö·

Y
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A vállalás értéke közel 500
ezer forint.
Volosinovszki János
Debrecen; Járműjavító ÜV.

kevesebb, mint az előző évben.
- Segftséget nyújt a szovjetunió
Iraknak: és uineának vasútvo11a

G é6 korszerúsitésé·
lak építéséhez
bez .
- 376 vasútvonalat épltettek hat
hónap alatt a Kínai Népköztár
saságban. hogy a szénbányákat
vasűti

sze.

fővonalakka1 !kössék

ösz-'

Múltak a napok, s6t. a he
tek. De ott is jó emberek van
nak, s így engedélyezték a
.,pénzügyi keretet túllépó" ke
retfestést,
Az aláírt papír visszatért a
gazdasági hivatalba, majd on·
Má-r
nan a pályamesterhez.
csak a beteljesülés volt hátra,
Néhány nap múlva jött egy
iparos, és két perc alatt be
kente a faliújság-szekrényke
l'(eretjét.
lgy volt. Ila mondom! Többe került a leves. mint a
hú.s.

*

- lyf -

- t;jabb két millió doUar érték
Ivfagyarorbzagról gé
ben rendelt
peket és felszerel-é-seket az Argen

tin Vasűttár&aság.

A szerkesztőség üzeni

Volosi.cseh Zoltán Sz.olnok,
no\·s:z;ki János Debrecen, dr. Hor
Bognát
Budapest.
váth Kúroly
Károly Tapolca. CeglédJ Sándor
Debrecen. Tóth Ill. András Bu

dapest. UgJyai Sándor !\!lskolc.
dr. T6U1 Ferenc Szombathely. Boll
n
z.5
fJ P�.G��:m���és;lÍ �;�� �o��tSimay L,t-van Bp.
F'c.•encv.:u·os.
Szabó Tibo r Budapest. Tóth 1l
János Nagykanizsa, Sódogh Mi
hály Dombóvár, óvári l&tván
Orosháza: Levt:lciliCI. lapunl< anya
gá.hoz felba.sználjuk.
Szabó Ferenc St.enta, Baz..só
I.stván Ki.St.erenye. Bognar Károly
Tapclca, Temesi Gyór��
Lábat
lan, Bartha Jánoo
SLeged. Far
k.dS Lajos Kaposvár: Leveleiket
illetékes helyre tOYábbilottuk.
Szilád.i Sándor Sz.eged. Pápa Je•
nő Pécs. A fel n�m használ· íény
kt\peket viSszakilldJűk.

Lakásc�cre

- Egy szoba

komfortos, alá.pin
cézett, kertes bázamat (Székesie•
hérvár Eötvös u1ca :.!l. sz.) el
cserélném t szoba lcomiortos bu
dapestire. thá�z Zoltán MAV se
gédtiszt.
Elcserélném
\'asutasházban
leYö szoba, konyhás. kertes, gaz
dasági udvaros, vízvezetékes la
kásomat nagyméretű szoba. kony
hás lakasra.
Knourek Istvanné.
Telefon: 228-!J59. 13-tól 16 órá�g.
- Székesfebé1•yári 2 �7oba össz_
kom.fortos lakasom.ot c,leserélném
hasonlóért. ,·ag�• kbebbr!:' is Bu
dapest terilletén. Berente, And·
rás fómozdonyvezetö, Fürst s. u.

72. !l. 5.

megelőzése érdekében a vállalt

időn belül elvég
A magyar vasutasok csatlakoztak a nemzetközi gyorsvonatok csatlakozási
zik.
Mindhárom szolgálati hel;y
menetrendszerüségéért indított mozgalomhoz
naponta értékeli ,állalása

Lapunk szeptember 15-i szá
mában közöltük a Német Biro
dalmi Vasutak és a Csehszlo
vák Allamvasutak dolgozóinak
felhívását, amelyben kérik a
Szófia-B11karest-Budapest
-Stu rovó-Szob-P·raha-·
Decin-Badschandau-Berlin

vonalon szolgálatot teljesítő
vasutasokat, hogy biztosítsák
a gyorsvonatok menetrendsze
rúségét.
A magyar vasutasok csatla
koztak a felhíváshoz.
Komárom és Szob állomás
dolgozói vállalták, hogy
a nemzetközi személyszál ·
lító vonato� késéseit megszuntetlk,
illetve azt, hogy az állomás
dolgozóinak hibájából nemzetközi vonatnál késés nem lesz.
A hozzájuk késve érkező vonatok késési idejét a lehetőséghez képest csökkentik. Lehetőséget teremtenek arra,
hogy a nemzetközi gyorsvonatok a legközelebbi határállomásra már pontosan érkez-

hessenek meg. Vállalták azt is,
hogy naponta értékelik vál
lalásuk teljesítését.
Csatlakozott a felhíváshoz
Bp. Keleti-pu. valamennyi dol
gozója is. Vállalásuk a követ
kező:
1. A 6601, 901 és 7. sz. vona
toknál
az átmeneti kocsik átsoro
zását 10 perccel rövidebb
Idő alatt elvégzik.
Ezzel különösen késett érkezés
esetén csökkentik az induló
késéseket.
2. Az induló 8, 6602 és 902 sz.
vonatokat a vonat5sszeállítási
rendelet szerint állftják össze,
hogy a többi csatlakozó állo�ásokon is gyorsan �egtör
ténhessen a vonatok atsoro
zása.
1 3. Az átmenő kocsik tisztí
tását, vízzel való feltöltését,
javításossá válá-s esetén a ko
csinak megfelelő pótlását. fű
tési időszakban a szükséges
előfűtését, valamint a szabály
szerű kifuvatásat, elfagyások

Cukorrepa kamp.á ny

teljesítését.

Munkájukról félévenként (ja
nuár és július l) összefoglaló
jelentést küldenek a vasutas
szakszervezet
közgazdasági
osztályának, valamint :1 KPl\l
I/8 szakosztályának az igazga- ·
tóság útján.
Felhívásukban ktrik. hogy a
mozgalom valamennyi csatla
kozó vasútállomása közölje a
szakszervezet
közgazdasfigi
osztályával és a KPM I 8.
szakosztályával saját eredm,'·
nyét, hogy ezt megfelelően
tudják értékelni, illetve az
esetleg még tennálló hiányos
ságokat megszüntetni.
Valamennyi
határállomá·
sunk érezze át a nemzetközi
vonatok pontos közlekedteté
sének fontosságát és Komá
rom, Sz0b Keleti-állomás pél
dáját követve, indí tsanak moz
gi,,lmat az állomásukon át köz
lekedő nemzetközi
vonatok
pontosságáért,
Láng Pál

Útban a kongressz usra

..................

negyedik lett Krakkóban

A magyar vas.utas atléta-váloga

•ott októb<lr 21-e és 23-,a között
ok

Krakkóban szerepelt a vasutas

nemetközl p qé .1kat b"' ' ri,..ksá�á n.
!\-Iiald a Cérflak. mind a n6�: a nC:
<!vedik h�lven vk"'ZtE:k az. OSSZ-esl·
tett pontver�nyben.
a
A pontversenyt a férfia�ál
szov1et csapat nyerte. a noknél r..z

együttese
jobbnak.
NDK

bizonyult a leg

Az 1960. évi országos

vasutas

tornász-bajnokságot október 23án Pt\csett rendezték meg . A 14.

pécsi
kilencben a
szám közül
végeztek az ehsö he
tornászok
lyen. A nőknél Dévai, Kövérné é�
a Tolnai testvérpár szerepelt a

MAG�Aa VASUTAS

Felelős szerkesztő: Gulyás Jáno�

Felelős k!acló: Szabó Antal
1 szerkes7tősél?: BUdRoest. VI..
Benczut u. 41.
legjobban,
A pontverseny végeredménye: Terjeszti: a Népszava Lapkiadó
Vállalat
1. Pécst VSK 147. 2. Testvérlséf \
Budaoest. vu .. Rá«óc,t tlt 54
75. 3. DVSC 48, 4.
Ferenc\•árW
ponttal.·
5
Szikra
Lapnyomda
VSK 28, 5, Dunakeszi

- Megjöttek az üres kocsik! Mikor kezdik
- Ezt a zsebkendőt vigye magával küldötl
a rakodást?
lvtárs. nehogy megfeledkezzék a dolgn:,1-k
- Ne féltsen bennünket! Mire visszaér mi :Javaslatáról, problémáiról.
I
is ott leszünk.

\I I L Á G P R O L E TÁ R J A I, E G Y E S Ü L J E T F f( P

A párt. a munkásosztály forradalmi élcsapata
számára a legnagyobb jelentőségű tömegszervezet
a szakszervezet . . . A párt- és a szakszervezetek
közötti kapcsolat egészséges . . . A szakszervezetek
elvégzik a soraikban tömörült dolgozók helyesen
felfogott érdekvédelmét, és hatékonyan segítik a
szocializmus építését hazánkban.
(Az MSZMP VII. kongresszusának beszámolójából.)

A S Z E R V E ZE T T VA S U TA S D O L G O Z Ó I< L A P J A
IV. ÉVFOLYAM, 22. SZ.41\1.

Ára 40 fillér

1960. NOVEMBER 15,

Szak szervezetü nk V. k ongresszus a

November 5-6-án Budapesten az ÉDOSZ székházában
1:enn.allásának 15. évforduló- egy újat nyitottunk meg. A
tartotta smkszervezetünlc az V. kongresszusát.
A kongresszuson megj'elent Kiss Károly, az MSZMP Po ját. Hazai viszonylatban a mai napon is egy ilyen kong
litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottsáq titkára párt célkitűzéseinek megva- resszusnak vagyunk részesei.
hozzájárult
a Szakszervezetünk V. kong
Kossa István közlekedés- és postaügyi miniszter, áz MSZMP lósításához
is. resszusát kedvezőbb politikai
Központi Hizottságának tagja, Vas-Witteg Miklós, a SZOT al szakszervezeti mozgalom
elnöke, Horn Dezső, a SZOT titkára. Németh József minisz
Szakszervezetünk 15 éves és gazdasági körülmények kő
terhelyettes, a MAV vezérigazgatója.
\·issza. Kern zött tartja meg, mint az elő
múltra tekint

hosszú idő ez, mégis megáUapítl1atjuk. hogy a kongresszusok ielentős állomi'sai volt· k
ez idő alatt a fejlődésnek.
alakult a szocialista vi!ág �linden egyes l:o::[t:.:c"·' zT. �· 1
renuszer, amely puszta lété lezártunk egy időszakot és
vel, politikai, gazdasági és
kulturális
eredményeivel
óriási vonzóerőt gyakorolt a
világ dolgozóira. A Szovjet
unió és a szocia lista tábo·r
Sopro,ni elvtárs a beszá
arra törekszik, hogy a két moló bevczetLijében utalt ar
rendszer ne háb:>rúoa.n , ha rn, hogy a négyéves tevé
nem gazdasági, tudorrwnyos, kenységet összefüggésében a
kulturális téren mérje össze központi vezetőség írásos je
erejét. Ennek a politikánalc lentése tartalmazza. A szó
napról napra több híve akad beli beszámoló ezért csak a
a szocialista országokon kívül legfontosabb kérdések elem
is. A swcialista tábor politi zéEé\·el j'.oglalkozik.
káját követve tekintjük mi is
Az elmúlt négy év ese
külpolitikánk alapelvének a n1ényekben gazdag idószc:ká
magyar-szovjet
barátságot, ban a szakszervezeti
élet
hűségünket a szocialista tá küzdelmekben bővelkedő sza
borhoz, az imperialista ellenes kaszát, a IV. kongresszus óta
séget, a békés egymás mellett eltelt időt értékeljük - mon
élést minden országgal és dotta. A IV. kongresszus ha
néppel, tekintet nélkül a tár tározatainak végrehajtását az
sadalmi rendszer különböző ellenfon-adalmi
események
ségére.
hátráltatták. Az ellenforrada
A Magyar Szocialista Mun lom óriási kárt okozott a ma
káspárt vezetésével az elmúlt gyar népnek. A vasút terüle
években jelentős eredménye tén is 598 millió forint kár
ket értünk el politikai és keletkezett. Az erkölcsi, ideo
gazdasági vonalon egyaránt. lógiai rombolás pedig anya
sikerült giakban nem is mérhető. Az
Népgazdaságunkat
meizszilárditani, javult a dol ellenforradalom egy ideig gá
gozók élet- és munkakörül tolta a központi vezetőség és
m§nye,
emelkedett dolgozó az elnökség munkáját.
Szakszervezetünk életében
néoün.1<: életszínvonala. A kö
vetkezetes marxista-leninis gyökeres változást jelentett a
ta politi•ka eredményeként SZOT X. teljes űlése, amely
erősödött a tömegeknek a ve• megállapította, hogy a sza.1;:
zetésbe vetett biwlma. Meg szervezetek vitathatatlanul a
nőtt a dolgozóknak a vezetés proletárdiktatúra alapján áll
nak A közuonti vezetőség
ben való részvétele. szorosab 1957.
február 15-i ülésén meg
bá vált a párt és a tömegek
tárgyalta a plénum határoz1kapcsolata.
tából adódó feladatokat. Ez
A szocialista táborban elért után indult meg a tényleges
e·redmknyekhez hozzájárult a tevékenység: fokozatosan ja
szakszen;ezeti vult a szakszervezeti biwttá
nemzetközi
mozgalom is, élén a Szakszer- gok munkája, a tagság és a
Világszövet�égqel, vezetők
vezeti
k özötti kapcsolat.
amely
nemrég
ünnepelte Mindemellett kemény harcot

AZ ELNÖKI MEGNYITÓ
A kongresszus Pálmai Ist
ván küldöt t javaslatára meg
választotta az elnökséget. Az
elnökség nevében Végh La
jos. a szakszervezet elnöke
köszöntötte
a kongresszus
részvevőit.
Szalksze.rvezetünk négy év
vel ezelőtt tartotta IV. kong
resszusát - mondotta beve
zetőjében. Négy év után jöt
tünk össze ismét, hogy a
központi ,·ezetőség beszámo
lója alapján értékeljük a

végzett munkát, a tapaszta
latok felhasználás•\\ al. a hi
bák bátor feltárásával meg
határozzuk az előttünk álló
feladatokat.

Az elmúlt évek külpolitikai
le nje !lemzőb b
változásaira
az, hogy tovább nőtt é$ nagy
mértélobe n megszilárdult
a
szocialista tábor ereje, te
kintélye, politikailag_ gazdasá
gilag és a tudományos elő1•e 1w1adást metően egy,ará.nt.

A kapitalizmus mellett ki-

landóan javítjuk munkán!,
színvonalát. eredményességét.
A kongresszus a számafü.s
helye - mondotta Végh elY
társ. A központi vezetőség
jelentheti a kongresszusnak.
hogy többségében eredménye
zőt. Szakszervezetünk szerepe sen töltötte be feladatát a
megnőtt. tekintélye a vasutas swcialista \·asút fejlesztése. a
dolgozók között növe!;:szik. A dolgozók élet- és munkakö
szakszervezet iránt tanúsított rülményeinek javítása érde
bizalmukat megtartani és nö kében. Most az a feladat : a
\'elni csak úgy tudjuk, ha ál- küldöttek segítsék elő. hogY

kongresszusunk
1mrnkaé1'�
kezlet le gyen, ahol a ,z;ez,eto
ség és a ta.gsá.g véleményese
.,·éje, a feladatok helyes meg
liatá rozása a döntő.

A l«mgre.sszus napirendjé
nek elfogadása. valamint a
jelölő-. a mandátumvizsgáló-.
a szavazatszedő és a határo
zatszövegező bizottság 1neg
v,\laézü\sa u tán Sop1·oni Jó
:.s ef főtilkárhel:rettes ismer
tette a központi vezetőség
beszámolóját.

A központi vezetőség beszámolóia
kellett vivni a tömegek meg
nyeréséért.
Eközben követtünk el lübá
kat is. de ahogy a párt he
iyes politikáját egyre inkáb!J
felismerlék a dolgozók, úgy
Yált eredményesebbé a mun
Joggal áUapithaíjiLI-:.
ká..-lk.

fejlesztését.
fokozott ütemű
Ugyanaklcor fokozatosan kell
javítani a dolgozók szociális,
kultunilis és egé1zségügyi kö-

rülményeit is. Sor kerül a
· nehéz fitikai m:mkák továb
bi gépesítésére. a rnsúli ipar
·gépi berencLezéseinek kot•sze
rűsítésére.

A munkaverseny tömegmozgalommá vált
A frözponti vezetőség több

ado,t a brigádok
további
ször foglalkozott a szocialista . munkájához. Altalában meg
munkaverseny
fellendítésé s-zűntek .azolt a hibák. ame
nek kérdéseivel. Aktíváini<: lyek az év elején mint a
felvilágosító munkája
nyo kezdet nehézségei jelentkel
zük, hogy eredményesen te mán a szocialista munkaver tek. Mégis meg kell jegyezni.
újra tömegmozgalommá hogy ez a mozgalom ki,sz
vékenykedtünk mindazon fel seny
Yá!t és főleg pártunk
VII. kamp.iinyszerűvé vált. Sem a
adatok végrehajtásában, ame
l�et a párt, a ko1mányz.it
a szakszervezetekre
bízott.
Sajátos eszközeinkkel köz\·e
Htettük a párt politikáját a
pávlonkívüliekhez. nevel Lük,
szerveztük, mozgósítottuk a
dolgozókat a szocialista épí
tés feladatainak megoldására.
A párt helyes irányvonala
mellett a szakszervezetben
dolgozó kommunista és pár
tonkívüli aktívák meggyőző
muil!kájának nagy része van
abban, hogy a va�utus dolgo
zók követik a pártot és elö
segílik politikájának megva
lósítását. A magyar dolgozó
nép, közte a vasutasok is, szo
rosan zárkózik fel a párt
mögé. Ez minden eredmé
nyünk fő forrása, jövőnk zá
loga. Ennek eredménye, hogy
a társadalmi élet minden te
rületén történelmünkben még
soha nem tapasztalt fejlődést
értünk el. Erősödött a mun
kás-paraszt szövetség, a pro
letárdiktatúra osztálybázisa.
Az eredmények egyenes kö
vetkezménye. hogy nőtt a
uolgozók kulturális és anyagi
jóléte. Javultak a munkakö
rülmények, jobban érvénye kongresszusára
sül a szocial>ista törvényesség. lés időszakábanvaló felkészü szakszervezeti szervek, sem a
bontakozott
Mindabban, ami az elmúlt ki erőteljesen. A fejlődésben smh,nai vezetők nem kezelték
négy évben történt, benne nagy szerepe van annak, hogy súlyához, fontosságához mér
van a vasutasszakszervezet jórészt sikerült megs2-abadí ten. Az újonnan választandó
tevékenysége is, elsősorban tani a régi, formális, bürokra központi vezetőség fordítson
ayobb gondot a mozgalom
annak a 25 OOO aktivistának tikus v·onásoktól. Ma a ver na.,
lelkes. odaadó, fáradhatatlan sen:y mozgalo,m valóba.n esz továbbfejlesztésére, mert ez
munkája, akfü napról napra köz: a szocializmus építésé rnindoo vonatkozásban előse
a meggyőző szó. a példamu nek eszköze. A vasúton ha gíti a politiikai és gazdasági
célkitűzéseink
megvalósítá
tatás erejével közvetítették a gyományos
versenyformává sát. Természetesen, nem sza
párt politikáját, a központi vált az élüzem címért és a
bad
elhanyagolni
a szil'ie az
vezetőség határozatait a dol kiváló dolgozó cúnért folyó
Megtiszteletetés verseny. Ezeket jól kiegészí egész vasutas tábort átfogó
gozókhoz.
egyéb
versenyformákat
sem.
számomra, hogy megköszön tik a különböző üzemen be
A korábbiakhaz képest fej
hetem valamennyiük muniká lüli. valamint az igazgatósá
ját - mondotta.
lődött az üzemi demokrácia.
gok egymás közti versenye.
A felszabadulás óta társa
tanácslkozások
A h.J!gyományossá vált ver A termelési
dalmi és gazdasági rendsze senyformák mellett mind na egyre inkább betöltik szere
rünkben beállt változások - gYO:!?h teret hódit a szocialis püket. Csaknem mindenütt a
bár az elszállításra kerül5 ta cím elnyerésééTt folyó bri a dolgozók 70--80 százaléká
áru összetételét alapvetően gádverseny, amely ha még nak
részvHelével
tarijúk
tovább nem is fejlődött a legszéle meg azokat. A javaslatok el
megváltoztatták
növelték a vasúti szállítást sebb tömegeket átfogó moz intézése, a dole:07.ók észr">\'é
igénylő tömegárulc mennyi galommá, de jellegét tekintve teleinek megválaszolása k-'lrül
ségét. A második ötéi-es terv máris tömegmozgalom. Jelen még n emegyszer van ugyan
cétkitűzései szerint 1965-ben leq 3346 brigád 36 15 0 főVel huzavona, de az eddigi ta
mi-ntegy 26 százalékka l t öbb küzd a szocialist.a cím elnye pasztalatok arra jogosítanak
á:rut és 17 százalékkal több réséért. Ebből 303 brigád kö fel. hogy további segítség!lel
utast kell eZSzállítani, mint zel 3000 fővel a címet má-r ezeket a hibákat is meg lehet
1960-ban. A vasúti közleke elnyerte.
szüntetni.
désben 9,7, a vasúti iparon
A SZOT Elnökségének 1960
Nem ilven Jó a helyzet az
beliil pedig 9,8 szá zalékos júliusában kiadott irányelvei
költségszint csöfolcenést kell alapján minden szinten meg üzemi tanácsok munkájában.
elé rni. Ez a termelési volu vitattuk a mozgalom tovább Tanác�kozó. esetle'.' hatá,·oz"t 
men &2.ükségszerűvé teszi a fcl!.cszu§sév_�J ka!,:'c:::olatQ$ fe1 - hoz.ó szervekké váltak. amevasút műszaki sZinvonalánaik adatokat. Ez nagy· segítséget
(FO!j/tat ás a 2. old(l;[,on.)
me g, hogy a központi 1:ezető
ség megfelelt a ráb!zott fel
adatofmalc, alapjában vévz
1:ég1·ehajíotta a IV. 1co ng ,·esz
szus határozatait. Ugy érez
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A köz ponti vezetőség beszámolója
!yek a két ülés köwtt nem te
vékenykednek. Munkájuk hiá
nyossága
a
szakszerveze:i
munka gyengeségeiböl fakad.

A szakszervezeti bizottságok
nak sokkal többet kell tö
rődnH.ik az üzemi tanácsok
kal.

A termelés emelkedését nem követte
a termelékenység emelkedése
Az elmondottak, valamint
az írásos jeicntés, h a vázla
toSlQI is, de azt igazolják, hogy
a hároméves ten• során nem
<lolgoztunk rosszul. Az ered
vasutas
mény valamennyi
dolgozó, szakmai vezető és
szakszervezeti aktíva munká
ját dicséri. Az eredménye!;:
mellett azonban \·an mun
kánknak egy sor fogyatékos
sága is, amelyekről nyíltan
kell beszélni, amelyek
ha
ma nem is, de a későbbi�k
során akadályai lehetnek a
fejlődésnek. Ez.ért rendkívül
nagy jelentőségű, hogy a párt
a hibákra kellő időben fel
hívta a figyelmet, amelyek
n�·ilt ieltárásával lehetó�
günk ,·an azok kijavítására.
Ki kell hangsúlyozni, hogy
a hiányosságok ellené,·e az
eddigi politikai vonal helyes,
további fejlődésünk érdeké
ben azonban a fogyatékossá
gokat okvetlenül meg kell
szüntetni.
I\felyelc azok a fogyatékos
ságok, amelyek eliirehaladá·
su nkat gátQ;lhat,'álc ? Az eg;1-;'k
ilyen hiba, hogy a t.ermelés
növekedését nem kíséri kellií
üte1nben a tern1elékenysé�
Ttövekedése. Ez azt jelen i,
J·.ogy drágán termelünk, a
termelést nem megielelő mű
szaki fejlesztéssel, ésszertisí
téssel. üzemszervezé,sel nö
Yeliük, hanem a munkás él
szám emelésével. E hiányos
�ágo!.:: egyik oka. hog,- a ter
melékenységet növelő intéz
kedéseket nem tartjuk be kö
vetkezetesen, nem figyeltünk
fel arra. hogy a müszali:i in
tézkedéseket, új gépek beál
lítását nem követte a nor
máknak a változó körülmé•
nyekhez történő igazítása.
A k01'szerű ·m ódszerei;. lci
ala.kításához, a t:eszteségidök
1,iegszüntetéséhe�. ·a. · :po,itos
tercezéshez,
ga;;dnság_o;;,
a
m zm):ához elen!Jedheteflenék
a mú.s::akilaq megala pozot t
1nunlvanorrruík. Nem új do
l�ról van szó. és főleg nem
általános
normarendezé,ról.
hanem izyakorlatilag az 1065 1
1957. sz. kormányhatározat
következetes \·égrehajh\ sáró1.
Ez a határo1:at helyes és min
den félreértést a munkáso 'c
e'őtt való magy�rázkódás.t el
kerülhettiinl, volna. ha a ha
tarozat szellemében, a tech-

nológiai eljárások. a müszaló
iejlesztés módosítá.sárnl, a
normát is módositották volna.
l\Iagától értetődik, hogy en
nek az in tézl;:edésnek az el
marad&sút most pótolni ke!l
es a határozat folyamatos
végrehajtását
helyettesi:ő,
most nagyobb mértékben je
lentkező intézkedések a dol
gozók hangu!a1át befolyásol
ják. Ezért feltétlenül szüksé
ges hogy szakszervezeti szer
veink
valamennyi színte'l
szorgalmazzák és emellett se
�í tsék a gazdasági t.,.tE<zet-é:st.
hogy helyes i ntézkedéseket
tudjam1k tenni.
A dolgozóknak meg kell
n1agvarázni. hogr 111ü·ö1 van
szó. Ha ezeket az intézkedé
seket a dolgozókkal együtt
hajtjuk \·égre. meg fogják lát
ni azok szükséges.s.igét és fe:
tétlenül támogatják
azokat.
múhely.en
'7állui.r1;tonként.
Jrént. üzemriészenként és mun
ka1-:::--menként 111eg kel] ,,:zs
gálni, hogy a kormányta< á 
rozat óta milyen műszaki.
technológiai. munkamódszer
beni. vagy gépi berendezé.;
Yáltozás történt és a munka
normákat ahhoz kell igazí
tani.
Ki kell azonban hangsúlyoz
ni, ho.,
ay kiigazításokra csak
ott kerülhet sor. ahol ezek a
változások valóbBn megtör
téntek.
A béralap és az átlagbér.
természetesen
to\·ábbra is a
\ állalatoknál marad. Ez gya
korlatilag azi jelenti, hogy "
dolgozó!;: keresete - azoké.
akik nonná.ia rendezésre ke
rül - ha esetleg átmenealeg
csökken is. az ott maradó bé
rek biztosítják, hogy a ko1 ábbi kereseteket a dolgozók
munkáiuktól függően gyorsan
és újból elérhetik. Ezért min
dent el kell kö\·etni, hogy a
dolgozók számáxa az. . új n01 ,
mák telje�íteséhéz szűkséges'
rnunkaíel!ételeket mindenütt.
biztositsiik. Ez az intézkedés
meggyőződésünk szerint vala
dolgozó
mennyi becsületes
egyetértésével talúlkozík, mert
maguk a dolgozók sem néz
ték jó szemmel, hogy azonos
norm.atéteilek mellett az egyi
kük rég,i. korszerűtlen gépen
dolgozi.k, a másik pedig köny
nyedén, korszerű géppel ért
cl magas teljesítményt.

új munkas-tílust, az új el:iárá&
1,idolQozását segíti
elő. Az
ösztönzést, az a.'lyagi érde
keltsé11et feltétlenül fenn kell
tartani, de félre kell tenru
olyan elgondolás':.
min<len
vagy
más divó módszert,
amely ezzel ellentétes. Ennek
eJ.5rev;telére úgy gondoljuk,
szükséges felülvizsgálni az él
üzem célkitü2éseket is.
Különösképpen nem ösztön
zők a jelenlegi célkittiz.ések,
hisz.en a szolgálati helyek je
lentős rásze. 1 959-ben pél
dául közel 400, különörebb
megeróltetés nélkül is tudla
teljesíteni azokat.
taKed vezötlen jelooség
pasztalható a munkaerógaz
dálkodás területén is. Egyes
helyeken - mint például a
6. szakosztálynál - a tervle
maradást többlet-létszám be
állitásával kívánták pótolni.
Ezenkívül a létszám megsza
básnál nem volt kellő előre
lál:iis. aminek az lett a követ
kezménye, hQgy jelentős bér
alap-túllépés jelentkezett.
A
béralap-túllépés megol<lá.'iára
több száz dolgozót bocsátottak
el, ami egyrészt - mint már
megállapítottuk - az el:ire
látás hiányát és az inté2lkedé
sel�ben a' kapkodást mutatja,
nem beszélve arról, hogy a
dol{Jozók kGzött a hangulatot
egyáltalún nem ja,itja az
.
ilyen i n té7..kedés.
A létszám.gazdálkodás meg
alapo?.atlanságát mutatja az
is, hogy az igazgatóságok lét
szimc�ökkentése után a kül
szolgálat
létszámában levő
dolgozók láttak el közpon,ti
igazgatási feladatokat.
A fennálló problémák kö
zül csa,k néhánya-t emeltili1k

Hangoljuk össze az egyéni és a közösségi érdeket

A termelés és a terme!ék.ialakul.t
között
k.e nuseg
aránutalansá.g oka az is, llof!ll
heüzetnei.nkben, szolgálati
tapasztalható
lyeinken nem
megfeLeló, a terineLést és a
gazdasá.gossá.{;ot elemző mun,,zavarta. a
ka. Egy kicsit me<'
szakmai vezetőket, a dolgoz.ókat, a szakszervezeti aih.-tívá�
kat is a termelés nagy számainak bővülete és eluralkodott a „minden jól megy" h an •
gulat. A dolgozók nem egy
esetben csak azt látták, hogy
teljesítettük az élüzem célkitűzéseket, a termelési mutatói<at, többet már nem kell
tenni. Arra azonbru1 senki sem
gondolt, vagy ha igen, nem
mondotta ki nyíltan. hogy a
szán10:t mögé kell nézni és
mi:gvizsf;ilni. hogy az.ok mit
t�r.arnak.
Emiatt következhetett be
olya.n eset, hogy jóllehet a
járműjavitó v::i.lialat,ok csaknem mindegyi1,e élüzem szint
feleit dolgozott. mégis az első
maradtak
fé!.évben adósak
232 fő- és 418 középjavit.á.';SSl.
elannak
maradtak
Adósak
lenére, hogy ezeken a helyeken az elmúlt' években több
milliós beruh:izások történte' . új, korszerű gépelcet sz.ere�tek be.
Ugy gondolom. nem szük�-éges részletezni, hogy ilyen
kötiilmények között ez nem
segítette elő a terme!ékenység
nővekedését. Nem érvényesült megfelelően az álla.mi és
a tervfegyelem, a technológiai
munkafegyelem. Sok
és a
a
hely,en előfordult, hogy
szaJ.;szervezeti és a sza:kvanali

vezetők egyaránt a tervszá
mok csökkenté.5€-ért harcol
lak. az üzemi és a szolgálati
hely érdelcelt el5bbre valónak
tartották a népgazdasági ér
dekeknél.
A munkaidő lciha.smálásá
va'. sem állunk a legjobban.
Egy ki&:ié elharapódzott, hogy
ha valaki ezért szól, azt haj
csárnak nevezik és emiatt
egyre kevesebben szólalnak
fel a lógás ellen. Nem kivéte
lesek ez alól szakszervezeti
szerveink sem.
Hozzájárult a hibákhoz az
is, hogy akár munkaverseny
ben, akár a szolgálati kötele
zettségből eredő .nunka ese
"'ymértékben
<lominál,
tén na.,
előtérbe került a rosszul fel
fogott gazdasági érdekeltség.
Jóformán oit tartunk. hogyha
\-aiaki el\·égzi munldját, akkor ez.§rt jutalmat, prém.iu
ma: követel. A jutalmakat je
lenleg a legtöbb helyen nem
érdemel, szerint, hanem szin
te szi, z.lematikusan, wrrendben o:,ztják.
Tárni áll tőlünk az a szán
dék, hogy az a11yagi ösztön
zést el\'essük. Az anyagi ösz
tönzés rencLltívül fontos. Meg
testesíti a szocialista bérezés
eh·ét: azt, hogy mindenki ké
De::-��ge szerint dolgozz.bk és
munkája után részesedjék a
termelt anyagi javal;:ból. Eb
ben azonban az is be,,ine van,
hogy képességei szerint dol
go2rek. Ha tehát egyébkén t
kötell>-;égböl adódóan vég-ez
va!.amit, &miért fizetést kap,
akkor enyhén szólva, ne vegye
t-oosz néveip, ha nem jutal
mazzúk meg.

Megalapozott létszámgazdálkodást
A m-emi:á!ás és a jutalma- zett munkánál több és jobb
zu.s akkor helyes és ösztönzü, nwnT:á.t juta-l1naz. ha tehát a
ha 4 kötelesséas::erü.e,i véa- gyakorlati kezdemén11ezést, a.z

ki, de központi vezetőségünknek az a véleménye, hogy ennél sokkal több \•an a vasút
területén és aJtadály ozza
a
még Jobb eredmények e'.érését, hátráltatja az é,'!'ől évre
növekedő n:;gyarányú s:zállitási feladatok maradék talan
és gazdaságos lebonyolítását.
A hiá.nyosságolcnak ilyen formában való felvetése nem céloz mást, mint azt, h o.Q'U rendez::üfi sorainka-t. ha: ngo!jule
össze
az in tézkedéseket és
megfelelő lépéseket tegyünk a
hútl'áltató té nyezők felszá.mouísá.ra.
Akkor, amikor ezekről
a
kérdésekről beszélünk. meg
kell említeni, hogy sz:ikszervezetünk központi vezet5sége
átérzí felelősségét és a maga
területén minden intézl;:edést
megtesz azok felszámolására.
Ebben kell. hogy a ka.ng
resszus is segítse a központi
vezetőség munkáját. A köz
ponU vezetőségtől a bizalmialtig kö\-etke.z.etességre van
szükség és megá!!apílhatjuk,
hogy bár a hibákat láttuk.
nem tettünk
megfelelő intézkedéseket azok kijavítására, vagy ha tettün.1;;: is. azokat
nem vittük végl1ez követ.kezetesen. A szakszervezet vala,
mennyi aktíváj:ínak köteles&ége ebbűl levonni a tanulságokat. meg.;z. gálni az elkö,,etett hibákat és helyes in tézkedéseket
kidolgozni azo,,
kijavítására.
A felS-Orolt hiányosságok mint említettem - nem rész.letezne.lt minden kérdést, de
helyes róluk szólrui. mert rne6
tudjuk hat.áromi t-Oretlen to,·ábbhaladásunk érdekében a
végrehajtandó feladatokat

Találjuk meg a végrehajtás reális lehetőségeit
l\Ielyek azok a feladatok,
a melyeket a közeljöcőben, de
nyugodtan á.llíthatjulc, h ogu
már mosta ntól fogva el kel!
vegezni a hiá.n1JossáQok fels;zámolása érdekében?
El,'jször is feltétlenül iontos, hogy minden szinte n reáZis terveket késútsünk, a laza
tervezést pedig felszámoljuk.
A t-ervt>k teLjes mértékben a
maximális kilehetőségek
hasm.álására épüljenek.
A
.tervek e!kész:ítéséJ'lél nem. !e
bet tűrni semmiféle alkudo
zást. A tervek Iealkudozása
helyett a \·égTehajtús reális
lehetőségeit és módszereit kell
keresni. A tervek megvitatá
sába bele kell vonni a dol,go
wkat, mert csakis az ál taluk
is helyeselt és javasolt tervek
és felada.tok helyes megvá
la.sztása után tudjuk őket moz
gósítani,
illetőleg vesznek
részt lelkesen azok végrehaj
i.isában.
i.\liásodszor
ésszerúe n kel!
feiTlaszná!ni a berullázúsokai.
Minden beruházásná1 azt kell
vizsgálni, hogy azok hatás.fo
kát mennyire tudjuk növelni.
A beruházások kivitelez.ését
minden
szinten ellenőrizru
kell és azon kell lenni, hogy
azok mind gyorsabban készüljoo,elk el és vegyene.1< részt a
termelőmunká,ban.
Harmadszor: az eddiginél
nan11obb mértékben keU a.
belső erőforrásokat felttirni..
Az ilyen, még nem keU5en
feltárt, vagy nem megfelelően alkalmazott b�lső erőforrások között első helyen a

munkafegyelem és az üzem
szerveres szinvonalánlU!, eme
léséi lehet emliteni. Megfele
lóen ki kell alakítani a Ieg
jobb technológiai eljárásokat
és alkalmami az ectr.;. i is jól
bevált módszereket. Ezek kö
zött megemlíthetjük a mód
szeres e!egyrendezés, a gazda
ságos toYábbítás, a szalagsze
rú fenntartás és javítás már
eddig is haswált, de nem általános módszereit.

ieljesitmenuek a n11a11i elisme
résére kell fordírani.
A felsorolt feladatok meg
oldását szakszervezeti szer
�•eink minden szinten
tart
sák kötelességüknek. [far•col
janak azért, hogy ne lehessen
felelőtlenül és felelósségrevo
n.ás nélkül a párt és a kor
mány határoz.atait többféle
képpen értel mewi. ,·agy azok
végrehaju\s:itól elLe.kinteni.
Véget kell \·ctni a szüklátó
körüsegnek. és mindenkinek
mez kell értenie. hogy nincsen
külön váilalau és külön nép
g,gzd::S.:.gi érdek, hanem csal-.:
egy ér,Zek v<t n. a111i m ind
ann.yiunk érdeke: a s:ocializ
mus építésének üaue.
Az intéz.l{edések végrehajtá
sát sokoldalúan beszéljék meg
a szakmai vezetőkkel. a párt
szervezetekkel és egység'eS in-

tézkedése.ltet tegyenek. Fel 1.ét
l enill elősegiti az intéiike<lé
sek sikeres végrehajtását az
üzemi demokrácia fejleszt,é,;e.
Ha a dolgozókat 3szintén és
becsületesen tájékoztatjuk. ha
figyelembe vesszük javasla
taikat és észrevételeiket,
ha
mindent elkövetünk. hogy be
problémák
vonjuk őket
a
megoldásába. akkor gyorsan
zökkenő nélkül
és minden
tt,djuk a hibákat kija\'Ítani.
Az eddiginél gyorsabb ütem 
ben dolgozzunk a VII. párt
kongresszus
határozatainak
megYalósításáért, hazánk fel
virágoztatásáért és a szocia
lizmus győzelméért.
A továbbiakban a dolgozók
élet- és munkakörülményei
nek alalmJásá \·a] Cog!alkozott
a beszámoló, majd a személyi
balesetek taglal�sára tért ,át.

Tegyük közüggyé a balesetmegelőzést
Szwzervezetünk 10;;0 óta
fo„Ialkozik a mun.ka\·édelem
mel kapcsolatos kérdésekkel.
Az elmúlt tíz év során szá
mo.s olyan intéz:kr:dés, beru
h.ázás történt, amely lehetősé
get nyújtott ahhoz, hogy a
balesetek száma lényegesen
csökken jen.
Ezzel szemben ml a hely
zet? 1939-ben 129 OOO munka
nap esett ki a termelésből ba!
esetek következtében. Emel
kedett a halálos és a csonku
lásos balesete/e s�áma.
Az
1960-as év sem jobb, sőt
a
halálos és a csonkulásos bal
esetek számái tekintve
mé"
rosszabb.
Ha a b;lesetek
okait vizsgáljuk, megállapít
hatjuk. hogy azok elsősorban
nem a \'édóíelszerelések hiá
nyából adódnak, hanem zöm
mel az óvórendszabályok be
nem tartásából, nemtör5döm
ségből, hanyag és felelőtlen
munkából. az utasítá5ok meg
szegéséből.
A
balesetmegelőzó tevéke11ys,b� - amely be beleéri
j ük az üzemi szemlóket.
a
bale6etelhá.rflási propagandát
is - még �lézgé mechanikus,
nem ,;ált közüggyé. társadal
mi üggyé. A vezetők és dol
gQ.zók szó nélkül elmennek
a balesetvesz.él,yesen végzett
.mun¼ll:. ��let,t., �.{in,;l.enki ál
tal isme1·t baleseti · veszélyfor
rásokat csak akkor küszöböl
nek ki, ha bekövetkezett a
baleset. Egyes szak-vonali ve
zetők körében - elsősorban a
középYezebknél - olyan né
zet alakult ki, hogy: első a
termelés - és a munkában
megfeledkemek a végi-ehajtó
emberről. Amikor heluesel
fülc és segítjü k a tervek telje
sítését. nem értünk ermet az
zal, h0/111 közben a dolgozók

testi epségét ,:eszé!ue::tessélc.
Szakszervezeti munkavédel
mi ielügyelói11k sem lépnek
fel kellö határozottsággal és
csak ritkán állítanak le bal
esetveszélyes munkahelyeket,
gépeket. vagy munkát. Nem
lehet el tűrni a lazaságot es
felelöllenséget. Szakszervezeti
szerveinknek sokk.a! erélye
sebben kell fellépniük ez el
len. behatóbban kell vizsgál
nLk a dolgozók m unlw.körül
ményeit, a munkahelye!,, gé
pe!,, berendezések állapotát és
biztonságát. Tá rsadalmi üg.gué
kell tenni a balese!ek kikü
szöbölését.
El kell érnililk,
hogy a balesetmegelóz.és köz
ügy
le�e!l, hogy egyetlen
szakszervezeti aktíva se men
jen el szó
nélkül utasítás
mun�
óvórendszabályellenes
kát
végző dolgozó mellett.
Ol•,an légkört kell k:ia.lakita
ni. a melnben a s:::olgá.lati he
Luek kollekfrl:ája maga bé
lueazi mea azokat a vezetőket
és dolgozóka.t, akik meqs2e17i1,;
a munkavédelmi sza bályokat.
Csakis így lehet harcolni a
ma még szám talan dolgozót
és csaJ.ádot sújtó balesetek el
len. Csakis a vezet5k, a dol
gozók és az aktivisták össze
fogásával csökkentlletjük azo
kat. Eljött már anna.1< az ide
je. hogy ha a foh;lágosító szó
nem használ, akkor igénybe
vegyük az állan1 által ránk
ruházott jogokat. Nem arról
van szó. hogy most minden
áron és csakis büntetéssel ne
velünk. de adott esetben
a
annak
büntetés is nevelés,
helyes alJrnlmazá.sa a becsül-e
tes dolgozók egyetértésével ta
lálkozik. Természetesen, a ne
velés. a balesetek elleni harc
nak továbbra is a lő eszköze.
és az is marad.

harcolni
Következetesen
kell az újítások alkalmazá
zásáért és azt még hátníl ta
tó bürokrácia megszünteté
séért. Meg kell szilárdítani az
üzemekben a munkafegyelmet
és olyan légkört kell kialakí
tani, amelyben nincs talaja a
lói;:áSllak, és ahol elítélik a
csellengést. A munkaidő ki
használását,
a
folyamatos
anyagellátá:.t feHétlenül biz
tosítani kell. A fegyelem meg
szilárdítása során nem kell
félni attól és nem lesz oép
A ruhaellátásról
szerű tlan a becsületes dolgo
zók előtt. ha az üzemeket
Szakszel'vezeti
taggyűlése ruha és védóruha--ellátás ne
megszabadítjuk a lógósoktóL ken, megyei l>izotlliági érte héz.$égei t fokozza. Az újfelvé
Ennek értelmében élni kell a kezleteken sokat ioglalkoz..nak teles dolgozókat
,·alrunilJ·en
t.ársa<lalmi bfrá.'ikodás iegy a ruhaproblémá\·al, amely a formában el kell látni ruha
verén,l is.
dolgo,:ók körében sok esetben val, ami viszont a folyamatos
okoz. ruhaellátásban részesült dol
Az eddiginél fokozottabban jogos nyugtalanságot
érvényt kell szerezni a kor Itt is félreérthetetlenül és ,•i gozókat hátrányos helyz-etbe
mány takarékosságra vonai- lágosan meg kell mondani mi hozza.
kozó határozatának és min a helyzet. Az 1950-ban megje
Szakszervezetünk elnöksége
Utasí több ízben foglalkozott a kér
denfél.e szükségtelen. esetleg lent ,-asúti Ruházati
csupán kényelmi célokat szol- tás végrehajtása szabályozta a déssel. Eljart a Könnyűipari
gáló beruházásokat, ünneplé ruhaellátást. Mii-el a R uhá Minisztériumban. a társ szak
seket, a közpénz jogos, vagy zati Utasítás megjelenését kö szervezeteknél, kérte a Népi
j ogtalan. de felesleges elher vető évben csak későn kap Ellenőrző Bizottság fel üli-izs
tuk meg a ruhákra szükséges gálatát és javasoltuk az elma
dálását meg kell szüntetni.
ös5zeget, így a kései megren radott ruhajárandóság pénz
delés miatt az ipar nem tud beli kifizetését. Javaslataink
Ösztönzőbb jutalmazási és bérrendszert
ta kielégíteni a szükségletet. egy része még nem valósult
Végül : felül kell vizsaálni a. ra, a termelékenység emelé Ez így volt 1959-ben is.
meg. Jelenleg legfontO<Sabbna.1<
jelenlegi a nyagi ösztön=óket sére. Általában helyesnek lát
1 960-ban fordult elő először. tartjuk, hogy az ebben a kér
és azok alkal11w=á..á.t.
Ebbe szik, hogy tová:bb fokozzuk az hogy ez az összeg már az év désben érintett legfelső szer
egyaránt bele értend'.5 a bére alkalmazott
bérrendszera1< elején rendelkeZ..:-sre állt. Me,g vekkel megbeszélést folytas
zés, a premizálás és a jutal ösztönző jellegére törek,·ő ará kell azonban mondani. hogy a sunk. a ,·ég]eges megoldást
maz..."ls is. Ma már nyilvá:nva
január l-én esedékes ruhákat megtaláljuk és a szükséges in
ló. hogy a korábban teljesít nyok megjavítását népgazda így sem lehet lúadn1. mert az tézkedéseket a szakmai
és
sági
szinten
és
a
vasúton
be
m,foyMrben dolgozók időbér
ipar az ez évre megrendelt szakszervezeti vezetés
közö
lül
egyaránt.
A
prem
i,álást
re Yaló áttér&,e nem minde
ruhaféleségeket csak decem sen megtegye.
nütt vál t be. Nem öszfönöz. a és a jutalmazást a kötelesség ber 31-ig szállítja le. Ez már
mttnkaidő jobb kiha.szn.á:ásá- szerüen i•ég;;ett munkán tú/.i eleve azt jelenti, hogy sokan
Magas a táppénzes
a január l-én esedékes ruhát
létszám
csa:k az év végén kapják meg.
Ennek is ielen-tiís részét az
Szükséges néhány szót szóiutolsó
negyedévben.
1960. ni a szakszervezet társada
szeptember 25-ig pl. az ipar lombiztosítási
munkájáró;.
a poszt.:.köper.ye,;: 25 sz.ázalé- azon belül is a táppénze�
kát, a fésüsgyapjú ruhák és helyzet alaku!.á. ;;.ról. A biz·
posztó ruhák ll sz.ízalékút, az to ítottak száma nem
egé67
esőköpeny 45 százalékát szál- 4 százalékkal. ugyanakkor "
lította le és nem tudjuk pon- társadalombiztosítás költség
tosan. hogy a többit az é v rntése 53 millió forintról 526
végéig t·endelkezésünkre bo- mill:ó forintra emelkedett a,
csátja-e. Emellett zavarja a elmúlt tíz év alatt.
ruhaellátást, hogy a l\lW1kaJoggal gondolhatnánk arra.
ügyi l\Iinisztérium 1200 fő új- hogy a gyógyászati ellátás·
a gyógyszerellátásban.
felvételes dol�oz,ó ellátására ban,
biztosított beszerzési keretet, a kórh:\zi és sz.a02tóriumi el
ezzel szemben 1960. ianuár 1- lá:á�ban jelentkező közel tíz
t:íl
szeptemberig 15 000-nél szeres összeg kö\·etkezményc
több dolgozó keríilt feli-ételre a tápi,énzszá7aJ;',k csökker.é
és közel 9 ezren léptek ki a séhez vezet. E,7 �! s=ben �
vasúttól. Ez
a nagysz.:ímú táppénzes álla, 'lY évről éY
A küldöltek egy csoportja.
munkaerövándor!ás az egyen(Fnlyta.tá.s q 1. oldalon.)
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A központi vezetőség beszámolója
(Folytatás a, l. oldalról)
re növekedést mutat. Ez nem
normális helyzet és úgy gon
doljuk, hogy szakszervezeti
szerveinknek, a szah·yonali ve
zetőknek és
az orvosoknak
egyasánt van mit tenniük.
Sok még az ál beteg. a lógás,
a táppénzcsaló.
Amellett, hogy az indoko
latl.an táppénzes álornányba
vétel más szolgáltatások fej
les-ztését51 Yont el összegeket.
a becsületes dolgozók na·
gyobb fokú munkaintenzitás.át
követeli meg, mert az álbeteg
helyett is kel1 dolgozni.
Ez
magától értetődően a szervezet
gyorsabb
elhasználódásához
vezet.

Társa.dalom biztosítási.
ta,uícsaink az egészség-ügyi a l
bizottsá.gok, a beteglátogatási
bizottságok és vitásügyi b i
zottságok következetesebben
ha1·coljanak a még felleUietö
lamságok ellen és határozot
tan lépjenek fel a:zokkal szem
ben az on-osokkal együtt.

A nyugdíjakról

Néhány szóban állást kell
foglalni a nyugdíjkérdésben is.
Az utóbl:>i időben elterjedt
olyan helytelen, nemegyszer
hogy
ellenséges híresztelés.
a nyugdíjkorhatárt leszáilit•i ák és 1961. január 1-gyel
lesz. Sem a
nyugdíjemelés
korhatár leszáJlításáról, sem

nyttgdíjemelésről nincs szó, ez
nem felel meg a valóságnak!
Bátran állíthatjuk, hogy a

ielenl.egi nyugdíjtörnény bár
milyen más ország nuugdfj
rendszeré·vel felveszi a ver
senyt, azokkal szemben fö
I.énuben va·n. Angliában pl. a

fériiaknál 67, a nöknél 62 4iV
a nyugdíjkol'lrntár. Svédor
szágban 65. illet5leg 60 év.
EmeUett a nyugdíj kiszámítá
sára szolgáló százalékos kul
csuk sem éri el a mienket.

l\Ia már ott tartunk, hogy
kb. minden három dolgozóra
e_gy nyugdíjas jut Magyar-or
szágon. Ez azt jelenti, hogy
a
nyugdíjak legcsekélyebb
emelése is több százmillió fo
rintot igényel. Nemrégen volt
a nyugdíjrendezés, korábban,
mint ahogyan azt a párt és
a kormány megígérte. Meg
győz.ődésünk, hogy a tennel.ési
eredményektől, a nemzeti jö
ve<lelem növeke<lésétől füg
gően és az adott lehetősége
ken belül a nyugdíjasokról
sem feledkezik meg pártunk,
kormányunk. Meg kell azonban érteni azt, hogy az adott
lehetőségeken belül, amikor
erre lehetőség nyfök, azt mi
közöl j ük és ine fogadja el
senki az ilyen híreszteléseket,
amelyek zavart igyekszenek
ke1teni, zavarjá k a becsületes
dolgozók hangulatát.

Nevelő tevékenységünk iránya :
a szocialista tudat formálása

Ezután a szakszervezet nevel5 tevékenységével foglalkozoút a beszámoló. A szociaUzmus építésének fontos feltétele a dolgozók szpcialista
kialakítása.
világnézetének
szakmai tudásának és általános műveltségének növelése
- mondotta Soproni elvtárs.
nevelőA szakszervezetek
m�ja <1,zt jelenti, hogy e1érjük: a szervezett dolgozók
a
munkáshOJtalom megs:z'i-

lárditása, a szocializmus építésének fő célkitűz�e. a béke
védelme és a nemzetközi proLetárszolidaritás alapvető kérdéseiben e gységesek legye·nek.

A központi vezetőség több
esetben behatóan fogilalkozott
nevelőmunka irányával,
a
módszereivel. Ennek eredménye, hogy javult a felvilágositó, az a,g1tációs- és propaganda tevékenység. A vasutas do1gozók tízezrei vettek
részt különböző előadásokon,
tanfolyamokon.
iskolákon,
Megnőtt az érdekl'ídés a wlitikai esemé1.1yek iránt. Neve-

z:ömunkánk irányát a jövőben
főleg a szocia-lima tudat farm-álásában, a szocialista fegye1em megteremtésében kell
megjelölni. Arra kell nevelni

a dolgozókat, hogy megértsék
és egymás nevelésével maguk
is elősegítsék a társadalmi és

az egyéni érdekek szoros egy
sé
�oz,
hogy inevel,őtevé
kenységünk hatékonyságát to
vább emelhessük, elkerülhe
tetlen az agitációs és propa
gandis2ltikus módszerek to
vábbfejles.ztése, elsősorban az
alapszervezeteknél. Ebben a
tekintetben a legfonitosabb a
helyes kapcsolat kialakítása a
helyi pártszervezetek1kel, va
!amint az, hogy a szakszervezeti bizottság-ok minden tag
ja, mind�n aktívája politikai
lag, szakmailag úgy képezze
magát, hogy képes legyen a
dolgozók kérdései.re minden
kor választ adni.
A nemzebközi kapcsolatok
is mertetése, a sport és kultu
rális tevékenység néhá!lly kér
désének - elsősorban a költ
ségvetés srerinti ga.zdá,Lkodá.s
megse.i lárdftásának - ta.gla
lása után a beszámoló a veze
tés kér_désév.!)l foglalkozott.
Az elmúlt négy év alatt ja
vult központi vezetőségünk
irányító. ellenőrző tevékeny
sége - hangoztatta a beszá
moló. Ülésein általában olyan
foglalkozott,
problén-u\:kkal
amely előbbr.e vitte, gyorsítot
ta a szocialista vasút épíli&;ét,
javíto.tta a d,olgozók élet- és
mtmkakörülményeit. A hozott
vissz
határozatok kedvező
han.gra talá,l.tak a vasu1as dol
gozók kö21Ött.

Fejlesszük tovább a szakszervezeti munka
mozgalmi-társadalmi jellegét
vezetőségünk
Központi
munkájának fejlődését segí
április
1960.
tette a SZOT
27-i határozata, amely a ve
zetés színvonalának emelését,
a határozatok végrehajtásá
nak szervezését, segítését és
ellenőrzését állította a szaJ,
szervezeti munka homlokteré
be. Ugyanakkor azt is megje
lölte, hogy mindezt úgy kell
véerehajtani,
hogy tovább
fejlődjön
a
szakszervezeti
munka társadalrrú-mozgalmi
jellege. Et,i51 az időtől az ad
dig gyakran túlt.engő határo
zatgyártás helyett elsősorban
intézkedési terveket készítet
tünk,
amelyben konkrétan
megszabtuk, hogy egy adott
határozat végi;ehajtása érde
kében rrú a teendőnk. A me
gyei és szakszervezeti bizott
ságok nagyrésze ma már in
tézke<lési tervet készít a nem
mindenkor előre mutató hatá
rozatok helyett.
Az 1960. évi választ�sok al
kalmával létrehozott megyei
bizottságoknál
legfontosabb
nak tekintettük a helyes ve
zetési módszerek kialakítását.
Több olyan aktíva került az
alapszervekból középszervek
be, akiknek sem rutinjuk. sem
tapasztalatuk nem volt a te
rületi, illetve megyei munká
hoz. Ezzel egy időben középszerveink munkáját egyes re
szortokban a kettős irányítás
nak megfelelően kellett kiala
kítani,

Fél év távlatából megáUa
píthatjuk, hogy a kitűzött
feladatot többségében teljesí
tettük. Meg11ei
bizottsága,;.nk

ható ez a jutalmazásoknál,
kitüntetése.k:nél és besorolá
soknál.
Az elkövetkezendő
iC1.őben arra kell törekednünk,
hogy a bizalmi munkát ar
ra a szintre emeljük, ame
lyet elvár től Unk a szakszer
vezeti mozgalom.
Szólni kell néhány szót a
Szakszervezetek Országos Ta
n ácsával, a vasutas pártszer
vezetekkel és a sza.kvonali ve
z.etéssel kialakult kapcsola
tainkról . Elöljáróban le kell
szögezni. hogy itt kizárólag
munka-kapcsolatokról
van
szó. A SZOT részéről mun
kánkhoz a segítséget megkap
tuk. VonaLkozi:k ez elsősorban
a SZOT szervezési, bérés
munkavédelmi osztályaira. Ez
a segítség általában kielégít5
volt, a munkát előre
vitte,
azonban úgy g.ondoljuk, hogy

Erősítsük a tömegkapcsolatot,
a szakszervezeti demokráciát
,Az elért eredmények meg
szilií:rdítása és továbbfejlesz
tése, a lúányosságok felszá
molása érdekében arra kel.J
törekednünk, hogy tovább nö

szakszervezetünk
vekedjék
társadalmi és pol-itikai súlya,
tö-megkapcsolata, e-rösödjéle a
szakszervezeti demokrácia.

Vezetőszerveink tevékeny
ségét a funkcionáriusok, a bi
zalmiak munkájának javítá
sára. teldntélyük er'ísítésére
kell irányítaini. Tovább kell
javítani a vezetés színvonalát.
El kell érni, hogy a vezető
szervek a legfőbb feladatokra
irányuló egész évre szóló ter
vek, programok alapján dol
gozzanak.

A
szalcszervezeti munka
színvona/.á.1uik eme!,ése érde
kében tovább kell szélesíteni
és fejleszteni társadalmi ak
Növelni
tiva,há.lóza.tunkat.
kell fwnkcianáriusainlc és ak-

szocializmus építésének meg
gyorsításában sza,bta meg az
elkövetkezendő idök fela-da
tait. E feladatok megvalósítá
sához fontos számun1kra, hogy
a második ötéves terv első
évére előirányzott célkitűzése
ket valóra váltsuk, a még fel-

veln1 a taggyűlések jelentősé
gét, mert ez a szakszervezeti
élet
fejleszrt.ésének legfőbb
feltétele.
Nagyobb gondot kell fordí
tani a tájékoztató munkára.
Rendszeresebbé kell tenlni a
közép- és alapszervezetek tá
jékoztatás.át, ezzel egyidejűleg
tervszerűbbé kell tenni az.
alsóbb szervektől jövő tájé
koztatást is.
Kongressz�unk,
amely
több min-t százötvenezer vas
utas dolgoro képviselőinek ta
nácskozása, al<!kor teljesíti hi
vatásá�, ha az eredmények és
a hibák reális értékelése alap
já;n o1yan határozatot hoz,
amely hozzájárul szocialista
hazánk további erősítéséhez, a
vasutas
do1gozók élet- és
munkakörülményeinek
to
vábbi javításához..

lelllető hibákat megszüntes
sük. E nagyszerű célokért, e
nem is messzi jövőért, a szo
cialista Magyarország, a szo
cialista vasút felépítéséért ér
demes és magamos- dolgozni,
hatrc-0lni.

Meg vam.ru:n,lc arról győződ
ve, hogy a szervezett vasutas
ság
hata4nuts
táborára e
nagy küzdelemben bizton szá
míthat a párt, a karmány és
az egész dolgozó nép. Bizto
sak vagyunk abban; a vasutas
dolgozó/e mindent ellcövetnek,
hogy a szocittlizmus naQ11sz.e
rű távLatait minél közelebb
hozzuk és e küzdelmünTcet si
ker fogja koronázni.

'

A számvizsgáló bizottság jelentése
A számvizsgáló bizottság
jelentését
Csóti Istvá-n, a
számviz:sgáló bizottság elnöke
terjesztette a kongresszus elé.
Amikor a számviz.sgáló bi-

zottság négyéves munkájáról
teszek jelentést - mondotta
- teljes határozottsággal ál
lapí-thatom IDEI!;. hogy ezt az
időszakot
szakszervezetünk-

nek a munkáshatalom gazda
sági és politikai helyzetének
megszilárdítása,
a
vasutas
dolgozók érdekeinek védelmé•
ben
kifejtett tevékenysége
iellemzi. Ennek megfelelően
szakszervezetünk
pénzüg,i
munkájában is kifejezésre ju
tot' a tagságról való fokozot
tabb gondoskodás elve és az a
törekvés. hogy a politikai és
g_azdasági feladatok ellátásá
hoz szükséges anyagi eszközö
kc L biztosítsa.
Számvizsgáló bizottságunk
feladatainak ellátásánál
azt
tartotta szem előtt, hogy mun
kájában minél 11agyobb segít
�get nyújtson a pénzügyi és
gazdasági munka előírás sze
rinti lebonyolításához és lehe
tőségéhez mérten segítse az
alsóbb szervek számvizsgáló
bizottságainak munkáját is.
E kettős feladat érdekében
kifeitett tevékenysége hasz
nosnak
és helyeooek bizo
nyult. Bár munká.nknak vol
tak
fogyatékosságai, tevé-

kenységünk megis alikalmas
volt arra, hogy szakszerveze
tünk központjában megala
pozzuk az ellenőrzésnek azt a
módszerét, amelyet a szocia
lista építés, a szaikszerve:reti
gazdá1kodás területén is igé
nyel.

Szakszervezetünk gazdá,Weo
dásának eredményei jók. Va
QYoni helu;:ete kedvezö
és
szilárdan megalapozott, gaz
dálkodása megfeleLt a szocia
li$ta tervgazdá.lkodcís köve>tel
m.ényei-nek. Következménye

ként a bevételek és kiadások
egyenlege évenként növekvő
többletet mutat. A központi
vezetőség írásbeli jelentésé
ben foglal,t adatok helyesek,
szövegezéséi,.el egyetértünk:.
1". gazdálkodás egészét és
összevontan elemezve meg
állapítható, hogy abban
a
tervszerűség és a takarékos
ság elve egyarán,t érvényesült.
Az éves költségvetésnek alap
számait szakszervezetünik be
tartotta. A költségvetések elő
készítése megfelelő volt. Az
előirányzatokat
időben és
részletekbemenően az elnök
ség tárgyalta. Ugyanígy
a
gazdálkodás eredményeit is az
éves és féléves mérlegbeszá
molók alapján.
Szakszervezetünk pénzügyi
apparátusa munkáját az elő-

[rásokna.k megfelel '5en álta
lában jól és szervezetten vég
zi. A beszámolási időszakban
a gazdálkodás anyagi alap
jait elsősorban a tagság befi
zetései alkották. A tagdíjak
az időszak összbevételeinek
töl:>b mint 80 százalékát tet
ték ki.
Anúg a tagság többsege a
tagdíjak rendszeres fizetésé
erősíti szakszervezetün
vel
ket, még mindig sok helyen
előfordul, hogy a tagok az. elő•
írásos tagdíjnál alacsonyabb
összegben
teljesítik kötele
zettségüket. Errúatt évről év
re nem tudjuk elérni az. egy
f5re eső tagdíj tervszámát.

Te ·rület-i szervein/e munkája
és á.Ztal.á.ban jól
tervszerű
szervezett. Munkájuk folya

matos,
fejlődést mutat. A
mozgalmi feladatok egy részé
nek decentralizálása folytán
az alapszervek a gazdálkodás
terén is szélesebb hatás-kört
ka11tak. De e.,,,
ayes ala,psrerve
zeteinknél előfordult, hogy
egyéb mozgalmi
igényeket
félretéve, csak televízió vagy
háztartási gépek vásárlására
törekedtek. Sok helyen nem
fordítanak keLJő gondot
a
sport és kulturális felszerelé
sek k�elésére és megőrzésé
re. E kérdés rendezésére köz
pon,tunikna.k is vainnak még
tennivalói.
Kapcsolatunk a szakszerve
zetünk elnökségével, tájéko
zottságunk az általa tá;rgyalt
ügyekről megfelelő volt. Az
utóbl:>i időben a főkönyVeló
által foganatosított gazdasági
vonatkozású intéz:kedések te
kintetében is megfelel 5 tájé
kozottsággal
rendelkeztünk.
Törekedni kell ennek további
fejles2ltésére és ezál,tal a jobb
munka feltételeinek meg.te
remtésére.
Munkánkhoz nagy segítsé
get nyújtott a SZOT is azzal,
hogy az általa kiadott gazda
sági vona.tkozású írásbeli in
tézkedéseket és utasításokat
megküldte, amivel tájékozot/t.
sá�nikat teljesebbé tette.
Az alsóbb szervek munká
ját a területi
bizottságok
számvizsgáló
bizottságainak
adott"" írásbeli és''!lrz.öbeu köz
lések, útmu,tatások útján se
gítettv�. Meg kell azonban
állapítanom, hogy e kapcsola
tok tartása. erősítése és fej
lesztése
terén az újonnan
me.,,,
aválasz,tandó számvizsgáló
bizotts.áginak még további fel
adatai vannak.
A pénzügyi munka nyilvá
nosságát illetően is van javí
tani való. A ta,gság tájéko2'fa
tá.sa céljából gya,krabban kell
a gazdálkodással kapcsolatos

közléseket szakszervezetünk
lapjában megjelentetni.

Szakszervezetook gazdasági
helyzete
szilárd,
pénzügyi
munkája jó úton halad, a
fejlődés iránya helyes. Arra
ke,/,l tö-rekednünk, hogy a tafl

pénzügyi munkáiával
sáa
kapcsolatos vél.eményét, ész
revételeit. ja,v,tu;latait. az ed
digieknél fokozottabban kh
iük ki.

A beszámoló jelentés és a határozati javaslat vitája
gáló bizottság jelentése után
megkezdődött a vita a beszá
molók és a határozati javas
lat felett.

Győri Sándor, Hajdú-Biha:r
megye küldötte:

Az elmúlt négy év alatt je
lent5s fejlődésen ment keresz
szakszervezeti bizottsá
tül
gaink munkája. Tervszerűbb,
önállóbb lett munkájuk, nőtt
a tömegbefolyásuk.
Az alapszervi munkánk ja
vításához nagymértékben hoz
zájáru1t
a bizalmi munka,
amely sokat fejlődött és tar
taltnában javult. A bizrumiak
nagy résre egyre inkább be
tölti közvéleményformáló sze
repét, segíti a .gazdaságos ter
melést, az igaz.ságos bérezés
kialakítását, őrködik a tön,é
ny�k betartása feLett. Ma már
gyakrabban kikérik vélemé
nyüket a társadalombiztosí
juttatástiknál, segélyek
tási
stb. odaíMlésén_él. Nem mond-

tíváink politvkai és s;:alcmai
képzettségét. Tovább kell nö

A nagyszerű célokért érdemes dolgozni
A négy év alatt elért ered
mények mind a népgazdaság
ban, mind a vasutass'Zakszer
vezet munkáját illet5en, szá
mottevőek. Az eddigi eredmé
nyek reiilis alapját képezik . ?-,
pártunk VII. kongresszusa ál
tal
megszabott célkitűzések
végrehajtásának.
Pártunk
kongresszusa a szocia.lizmus
a
a!apja,ina.k lerakásábn és a

A beszámolók elhaaJgzása
egyre inkább gazcLái a hozzá
juk tartozó szakszervezeti bi után a kongresszus Pánti Béla
zotts{l.goknaik, irányitjá.k. se alellnök elnökletével folytatta
gítik azolc munkáiát. Termé munkáját. A mandátumvizs
szetesen a kezdeti nehéz.ségek
jelentkeznek még a megyei
bizottságolmá1. Egyes kérdé
sek megoldásában még nem
elég járatosak. A munka meg
szervezésében még akad javí
tani való. Nincs meg a leg;he
lyesebb kapcsolatuk az igaz
Mindamellett
gatóságolcl.al.
tevé!kenységük pozi,tív, létre
hozásuk helyességét igazolja.

a központi vezetőség részéről
többet kell azt igényelni.
A vasutas pártszervezetek.
kel, elsősorban a csomóponti
pártbizottságokkal
kialakult
munka.kapcsolatok jók.
Kü
lönösen a VII. pártkongresz
szus után adtak intenzív se
gítséget a szakszervezeti szer
veknek és az újonnan megvá
lasztott megyei bizottságok
nak.
Nem mondható el ez a vas
út szakmai vezetésével megle
vő
kapcsolatainkról.
Ugy
gondoljuk, ezen a helyzeten
változtatn;
kell, mert nem
tudhatja jól, vagy a jelenle
ginél j obban elvégezni mun
kájáit az a vezető, aki nem tá
rn.asz:kodik a szakszervezeti
tagság másfélszázezres táborá
nak gazdag, a munka során
kialakult tapasztalataira.

Bevezetőben ismertette azo
kat az eredményeket, amelye
ket az elmúlt években a deb
dolgozói
receni igazgatóság
elértek. A VII. pártkongresz
szus tiszteletére kibontakozott
versenymozgalommal kapcso-

latban elmondotta, hogy sike
rült olyan helyes munkamód
szereket kialakítani, amelyek
a dolgozók széleskörű kezde
ményezésén alapulnak. Ki;fo
gásolla viszont, hogy az igaz
gatóság területén magasak a
járulékos teljesítmények. nem
kielégítő a tehervOlllatok uta
zási sebessége és a menet
rendszerinti közlekedés. Na
gyobb felelősségérzettel kell
végezni irányító munkájukat
a szolgálati vezet5knek az uta
sítások betartása és betarta
tása érdekében.
- Iga.21gatóságunk dolgozói
helyesléssel fogadt4k a bérügyi
intézkedéseket, helyes lenne
azonban az olyan bérfeszült
ségeket, amelyekre lehetőség
van, megszüntetni - m ondot
ta.
Fokozottabb mértékben
érvényesíteni kellene a kvali
fiká1tabb
munka nagyobb
megbecsülését a bérezésen ke
resztül is. Szóvá.tette a jutal
mazásoh-riál fellelhető egyen
lősdit, majd a szakszervezet
politikai
tevékenységéről
szólt. Kérte, hogy gyorsítsák
meg a debreceni felvételi épü
let építését, valamint Kisúj
szállás-Záhony között a ket
tős vágány lefek:teté!;ét. Szólt
a balesetek és a betegellátás
problémáiról,
valamint az
újO@Uln mpgválasztandó köz. :..,.-:

POlll'1Ji vezetőség
teendőiről.

legfontosabb fo.rgalom és a vontatás jó
együttmúködéle - mondotba.

Czimma János, Borsod me - A jövőben a gyakori viták
gye küldötte: Az eredmények pelyett meg kell szüntetni az
taglalása után a gazdasági ve együttműködésnek azoka<t az

vetés és a szakszervezeti bi
zottságok gyümölcsöz.S együtt
működéséről beszélt. Ismertet
te, hogyan sikerült a miskolci
fűtőháznál a szolgálati órák
számát és a brueseteket csök
kenteni.
- A jó vasúti szállítás elen
gedhetetlen feltétele a két
legnagyobb �olgálat; ág, a

akadályait, amelyek ma még
a kö.zös cél elérését hátráltat
ják, A helytelen gyakorlatot
ma még gyakran táplálják az
szakosz,tályok ellent
egyes
mondó rendellkezései, a terv
módosítások, a vonatlemon
dások stb. Javasolta, hogy egy
(Folytatás a 4. oldalon.)

Kossa l"B$VáA közlekedés- é!I posta.ügyi miniszter küidöttd<kel IH!szelget
a 1'.ongNll'il>LUS e� szllnellébeu.
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A kongresszus vitája
(Folytatás a 3. oldalról)
szakértőkből
álló bizottság
vizsgálja felül a két szolgálati
ág különböző, egymásnak el
lentmondó célkitűzéseit és a
bérezési rendszert.
Az ig82.gatóság dol,gozóinak
nevében kérte, hogy miután a
vonatolk, pázyák, időjárási té-

nyezők stb. széles skálája be
folyásolja a kereseti lehetősé
geket. a változó illetmények
csökkentésé\'el emeljék meg
az alap- és munkiaköri bé
reket. Végezetül a szakszer
vezeti munka további tál'.Sa
dalmasításának jelent5ségéről
és a bizalm:Lak munkájának
javításáról beszélt.

Együttműködést a szakszervezet
és a gazdasági vezetők között

l"a.f'ti József,
Pe.st-Nógr.id
mewe küldötte: Az elhang
zott sz.óbeli és írásbeli beszá
molót elfogadom - mondot
ta - és azon leszünk, hogy a
kongre6llzuson elhangzottak-

felelő
klapcsolatából
eredő
visszásságokkal
foglalkozott.
Elmondotta, hogy több olyan,
a dol,gozókat közvetlenül ér
rendelet
szakvonali
deklő
született
a
s.z.akszervezeti
szervek m gkél'dez.ése nélkül,
amelyek vitákra adnak okot
és nemegyszer elégedefümsé
get szülnek.

Tóth József, a pecs, igazga
tóság vezetöje: A vasút szál
lítási feladatainak maradékta
Lalll végrehajtása szükségessé
teszi, hogy minden tartalékot
felszínre hozzunk. Ilyen tar
talék a munkafegyelem to
vábbi megszi1árdltása. A szol
gálati vezetők élnek a fegyel
mezés
eszközeivel,
nem
mondható ez el viszont a
szakszervezelröl. Fontos, hogy
a jöv5ben a szakszervezet is
éljen a szerveze<t.i szabályzat
ban rögzített
fegyelmezési
módszerekkel. Ezzel egyrészt
a szakszervezet
tekin lélyét
emeli. másrészt a szolgálati
vezetők munkáját is segíti.
A szakszervezet munkavé
delmi felügyelői egyre haté
konyabban alkalmazzák az
igazgat-óság terü1etén az ál
lam által rájuk ruházott jog
köröket, beleértve a pénzbeli
bün tetést is, Ez minden - va-

Végezetül a kozpont egyes
oszlálya:itól nagyobb segfü,é
get kért a területi jeHegú n1e
ról mtnden egyes szakszerve gyebizottságok
munkájához,
:iieti tag tudomást szerezzen.
majd a szakszervezeti szervek
E2'llltán a szakszervezet és és a párt�zervezetek kapcsola
a szolgála.ti vezetők nem meg- tál'ól szólt.

1957 tavaszán a Dunakesz;i
Jármújavitoban 64 százalékos
volt a szervezettség, addig ez
a szám ma már 92 százalék.
Az egy före eső átla.gdíi 910
forintról 15,20 forintra
emelkedett. A sw.kszervezeti
munka eredményességét mu
tatja ezenkívül az is, hogy ja
vult a termelési
eredmé
ny(_\nk.
Szóvá tette viszont, hogy a
termelékenység emelésére el
sósorban a létszám emelésé
vel törekedtek. Amikor en
nek tarthatatlanságára fel
figyeltek. hozzákezdtek a he
lyes normák kidolgozásához.
Az eredmény máris tapasztal
ható. Egy-egy kocsi elkészíté
sénél több száz munkaórát ta
kruitapak meg.

Vegyük elejét a baleseteknek

Sohonyai Gyula, Zala megye
küldőt.te: A szervezetusé,g te
nm elért ereclm€nyek t,ag]alá
sa ulán arról besziélt,
hogy
:n)ég sok a teEndő a bizalmiak
munkájának javí tásával kap
cso1ato�an. Nagy részük még
keveset foglalkoz:ik a terme
léssel, a fejlett módszerek ter
j esztésével, a dolgozi>k neve
lésével. problémáik intézésé
vel. Ez a vezet.\s 6ZÍnvonalá
nak emelésével is feltétlenül
&szclügg.
Megyénk területén is igen
fontos probléma a munkafe
gyelem megszilárdítása. Elő
fordul. hogy egyesek késve
jönnek szolgálatba. Nem iki
elégitö a munkaidő ikibJaS:zmá
lása sem. A hanyag, felületes
munkából nem egy esetben
adódik kisebb mérvű bal.eset.
Vannak, akik nem gongozzák,
kezelik megfelelően a rájuk
bízott társadalmi vagyont. A
mindenáron valp eredmény
hajhászás kárt okoz a nép
ga.zdaságnak.
A politikai munkában is
akad javítani
való. Fontos,
hogy a tömegszervezetekben.
így a s21akszervezeteldiell mű
ködő pártcsoportok aktív, te
yék�y munkát végezzenek.

Javasolta, hogy módosítsák
az élüzem-célkitűzéseket, szi
gorítsák meg a tervszámokat.
A központi vezetőség hasson
oda, hogy a jutalmazási rend
szer a gazdaságosságra, a
jobb minőségű munkára ösz
tönözzön. Ugyancsak ösztön
zőbbé kell tenni a kiváló dol
gozó cím elnyeréséért folyó
versenyt, valamint az őszi
forgalmj fel adatok teljesíté
sére k.itúzöbt oélorémiumo
kat is.
Javasolta, hogy a szakszer
vezet tartson szorosabb kap
csolatot a tudományos egye
sület ekkel. Munkájában még
nagyobb súlyt kapjon a tár
sadalmi aktívák tevékenysé
ge, a bizalmiak munkája.

Rövidítsék meg az újítások
elbírálásának idejét

A dolgozók bíznJak azokban
a vezetőkben, akik támogat
ják őket munkájukban. Erre
Pintér János. Pest-Nóarád
bizonyíték a vasutas dolgo
zók helytállása és kiváló tel megye kül.d.ötte:
üzemünknél a bizalmiak te
iesfünénye. De a bizalom csak
addig és olyan mért.ékben kintélye az elmúlt években
marad meg, amilyen mérték
ben
tiszteletben tartják a
Munka Törvénykönyvét és a
dolgozókat érintő kérdések
ben nem kerülik meg a sz.ak
szervC?,etet.

Dr. Oó Lajos, a MAV Kór
haz
i(lazcató főorvosa: A
,vrAV
Kó1m.áz
iej15déséröl
s:r.ólva, elmondotta, hogy az
utóbbi éve.kiben milyen jelen
tő.s beruhá.zásokkial gazdago
dott az egés:zlségügyi szolgá
,at. A balesetekkel kapcsolat
ban szóv-á tette, hogy a há
rom napon túl gyógyuló sé
rüléses, va1amint a csi>nk:ulá
sos és a halálos balesetek szá
ma tovább1·a is kedvezőtlenül
alakul. 1959 elején a kórház önálló
baaeseti sebészeti oszt.\lyt lé
tesített s ma már ez az os.z,
tály országos
viszonylatban
i3 megfelel a követelmények
nsk. Önálló m űtővel rendel
'.,ez.ik. fel vain szerelve a le,g
�mrszerűbb gépekkel és esz
:,üzök.kel. Kiemelte, hogy az
ország;ban e1sőnek valósítot
ták meg
a baleseti sötét
mútőt, ahol a műtétek a leg
korszerűbb röntgengép segít
ség;ével folyamatos ellenőrzés
mellett történhetnek. A
to
,·ábbiak!ban a11ról s:r.ólt. hogy
a még hathatósabb gyógyítás
és megelózés érdekében, mi
lyen beruházások lennének
n:üksége5E!k a MA V Kórház és
Központi Rendelőben.

lóban a dolgozók, az ország
érdekeit nézó - szolgálati
vezető
egyetértésével
kell
hogy találkozzon.

megnőtt - mondot.ta. - En
neik bizony>téka, hogy míg

Kérte, hogy a műhely mun
kájálrnk folyamatossága ér
dekében egyenletesen küldje
az iga.z.g'atóság a javitandó

A párt, a kormány, a nép

szeretettel és megbecsüléssel tekint a vasutasokra
Tisztelt kOillgresszus! Ked
ves elvtársak! A Magyar Szo
cialista Munkáspárt Központi
Bizottsága nevében forró sze
retettel üdvözlöm a vasutas-

utasok mindjárt a felszabadu
lás utáin dolgozni kezditek, a
még félig romba.dőlt javító
műhel·v�ben munkához lát
tak, rÖssz szerszámokkal, éhe-

szakszervezet V. kongresszu
sának elnökségét, küldötteit,
egylben a szakszervezet veze
tőségét és mmden egyes tag
ját.
A párt, a munkás-paraszt
kormány, az egész dolgozó
nép szeretettel és megbecsü
léssel tekint a vasút dolgozói
felé és értékeli a szá,lütással
kapcsolatos nagy jelent'iségú
munkájukat. Jól tudjuk, hogy
a vasút az ország gazdasági
vérkeringésének legföbb ütő
Pre, döntő fontosságú üzeme.
Nem felejtettük el - és nem
is lehet soha sem elfelejteni
- hogy a gazdasági élet
egyetlie'II területén sem volt
olyan súlyos a második vil.ág
hálború pusztítása, min-t ép
pen a közlekedésnél. A vas
útvonalakat szétrombolták, a
kocsi- és m02donypark jelen
tős részét megrongálták és el
hurcolták - és ami még ép
ségben maradt, azzal is alig
lehetett közlekedni. De a vas-

sen és rongy=, de becsüle
tesen teljesítették a rájuk bí
zott feladatokat.
Azóta a vasutas dolgozók
n.aik évről évre egyre növekvő
felada.tO<kkal kell megbírkóz
A
teheráru-szállitás
niok.
1938-hoz
viszonyítva csak
nem háromszorosára, a sze
mélyszállítás a négyszeresére
növekedett. Sokat fejlődött a
magyar vasút. megn5tt, kor
szerűbbé váJit a kocsiparkja,
új, nagy fontosságú vonalak
kal bővült az ország vasúti
hálózata. További feladatai
kat vasutasaink odaadó, ál
dozatkész munkával, jelentős
részben a mozdony- és kocsi
park, vaJamÍltlt a technikai
berendezések jobb kihaszná
lásával oldják meg.
áttalnulmáFigyelmesen
nyoztam a központi vezetőség
írásos jelentését és végighall
gattam a szóbeli beszámolót.
Megmondom. nagy örömmel
vettem tudomásul, hogy a je
lentős erec':nények mellett a

A nők egyre jobban bekapcsolódnak
a politikai munkába
Németh 11,ona, :za.za megye
kii'dötte: Megyénk területén
jelenleg 250 nő
dolgozik a
vasúton, akilk: mind a terme1ésben, mind a politikai mun
kában �ák a helyü:lret.
Közülük jelenleg 35 jár álta
lános iskolába, 13 pedig kö
zépiskolába. Ma már legtöbb
j ük részt vesz szervezett poli
tikai oktatásban.
A megyei biz.ot,tság létreho
zása óta két új nőbizottság
alakult. 2lalaegerszegen hat
hetes szabás-varrás tanfolya
mot szerveztek 16 fő részvé
telével. A n,agyka111izsai fű
t5ház nóbizottsága nagy se
gftséget adott a mezőgazdla
sá.g srocialiSlta átszervezésé
hez. Gyakori a nóbizottságok

részéről a csaM.dlátogatás, a
Szóvá tette,
beteglátogatás.
hogy nem mindenütt szerez
nek érvényt a MunJka Tör
véaykönyve vonatikozó ren
deleteinek. A megengedettnél
nagyobb terheket emeltetnek
női dolgozókkal. Kérte a köz
ponti vezetőség segítségét a
napközi otthonok és a bölcső
dék férőhelyeinek emelése ér
dekében.

Az első

*

'll4P délutánján
Gróf József titkár elnökleté
vel kezdődött a. tanácskozás.
A kongresszushoo: érkezett üd
vözlő távirartok egy részének
felolvasása után Rozs-nya,i Je
nő. Veszprém me1111e küldötte
szó1t a vitában:

Növekedett a dolgozók bizalma
a szakszervezet iránt
A megyebizottságok meg
alakulása óta a dolgozók kö
zelel:J.b kerültek a sza.kszerve
zethez, növekedett a szatkszer
vezet iránti bizaaom. Nálunk
a szakszervezeti
bizalmil!l:k
versenyben vannak a dolgo
zók nevelését,
felvilágosítá
sát llletően. A taggyűlésen
részvevők száma emelkedett,
a J-.ou.:ászólások tartalrrúlag is
jobbak a korábbiaknál. Ha
son16 a helyzet a termelési
talác&koz.ásokan is.

A továbbiakban a szakszer
vezeti bizottságok é& a párt
bizottságok kapcsolatáról be
szélt, majd a szolgálati ágak
együt/Lmúködésének fontossá
gát hang.súlyozta. Beszélt a
fiatalokkal való foglalkozás
ró!, valamint a szállittató fe
lekkel való kapcsolat szüksé
gességéről. a lakásproblémák:
ról.
Kérte az éjjeli pótlék
emelé<ét. valamint az egyen
ruha-ellátás javítását.

kocsikat. Az újitáso.k kérdé
séröl s:r.ólva e1mondotta, hogy
a
szakvélemény mega.d ;i.sa
még ma is hosszú idöbe te
lik. s ez kihat.ássa! van a ter
melés gazdaságossá_1�ára. En
nek ellenére az idén jóval
magasabb az újítások beveze
téséből származó haszon, mint
a múlt évben volt.
Katkó
Elemér, Szabo!cs
Szatmár megye kiil.dötte:
A megyei bizottság arány
lag rövid idő alatt terül,eté
nek gazdájáva vált, ma már
képes segítséget adni
vala
mennyi szakszervezeti bizott
ság munkájához. Az el'.ireha
ladásban nagy része van an
nak, hogy az alapszervezetek
és a dolgozók támogatják a
köz.épszervek munkáját. So
kan volt.�.k, akik ön.ként je
lentkel'itek társadalmi munká
ra. Jó a kapcsolat a pártszer
veze-tekkel is.
A dolgozók bizalmának nö
vekedése annak köszönhető,
hogy a sz;akszervezet egyre in
kább betölti feladatát, harcot
folytat a törvényesség betar
tásáért, élharcosa a szocial is
ta versenymozgalomll'1.1<:.
Kitért arra, hogy egyes he
lyeken - ehsősorban a kisebb
szolgálati helyeken - nem
megfelelő a kapcsolat a szol
gálati vezetők és a szakszer
vezeti bi..rottságok között. Eb
ben az is közrejátszik, hogy a
szaikszerveze-ti tisztségviselök
képzett :ége nem mindenben
kielégítő.
A továbbiakban Záhony ál
lomás dolgozóinak kulturális
problémáival.
áruellátásával
és a jelenlegi
premizálási
rendszer fogyatékosságával. a
beruházások
elhúzódásával
foglalkozott. Kérte, hogy ad
janak hathatósabb segítséget a
problémák
munkavédelmi
megoldásához,
valamint a
hosszú szolgálati idő csök
kentéséhez.
Kiss Ká-rolJJ, a.z MSZMP
Politikai Bizotságá na.k t<igja.,
a Központi Bizottság titkára.:

szóbeli beszámoló kitért a
szakszervezeti munkára, va
lamm.t a vasút életében ta
paszt.alható negatívumolo·a és
biá.ny055ágokra is.
Nagyon szeretném, ha ép
pen a szóbeli beszámolónak
ezt a részét gondosan tanul
mányoznák a kongresszus kül
döttei, a sza.ksz.ervezet vezető
sége és a szatl=rvezet tagsá
ga.
Na.gy eredményeket értek
el vasutasaink az őszi csúcs
forgalom
lebonyolításában,
ami nemcsak a forgalomtól,
a von<tatáslól, a pályaépitők
től és fenntartóktól követelt
meg fegyelmezett helytállást,
hanem a mozdonyjavítóktól
is.
A vasutasok fegyelmezett,
önfeláldozó munkája mellett
megnövekedett
a feladatok
megvalósításának eszköze, a
szocialista
verseny további
erősítése.
A
szakszervezet
mozgósítsa a dol,go:r.ókat
az
1960. évi terv minden részle
tében való megvalósítására,
szervezze a dolgozók takaré
kossági tömegmoz.gailmát.
Szükségesnek látszik, hogy
az eddiginél nagyobb figyel
met fordítson a szakszervezet
a munka irányítóira: a mér
nökökre, a technikusokra, a
s vonják be
múvezet5kre.
őket fokoZO'ttabban a sza,k
szervezet munkájába.
A szakszervezet feladata,
hogy közvetítse a párt politi
káját
a pártonkívü.l,iekhez,
n eveljék. szervezzék, mozgó
sítsák a dolgozókat a szocia
lista építés feladatainak meg
oldására. Adjon több segitsé
iret a szakszervezet a rend. a
fegyelem, a pontosság további
megszilárdításához. A nép
gazdaság fejlesztésében elért
eredményeket csak úgy tud
juk megalapozni és továbbfej
leszteni, ha a szakszervezet is

támogatja az egyes területe
ken mutatkozó fegyelmezet
!=égek: pazarlások, bürokra
tikus megnyilvánulások fel
számolását.
Nem árt egy-két szót ejte
ni a pazarJ.ás.ról, a fegyclme
zetlenségböl adódó károkról,
munkakiesésekröl. Sok ná
lunk - nemcsak a vasutas
szakszervezet területén, más
szaksz-ervezet területén is a vendégeskedés - persze a
közalapból való vendégeske
dés. Sokszor megindokol:ha
bókezűség nyilvánul
taUan
meg a sportolóknál, ami 1;1_em
járul hozzá fiatal sportol omk
emberré nevel;§séhez, hanem
éppen rosszra szoktatja öket.
tervünket
Népgazdasági
csak úgy tudjuk teljesíteni,
ha a vasút zökkenőmentesen
szállítja a gyárai-nk termelé
séhez szükséges nyei.anyago
az építkewsek nyers
kat,
anyag-szükségletét, ha eljut
ta lja az i pari Lermékel,et a
fogyasztókhoz, ha a ialuból a
városba továbbítja a mező
gazdaság terménycit és a vá
rosba, a faluba az iparcikke
ket. A vasút szállítja a mun
kásokat, akik a munkahe
lsükre igyekeznek, a dolgo
zókat, akik üdülésre készül
nek - az utasok millióit.
A vasút dolgo:r.ói ebben az
évben
ezen a téren is jó
munkát végeztek. A szállítás
ősszn1ennyisége 1957-hez viSZC)ll)yítv'a
137 százalék. az
milláóra
utaslétszám
335
eme!J,edett. A jelentős forga
lomnövekedés mellett gazda
ságosabban
is
dolgozmak.
Csökkent a vagonok rakodási
ideje. növekedett a vonatok
terhelési súlya. Az áruforga
lom nö,·ekedése mellett be1artják a
személyforgalom
menetrendszerűségét. A sze
mélyvonatok országosan
98
szá.zal&os pon loossággal jár
nak. Köszönet az on,zág vas
utasainak e nagyszerű telje
sítményért!
Népgazdaságunk teherbíró
képességének arányában lát1a el a Magya'!' Allamvasutat.
A tehen·agon- és személyko
csipark ez évben is jelentősen
gyarapodott. 380 km hosszú
ságban új vágányokat építet
tek és több mint 100 km-nyi
vasútvonalat erösítettek meg
a vasút dolgozói.
A vasutasok ió munkájá
nak elismerését j elenti a vas
utas dolgozók élet- és munka
körülményeinek fokozatos ja
vulása. Az elmúl't évek szá
mos bérügyi intézkedése nyo
mán a dolgozók havi átlagos
minden szolgálati
keresete
ágban emelkedett. Uj lakta
nyák. öltöző- és mosdóhelyi
bölcsődék
ségek.
óvodák,
évültek. A társadalombiztosí
tás:ra fordított ooszegek jeJen 
tó s emelkedése i s kifejezi a
fejlődést. A vasút dolgozóinak
megbecsülését tükrözi a ki
tüntetis:ben és jutalomban ré
sz.ESillők nagy száma.
A továbbiakban arról szólt
Kiss Károly elvtárs, hogy
mennyivel magasabb a mun
ka intenzitása a kapitiilist.r
országokban. majd így foly
tatta: Mi az ed.digi eredmé
;nyek alapján úgy gondoljuk.
joggal várhatjuk. hogy a vas
út dolgozói ezután is teljesí4\k fel.adataikat, mert az év
.hátralevő részében és a kö
vetkező ötéves terv ideje ala-tt
még nagyobb feladatok vár
nak a vasutasokra.
A vasút dolgozóinak er5t.
egészséget,
a népgazda.sáF'i
ten·ek megvalósításához
az
eddigi<nél is nagyobb eredmé
nyeket. a Vasutasok S7akszer
vezete V. Kongresszusának to
vábbi tanácskozásához sok si
kert, az újonnan megválasz
tásra
kerillő vezetőségnek
P-redményes, jó munkát kí
vánok.
Meg vagyok róla győrodve.
hogy a vasutasok szorgalmas
nagyszerű
munkájukkal.
helytállásukkal továbbra
is
kiérdemlik pártunk bizalmát.
dolgozó népünk szeretetét éE
-megbecsülését.
Szünet után a kongresszus
Gróf József titkár elnökleté
vel folytatta a tanácskozást.

A nők között is vannak vezetésre alkalmasak
Papp Já=né, Pest-Nó(JTád
megye küldötte:
Munkahelyemen. a Kelet!
műszaki kocshszolgálatnál 339
nő
dolgozik. Közülük egy
sincs vezető beosztásban, pe
dig a munkahelyükön becsli
lettel helvtállnak. Az utóbbi
időben a vezetők ré.szér51

egyre inkább megmutatkozik
a nők megbecsülése.
Az egész üzem területén ja
Vtl.lt a munkafegyelem. Egy
re többen jelentkeznek
to
vábbtanulásra a nők közül is.
.A:wn leszünk. hogy az V.
kon er€1's2us határozatait. a
ifanácskoziic. ercdzn.é�vét tu- ,
(Folytatás a.z 5. o/.da.Jon.}
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A kongresszus vitája

tdatosfts uk a dolgozók között
és mozgósítsuk őket felada
ta:ilnk végrehajtására - mon
dotta befejezésül.

vezetben
történt szervezeti
változás is en nek a feladat
inak van alárendelve. A je
lenlegi megyei bizottság kö
zelebb került az a1apszerve
zetekhez, mint a régi, nagy
területet átfogó terül eti bi
zottság. Helyes lenne, ha a
szakszervezeti közpDi11t mun
katársai is gyakrabban láto
gatn ák meg az alapszervezete
ket.

Szólt arról, hogy a párt
szervezetek és a szakszerve
zeti bizottságok együttműkö
désével milyen eredményt si
került elérni, majd a határo
zatok levitelén él tapasztalha
tó hiányosságokat tette szóvá.
Besz.-élt arról, hogyan lehet
tovább emelilli. az alapszerve
zetek vezetőségének és a bl
z.alm ia!k munkáján ak tekin té
lyét, els5sorbain a pályafenn
tartási szolgálat viszonylatá
ban.

Mosonyi Pál, Tol11a mem,e
küldötte:
Végezetül a termelési ta
A jelen gazdasági f ejlődés
színvonalának
űteme, az ország gazdasági nácskozások
erősítése a sza,kszervezetekre emeléséről, majd a tervek tel
ás :nagy feladatokat ró.
Mi jesít-ését gátló körülmén yek
úgy véljük, hogy a szakszer- ről szólt.

Nagyobb következetességet
a határozatok végrehajtásánál
Bornemissza Sándor, Szol
=k megye küldötte:
A vasutas dolgozók nagy
táborának n em kell szégyen 
ke2JDie, ha a feladatok telje6ítéséről esik szó - mondot
ta. - A párt és a kormány
za,t helyes i ránymutatása, a
�ol,gozók helytállása évről év
:re csúcseredményeket hoz a
vasúton. Még gazdaságosabb
lehetne a munkánk viszont,
ha a moz,galm:i szervek akti
yái következetesebben dQl
goznának a határozatok vég
rehajtásáért,
hat.ékon yabbá
tennék agitációs és propagan 
datevékenységüket.

Nagyon fontos, hogy előbb
re lépjünk a dolgozók szak•
mai és politikai továbbképzé
sét illetően. Az iskolák, tan 
f�ok a szakm:?.i ismeret ek
mellet t adjanak világnéze-.i
és társadalompolitikai isme
reteket i s.
Felszólalásának
végén szóvá tette, hogy még
ma is bürokratikus intézkedé
sek, huzavonák akadályozzák
llZ előrehaladást.
Hevesi János, Győr-Sopron
megye küldötte:
HozzászóláEának első részé
ben a megyei bizottság mun
kájáról, a kettős irányításból
et"edő problémákról szólt. Be
szélt an-ól a megnövekedett
!e!adatró1, amely a meg)·ei bi
zott.ságokra há:rul az ell enőr-

�l:=�

A fejlődés alapja a termelékenység
megfelelő ütemű növekedése

Tisztelt kongress zus! Ked
Vel' elYtár,RI<. En<?edjék ffiPf,!
hogy mindene!<.elétt a Szak
gzerv �z•t�k Slrs1áe:cs Taná
csána ), Eln0!.::séP'e a 111;1 � ::f f
szervezett munkások. dolgozók

gyan itt már néhányan el•
mondták - becsülettel helyt
álltak a beszámolási idöszak
alatt i!>. Azt is tudjuk, hogy
egyre gazdaságosabb lesz a
vasút, egyrn i nkább k ezd ér
vényesül n i a gazdasági szem
lélet. azt is látjuk, hogy a
vasuti dolgozók :fegyelmezet
ten végzik munkájukat.
Az utóbbi időben sokat be
széltü nk arról. hogy jó lenne
kissé meggyorsítani a fejlő
dést. Nagyon sokan ennek
csak az egyik oldalát látják,
hogy az életszín vonal fejl ő
dését l enne jó meggyorsítani.
Pedig mindnyájan tudjuk,

term elékenység
növekedése.
Minden ki tudja, hogy a fejlődés alapja a termelékenység
megfel elő ütemű növekedése .
Az a tény_ hogy a termelés
terén elmaradtunk, egy sor
területen túlteljesítettük a
menn yiségi tervet: ez a nép
gazdaságon belül problémákat
okozott.
Az anyagproblémáknak is
sok tekintetben az az oka,
hogy olyan területen teljesí
tik túl a terveket, olyan t erü
leteken használják fel az
an yagot, ahol n em kellett vol•
na.
A párt idejében figyelmez
tetett bennünket, felhívta a
figyelmünket arra, hogy ez
így n em mehet tovább és változtatni kell a dolgokon . Hogyan kell változtatni? Egészen egyszerűen arról van
szó. hogy a párt határoza tait
és a kormány megfelelő ren deleteit mi nd en t erület en köv etkezetesen be kell tartan i
és akkor ezek a feszültségek
meg fogn ak szűn ni.
Nem arról van szó. hogy ne
b eszéljünk a tanácskozásokon
a problémákról. h iszen egy
szakszervezet nem is tudja
betölteni feladatát, ha nem
i smeri
a problémákat, nem
ismeri szociális és mi n den
egyéb téren, hogy hol szorít a
cipő, nincsen ek elképzelései a
problémák megoldására és
ha nem áll mindig készen arra, hogy mikor a kormányzat
biztos-ítia a lehetőséget, hogy
előre lépjünk egy lépést. akkor már készen legyen és
meg tudja mondan i javaslataival : milyen réteg felé, hol,
mikor. mit kell csi nálni.
Világosan
látnunk
kell ,
hogy amíg a termelékenység
területén ezeket a fes.zültsét
;!;; �és�[�e�e,;fJ!�� k ::..�e:.
addig s:zó sem lehet arról,
hogv komolyabban előrelépjünk az él etszínvonal terén .

hogy i tt a sorren d is i gen fonzést és a segítségadást ille- tos és azt nagyon világosan
tő�ó
,
kell látni, hogy az életszínvová tette hogy a termelénal emelésén ek mi az alapja
si tanácskozásokon elhangzott és m:i az. ami nélkül nem lemég gyakran het az életszí n vonalat emeljavaslatoki-a
nem kapn ak választ a dolgo- ni.
zók. A beruházásokról szólva
A beszámoló is és a vitáelmondOtta, hogy a tervsze- ban felszólalt l egtöbb elv t árs
rutlenségek miatt hatalmas is alapve tően azzal foglalkoösszegek men n ek veszendőbe. zott, h""'
�....' az alapokat kell
Mielőtt egy beruházást elr
teni a to ábbi
ejk
jé
d
f
v
�� :z�
�t
�:z
pc:�t����� t;· :
Világosan kell látn i , hoiiy a
ve"l eményét. Nagy·obb megbe- tennelés m enn yiségi eredmécsüléSt kell szerezn i a szak- nyei vel nem tartott lépést a
vizsgáknak _ mon dotta _
mert elsősorban ezen múlik
a vasút jó sz.akmunká;;, utánpóllása.
Helyesebb összhangot kellen e terem teni a rnunikaköri
és a ra ngfokozati bérek köEzt azért kell tudnu nk, úgy gondolom, helyes ha megzött. Emelni kell a tartaléko- hogy ha valóban vezetőknek en1lítü n k. Az egyik a táppén z
ab
,
·a-..rl'éi;,;jése,., ,- "" . _ .,.. _
liPJ,.. lé,!§�W<Ít· n1� a, §!' ad;- , f'l,�_µük,,_p;1,i gu �w-,�,,ll.
ságolási ütemterv betartása lóba n fel elősen ákarj uk képHa a táppénz összegét egyma nem biztosított . Véget kell viselni a dolgozók, a szocia- t ized százalékkal csökke n tevet n i annak az állapotnak, lizmus érdekeit. akkor ne- nénk, országos s zi nten , akkor
hogy a szakvonali vezetők künk azt világosan látva kell 34 milliót kapnánk. Ha itt a
hatáskörükbe tartoz-6 pan a- mi n denütt fellépnünk, dolgoz- , asútnál n em 5 százalék lensz.ok esetén is a mozgalmi mmk és meghatároznu n k a n e a táppén z. hanem csak 4
szervekhez u tasítják a dolgo- feladatokat is.
zázalék, az elv társak 20 milzókat. Meg kell értetni az
Amiért mi nem tudunk Jiót csal, úgy hirtelen megilyen vezetőkkel. hogy ko1má- gyorsabban előre menni, en- tah-arítanának.
n yu n k rendelet ei valamen nyi
nck oka az. hogy soka.'l úgy
Arról van itt szó, hogy em vezetőre egyaránt kötelezőek. gondol j ák : elég a szocializ- bereknek. a kik nem dolgozS amen nyiben párttag az il- mus ép ílésér öl beszélni, elég nak. nem t ermelnek, lényegéletö . úgy kö tel es a párt hatá- a tanácskozásokon a párt ha- ben az álla m fizeti a fen n tarrozatait is vég rehai tani.
elég tásukhoz szükséges összeget. s
tározatait
helyeselni.
Borsod azokkal egyetérteni, elég ha ugyan akkor a termelésben kiPá.li nJ:á.s Margit.
m.egye küldötte:
egye tértünk azzal, hogy má- esés is származik. Én n em azt
sutt va n lúba és ott rendet kell akarom mondani, hogy aki
i 
csi nálni , de nálu nk a gyakor- beteg. ne menj en betegál o
latban már nem és amikor má nyba, hanem csak azt
hazamen ne k, ak!rnr mindenki mondom. hogy van n ak itt bi
a párt hely es gazdaságpoliti- zon yos furcsa dolgok is.
séről és irányításáról elmon - ká iá ból és határoza tá ból an :rő- . Itt rnn a nyugdíj kérdése.
Nagyon örven detesen emelke
dotta, hogy egyre inkább az nyit hajt végre amenn yit
éppe n ott helyes n ek lát.
dik a nyugdí j ak átlagos ösz
öntudaton alapuló elhatároEluralkodott az olyan s zem- szege. De · n em nevezhet ő
o
so
j
utnak
zá k és vállalás k
lélet, amely a közérdeke , har- egészséges dolognak az a gya
előtérbe. Szinte megszű n t a
madrnngú, vagy ö töd rangú korlat. hogy például 1800 fo
fele lőtlen ígérgetés é6 az elvtelen népszerűség- hajhászáJS . érdekn ek t eki n ti és a saját rint körül kereső egészséges
i érdekét , az üzemi ér- dolgozókat nyugdíj ba
kü l 
A szakszervezet is közelebb egyén
d ek et . vagy egyéb részérde- dünk. s k özben még 500 f01in
került a dolgozók mi nden n aég
közös
a
ezi
b
hel
l
e
re
ket
s
s
ö
y
l>
tot kere nek egy hét alatt.
pi tevékenységéhez. Különö énél.
AhQl szükség van rá, a mu n 
sen azóta érezhető ez, amióta érdek
Szó esett arról, hogy vajon kaerőhiány m i att. ott hívják
a megyei bizottsái;okat léfrehoztuk. Cson grád m egyében nálunk a munkaidő kiha szna - be a n yu,gdíjasokat, d e ahol
. lása rendben ,·an-e. Mindenpéldául több mint kétszerese- ki tudja, hogy itt b;zony o ele"endő a létszám, ot t ne te
k • gyél, azt.
re n öveked ett a társadalmi moly problémák vanna,k.
aktívák száma.
Szó voli arról is. hogy az
Arról van szó, hogy a mun Az igazgatóságok versen yé- kaidőt a szocializmus ép itésé- ö regség i korhatárt csökken 
röl szólva elmo ndotta. hogy be n , a szocializmusban is ki t en i kellene. Ez helytelen el
ma még nem veszik teljes kell dol gozni. Itt n em a mun- képzelés ! A szocializmu sban
az kai ntenzitás különösebb növe- arra kell tö r ekednünk. hogy
figyelembe
mértékben
a
csöklkentsük
igazgató ágok földrajzi adott- léséről van szó . csak an·ól, l ehetőleg
hogy
ságait. Helyes viszo nt.
hogy ha megváltoztak a mu n - munkaidöt. hogy az emberek
munkakörülmé
a felsőbb szervek következe- kakörülmények, ha fejlődik a egészséges
tesen érvé nyt kíván n ak sze- technika, a kkor az elért szín- nyek között éljenek. A he
rezni a bér- és létszámkereten von aln ak megfelelő telj esít- lyes m egoldás az l enne. hogy
an1ikor a munkás egy bizo
belül való gazdálkodásn ak. ményt kell produkálni.
Maid a személyi balesetekről
A bére zés, és a premizálás nyos kort elér. akkor leh ető
s zólt és sürgette a még szo- területén i s mi nél nagyobb leg ugyanabba n a mun kakör
rosabb összefogást ezek szá- rende l kell teremten i. I tt na- ben. a m egszokott körülm �
mának csökken tése érdeké- gyon sok a z an yagi ösztön ző. nyek között hagyják dolgozni,
ben.
de látni kell. hogy az an yagi vaey csökkentett munkaidő
Horn Dezső. a SZOT tit• ösztönzők mögött nem mindig vel, vagy másképpen csökmunkások
kára:
vannak pozitív eredmények . k entsék az idősebb
.
Tehát nem mindi g azt a célt mun1rnidejét
Ezután a munkavédelmi be-
érjük e l az anyagi ösztönzőktapasztalható
kel. amiért azokat létrehoz- ruházásoknál
tuk. ha n em sokszor n egatív bürokráciáról, majd a mun
te n den ci áka t eredmén yeznek. kafegyelem problémáiról szólt
Fen n kell tarta n i az anyagi Horn elvtárs. Beszélt a moz
ösztönzést, de felül kell vizs· galmi szervek és a szakvona•
7c kapcsolatáról. a
szeretettel gálni azokat és ahol nem Ii vezeto
meleg
nevében
szolgálják a ndyes célt, nem spo11;erkölcsről, majd a vas
üdvözöljem a kongresszust.
közlekedés, a
A Szaksze1T ezet ek Országos s,ab,:,d 1,-ifizet'li a pré�iu- út. a posta, a
haiózás szorosabb kapcsolatá
1'rnácsa . a gen·eze tt munká mnt.
F,noedjék meg. hogy méE! nak szükségességéről. Kitért a
sok i� JáHák é,; !>'dják. hon
elyet betegállományba vételnél taa vasutas dolgozók - aho- két dologról szóljak. am

Szervezzenek ta llfolya mot a no"b "1 zottsa'gok
tagJ• a•I re'sze're •I S

Megyénk területén 20 nő
bizottság dolgozik, amelyek
különösen a beiskolázásoknál
végeztek eredményes mun
kát. Azon leszün k. hogy vala
mennyi dolgozó nő legalább a
8 általánost végezze el és mi
nél több tegyen szakvizsgát.
A nóbizottságok sokszor emel
nek panasz t a bérezéssel kap
csolatban, m ert legtöbbször a
besorolást
legalacsonyabb
kapják. Gyakran meilőzik a
dolgQZÓ nőket a iutalmazások
nál is. Jutalma?ások esetén
kérjék ki a nőbizottságok vé
leményét.
Ismertette azokat az ered
ményeket, amelyeket a nőbi
zottságok az elmúlt időben el
értek. Kitért a nők akadémi
ája keretében folyó ismeret
teri esztő előadások nép,z 0 rú
"Y a n őbli
ségére. Kérte, ho,,
zottságok tagjai részére 1s
szervezzenek tanfolyamokat.
Végül a nyugdíjasok kér<1ésé
vel, valami n t az egyedülálló
anyák problémáival foglalko
zott.
Csongrád
lstván.
Annus
meqye kii.!d.ötte:
A munkaverseny szervere-

'

�!AGYAR YASliTAS

HangolJ. uk össze a közérdeket
az egyéni érdekkel

pasztalható liberalizmusra é5
a kritika . önkritika fontossá
gára.
Na gy József, v4s mein,e
k üldötte:

Egyetértve a központi. veze
tőségnek azon javasilatával,
hogy a havi jutalm.azásokat
vizsgálják felül. nekem az a
véleméT!yem, hogy a jutalma,..
zásokat negyedévenkén t kel 
lene kiosztani. A kiváló dol
gozó kitüntetéseknél a száza.
lékos megoszlás h elyett sok
kal inkább az egyes szolgálati
h elyek teljesítményét kellene
figyelembe venni a kereteken
belüL

°

A fiatalok neveléséről szól
va elmondotta. hogy azokat
elsősorban a vasút szeretetére.
a nehézségiekkel szemben va
bátor helytállásra kell neve nünk. Csak akkar várbatur..,
eredményeket
fiatalúainktói,
akikor tudjuk vel'lilk �et
tetni a vasutat, ha a vasút
nak minden szép.ségét, de egyben minden nehézséget éi6zin
tén feltárjuk előttük. Kifogb
&0Lta. hogy a vasutall nevelé
inté©etekbe nem mindig a
szociális szempontok figye
lembevételével történik a fel 
vétel.
Kossa Istvcín ködekedú- é:;
postaügyi minisztef';

0

Van ero"nk a h1 ba' k k11· av1'tásar
' a

emléke�
Bevezetőjében
tett azokra a harcokra és küzd elmekre, .amelyet a vasutasok legjobbjai a felf!zabadulás
elötti időben a vasutas dolgozók szervezkedési jogáért, a
jobb élet.. és munkakörülményekért folytattak a kapitalista Magyarországon.
Ezt követoon a párt szept.ember 20-i határozatának jelentőségéről szólt. Beszélt a népgazdaság fejlődéséről , a nővekedés nehézségeiről. Kitért a
mezőgazdaság szocialista át..
szervezésével kapcso1atos kér•
désekre.
Azzal, hogy tudatosan meg•
sértettük a szocialista gazdaság fejlesztésének törvényeit,
lényegében nem sértettük meg
- és ez a dialektika -, me:rt
pontosan tudjuk, hogy hol,
milyen mértékben kell majd
kiigazítani. A fe lszólalók egyrésze beruházásokat sürgetett.
Anélkül. hogy ·azt mondanánk,
. . ,_
h ogy eze1ere mncs ="-"eg,
_ • de

sal áthelyemi. E=I a tendel
kezéssel is �tek már itt
ott visszaélni. Több helyen el
mondottam, hogy embersége
sen bánjanak a dolgozókl,A
de ezzel atZ emberségesen bá
nássa1 is kezdenek visszaélni,
ami nem helyes. Nekünk,
szervezett
munkásoknak,
kommunistákinak az élen kell
járnunk. Ha a szabályok nem
is olyan kemények; de ne-
künk keményeknek kell len
nünk a fegyelem meg.tartása
terén, különören a vasútnál.
Rajtunk múlik, hogy meg.
de
tartjuk-e a fegyelmet,
emellett szükség€6 az is, hogy
gondolkodjunk. amikor vég_
rehajtjuk az egyes rendelete..
k et, határozatokat!
hogyan
tudnánk ezt úgy végrehajta
ni, hogy a népgazdaságnak
minél kevesebbe kerüljön.
Ezután a szakszolgáLat és a
szakszervezet együttműködé
sének
jelent.óségéről
szólt
Kossa elvtárs.
•
Utalt arra, hogy

� be�!.:
� �:igála
�:a:k: !� ���: =�� �
li ezt az összeget, akkor oda tást és a szakszervezeti funk1· s kell ford1'tan unk·
· ' t., ha mindkettőt egy szecio
A párt Központi Bizottsága mélyben töltenek is be. Ez
idejében figyelmeztetett ben- nem helyes. Ha a párthatáronün ket, hogy itt-ott a régi zatokat., a szakszervezeti hatágazdasági hibáka,t kezdjük el- rozatokat.
kormányrendelekövetni. Mivel ismerjük eze- teket mindenki végrehajtja,
ket, van erőnk és lehetősé- akkor nem lehet ellentét kögy fellépjünk ez
el- zöttük, esetleg csalt a megol· nk hoe
gu
: 1_ ndet tegyünk.ek Az'r-dás
- es
l en
form(rtá:t 't.t,kintve.
ellenforradalom után, ami.
Végezetül
arról
beszélt,
kor végrehajtottuk a konszo- hogy hangoztatnunk kell az
lídációt, egyesek úgy gondol- eredményeinket és fe1 kell
koztak, hogy megpihentek az tárnunk a hiányosságai n kat
i degek, a
mu n kában is meg egyaránt. Mem feledkezhetünk
lehet pihen n i . Ez a megpihe- meg arról, hogy nagyszerű
nés már úgy kezd ki n ézni, eredmén yeink zömmel az em
mintha· sohasem l e nne vége. berek akar'atából. a munkához
Vonatkozik ez a munkafegye- való jó hozzáállásból származ
Iemre és a szabályok lazitá- nak. S ha voltak is hibák,
sára egyará n t.
azért a vasút munkájára még
An n ak idején kiadtam az i s csak az eredményes és a jó
utasítást, hogy csak személyes munka volt a jellemző.
engedélyemmel szabad valaSu-rman Imre, Pest-Nógrád
kit szolgálati hely váiltozás- megye küldötte:
zo

li

í

lön

Vég rehaj tjuk a SZOT április 27-i határozatdt

Be,·ezetőben a szakszervezeti és az áll ami vezetők munkájában elé11; eredményekről,
a szakszervezeU okta tás j e.
lentőségéről beszélt. A SZOT
1960. április 27-i határozata
kimondja. hogy a vezetőszervek a szakszervezeti mu nka
homlokterébe a határozatok
végrehajtásán ak
megszervezését kell, hogy állítsák. üzemünkben - az Északi J ár.
műjavítóban - l evontuk a határozatból a követ kezt et.éseket. Ma már i n tézkedési t er•
v ek a,!apján dolgozunk. Behatóan segítjlil, a műhelybizotiságok munkáját, a határozatok végrehajtásában. A SZOT
határoza t valóraváltása érdekében úgy érzem, megtettük
az első lépéseket.
Helyes elte azt a módszert,
hogy a megyei bizottságok
egy re többet foglalkoznak a
bizottságok
szakszervezeti
reszortosaival. Kérte. hogy a
szakszervezet központja az elnökségi határozatokról is tá·
jékoztassa az alapsz.ervezeteket. majd a társadalmi aktívahálózat további bőv{tésé.
nek szükségességéről beszélt.
Ez annál is fontosabb mondotta -, mert sok funk..
cionárius túl van terhelve feladatokka l.
Az üzem életéről szólva
hangsúlyozta. hogy a törzsgárda kialakítását akadályozza a bérszintben mutatkozó
lemaradás a külső vállalatokKé11;e, hogy
kal szemben.
szüntessék meg a jármújavításnál mutatkozó anyaghiányt,.
mert ez a gazdaságosabb mun.
ka naitr akadálya.
Horváth Emilné, Ba.nm11�
megye küldötte:

Komló-állomás dolgozóinak
eredmény ei, valamint a ruha
ellátást i llető panaszai után
a szaktudás fon tosságáról be
szélt. Szóvátette, hogy igen
gyakori a kilépés azok részé
ről is, akik már szakvizsgával
ren delkeznek. de úgy látják,
hogy a bányában magasabb
kereseti lehetőséget tudnak
számukra biztosítani.
Kitért arra, hogy mielőbb
olyan intézkedést kell hozni,
hogy a dolgozók minden mun
katerületen kapjanak rend
szeresen szabadnapot. Kérte
a közpon ti vezetőséget, hogy
adjon
segítséget a komlói
dolgozók lakásproblémájának.
valamint üzemi konyhájának
megoldásához.
Végh Ferenc, Fejér megye
küldötte:
Ha azt akarjuk, hogy a ma
még részl eteiben nem ismert
ötéves terv célkitűzéseit rna
radéktalanul végrehajtsuli:. az
eddiginél is fokozottabb helyt
állást kell tanúsítanunk, el
sősorban az önköltség csök
kentése terén, új módsrerek
alkalmazásával, a dolgo:r.ók
ön-tudatának fokozásával.
A megye vasutasainak ter
melési eredményeit ismertet..
te ezután, majd a csök.lcent
munkaképességűek foglalkoztatásáról és az egyes munka
körökben foglalkoztatott dol
gozők közötti bérfeszilltségról
beszélt.
Felszólaláeáben ldtért a me
gyei bizottság eddigi munká..
jára, az SZMT-vel és a cso
móponti pártbi:zottsággal, VB•
lamint az igazgatóságokkal
való kapcsolatra. A neve!ömunk�rnl kapc-0 -latb- � meg(Folytatú ,i 6. oldalo-n.J

1960. NOVEl\IBER 15.
Gellért {Szolnoki Jj. ÜV.), Maróth Géza (Vác pfi.), Ma.rotl-SI
S ándor {Hegyeshalom állomás), Molnár Sándor (Épületelem
gyártó Fónöks.), Nemoda János (Ferencváros álomás), Né
szocialista címért küzdő bri meth Ilona (Zalaegerszeg fth.). Simon György (Bátaszék állo
más), Somogyi Ferencné (Nyugdíjlhivatal), Sunnan Imre
gád alakult.
Nagy népszerűségnek ör (Eszaki Jj. űV.).
vend .a megyében a szakma
ilj ú mestere cím.ért folyó moz
Az új számvizsgáló bizottság tagjai
galom is
mondotta -,
majd a pályanmnkások élet
Csóti István {Vasúti Főosztály), Erdei Lajos (Landler Jj.
és munkakörülményeinek ja
fizikai ÜV.), Héja Gyula (BVKH), Széll Béla (Budapesti igazgatóság),
vulásáról, a nehéz
munka gépesítésének fejlődé Tóth András (Keleti állomás).
séről beszélt.
Szóvátette. hogy különösen a
Póttagok
pályafenn!artásnál nehéz a
hi
szakmunkás-utánpótlás,
Deák Ferencné (Anyagellátási Igazgatóság), Maróti Árpád
szen más swlgálati á gak i n (Északi Jj _ ŰV.), Vörös József (Nyugdijhivata1).
nen nyerik az utánpótlást.
Sérelmezik a pályamunkások,
hogy a to,·ábbhaladásuk ezen
a munkaterületen nem bizto
sított. Kérik. bogy a hosszabb
zolgálati idő t vegyék figye
lembe náluk is a bérezésnél.
Császár László, az MSZMP
Budapesti Vasutas Csomópon 

A kong1·esszus vitája
(Folyta,tás az 5. oldalról)

jegyezte, hogy a megye terü
letén mintegy 300 dolgozó jár
általános iskolába. Ez a szám
tovább növekedne. ha a for
duló-szolgálatnál is meg tud
nánk oldani a leYáltást. Vé
gezetül a sportkörök utazási
kedvezményével foglalkozott.

Farl,;,as Lajos, Somogy
gye kűldöHe:

me

aktiváink.
Szakszen-ezeti
tagJalnk túlnyomórészt végre
hajtották a IV. kongresszus
határozataiből adódó felada
tokat. A beszámolási időszal<
ban Somogy megyében is szá
mos szolgálati hely nyerte el
az élüzem címet, amellyel hoz
zájárul t igazgatóságunk szinte
állandó jó helyezéséhez.
Az V. kongresszus tiszteleté
re a nagyobb szolgálati he
kongres.szusi
lyek dolgozói
műszakot kezdeményeztek, 1 3 ti pá1·tbizottságá11ak

alakulásához. Rengete11: olyan
amelyek
tartalékunk
van.
még kiaknázatlanok. A gazda
sági termelés . lehetőségeit
kutat.va megállapítottuk. hogy
egyes pályafenntartási főnéÍk
ségeknél újabb létszám beállí
tásával próbálták a termelés
emelkedését elérni. Vannak
olyan helyek, ahol emelkedett
az adminisztrációs létszám.
Beszél t an·ól, hogy a mun
kafegyelem terén is vannak
kirí\·ó hiányosságok. Akad ja
vítanivaló a szolgálati ágak
együttműködését illetően. So
kat beszéltünk az új munka
módszerek elterjesztéséről a
kongresszust megelőző idő
ben. de nagyon vontatott az
előrehaladás .

A kongresszus befejezése
után az új központi vezetőség
megtartotta első ülését, ame
lyen megYálasztották a szak
szervezet elnökségét.
Az elnökség rendes tagjai:
Bán István, Fcleki Pál, Gróf
Józ'-:ef. nulvás .1:íno�. R,1('.,.ár
József, Krekó Ferenc, Pánti
Béla, Parti József, l'intér Já
nos, So1>ro11i József, Szabó
Antal. Temesi Béla, Orögi Jó
zsef, Végh Ferenc, Végb La
jos.
Az elnökség póttagjai: Hen
de István. Mórocz Tiborné,
Vajda Ilona.

A központi vezetőség a szak
szervezet elnökévé Végh La
jost, alelnökké Pánti Bélát.
főtitkárrá Szabó Antalt, tit
kárrá Soproni Józsefei és Gróf
Józsefet
választotta. Szabó
Antal főtitkár iskoláróJ való
viszatéréséig a főtitkári teen
dők ellátásával Soproni Józse
fet bízták meg. A számYizs
gáló bizottság elnöke Csóti
István lett.
A kongresszus Végh Lajos
eh-társ zárszava után az In 
ternacionálé eléneklésével ért
véget.
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titkára:

Gondosabban kezeljük a nép vagyonát
őszintén meg kell mondani,
hogy az egyl'e emelkedő telje..
sit.ményeink elJenére mi, bu
dapesti vasutasok is hozzájá
rultunk a
népgazdaságban
bekövetkezett feszültségek ki-

A központi vezetőség első ülése

A beruházások területén is
vannak olyan tapasztalataink,
amelyek gátlói a fejlődésnek.
Az igo.zgatóság t.e1iiletén több
millióval lemaradtunk. vagy
is nem használtuk fel a ren
delkezésünkre bocsátott ösz
szeget, holott a tervezett be
ruházások kivitelezése ele-n 
gedhetetlen ül szükséges. Más
területeken \"iszont a t úlzott
kényelmet biztosító beruházá
sokra, vásárlásokra is sor ke
rült.
Végezetül arról beszélt Csá
szár elvtárs, hogy a népgazda
s�íg egyéb ágazatai rossz mun
kájának kihalását is erza a
vasút. Például a győri vagon
gyárból az idén kapott új ko
csikat alap,·ető hibák miatt
ki kellett vonni a forgalom
ból. 17 új kocsi visszaküldése
után a \'agongyáriak jelez
ték. hogy a kocsikat már nem
tudják
külföldi
forgalom
ra is alkalmassá tenni. Mint e
néhány példa mutatja, sokkal
gondosabban kell bánnunk a
bocsátott
rendelkezésü nkre
pénzösszegekkel.
Cs_ászár elvtárs felszólalása
után az· elnöklő Pánti elvtárs
javaslatára, az első napirendi
pont vitáját befejuték. 33 je
j elentkezá felszólalására az
idő előrehaladott volla miatt
nem kerülhetett sor. Ezeknek
az írásban beadott vélemé
nyét a központi
vezetőség
programtervének
kidolgozá
sánál figyelembe veszi.
A felszólalásokra Soproni
József elvtárs válaszolt. A
válaszadás után került sor az
új központi vezetőség megvá
lasztására.

Az új központi vezetőség tagjai
Arvai Józsefné (Utasellátó űV), Bán István (Szakszervezeti
központ), Bónis Lajos (GYSEV Ig.), Botos József (Pécs fth.),
dr Bosnyák Jenőné (Szakszervezeti központ), Bódogh Mihály
(Dombovár állomás), Borivó József (Nyíregyháza pft.J, Borne
missza Sándor (Kisújszállás állomás). Császár László (MSZMP
Budapesti Vasutas Csomóponti PB.), Csiki Lajos (Debreceni Ji.
űV.), Debreczeni József {Szolnoki Jj. űV.), dr. Egei Ferenc
(l\1iskolci Jj. űV.), Farkas Piroska (Nyíregyháza állomás), Far
kas Kálmán (Dorog flh.), Farkas Lajos {Veszprém megyei bi
zottság). Feleki Pál {Kecskemét pft.), Fellegi József (Sátoralja
újhely fth.), File József {Nyíregyháza pft.). Füleki János (Aszó::l
pft), Gróf József (Szakszervezeti központ), Gulyás János (Szak
szervezeti központ), Győri Sándor (Hajduböszörmény állomás).
Győri László (Miskolc állomás), Heckenást János (Ferencváros
pft.), Hende István {Józsefváros állomás), Horgas Frigyes
(Kadarkút pft.), dr. Horváth József (Pécs Rendelőintézet),
Horváth József (Nagykanizsa fth.), Horváth Józsefné (Béké5csaba állomás), Huszár László (Tapolca állomás), Huszár Józset
(Ferencváros flh.). Jávor Imre (Baja állomás), Juhász Etelka
(Cegléd fth.), Juhász Lajos {Borsod megyei bizottság), Katk,)
Elemér (Záhony állomás). Kinczli József (Baranya megyei bi
zottság), Kondorosi József {Makó pft.). Kósa Imréné (Debrecen
állomás), Kovács Lajos {Szombathelyi Jj. űV.), Krekó Ferenc
(Szakszervezeti központ), Laczó András (Békéscsaba fth.).
Lehelvári Sándorné (Szeged pft.). Lendvai György (Csongr:íd
megyei bizottság). Lovász Imre (Hajdu mee:yei bizottság), Mér
cse Sándor (Sztálinváros fth). Mohácsi Béla {Szolnok fth.),
i\lolnár János (Balatonboglár állomás). Mórocz Tiborné (Gépesí
tett Adatfeldolgozó), Nátly Mátyás (Vasúti Főosztály). Németh
József (Vasúti Főosztály). Pálinkás Margit (Miskolci Igazgató
ság). Pammer László /Celldömölk pft.). Pánti Béla (Vasúti Fő
osztály). Papu János /Landler Jj. űV.). Papp Jánosné (Kel-?ti
műszak). Parti József (Pest-Nógrád megyei bizottság). dr. Páter
János {;Eü. Kutató Laboratórium). Pintér János (Dunake�zi .Jj.
űV.), Orbán Győző (Győr pft.). Rétfalvi Ferenc (Komárom állo
más:). Soproni József (Szak�zcrvezeti központ). Szabó Antal
(Szak�zervezeti központ). Szabadfi József (Va� meg,-ei bizott
ság), S:dics István (Sall'!ótarjáni fth.). i;.,.;ics Zoltán (Vasúti Fő
O$Ztá1Yl. Teme,;i Béla (Északi Jj. űV.). Orö1,:i József (Bo. Jobb
parti TBKE). Va ida Ilona (Hatvan íth.). Végh Fere1•0 {Szfke,
fehél·.-ár állomás), Végh Lajos (Vasúti Főosztály), Veres Géza
(Bp. Nyugati pu .) .

Póttagok
Asztalos Istvánné (Kecskemét pft.), Csizmazia ,József
(Szakszervezeti kö1.pont). Faragó ll<ma (L,mdler Jj. ÜV.),
Hor\·áth Emilné (Komló állomás), Ignácz Istv:ín (Nyuga •i :\Iú
szak), Laukó János (Kőbányai Felsóvezeték Ép. Vez.), Lá'l.ár

A Vasutasok Szakszervezete
V. kongresszusának határozata

A _ vasutasok Szakszervezetének V . kongresszusa meg,i
t.atta es elfogadta a központi vezetőség jelentését a négy év
alatt végzett munkáról. Megállapította. hogy a szakszervezet
eredményesen kü_�ött a párt P(!litikájának végrehajtásáért,
munká;ávaI hozzaJarult a munkashatalom gazdasági /!s poli
tikai erősítéséhez, a dolgozók élet- és munkakörülményeinek
javításához.
Szakszervezetiink eredményesen mozgósította a dolgozókat
a vasút előtt álló, évről évre növekvő feladatok maradéktalan
,:égrehajtására. Minden esztendő - bár a vasút műszaki fej
lesztése nem állt arányban a megnövekedett feladatokkal a száDitás mennyiségét tekintve csúcseredménnyel zárult és
E;Z e!sősorban a vasutas dolgozók áldozatkészségének, helyt
állásának, szocialista öntudatimak emelkedését jelenti.
A termelési eredmények lehetővé tették a vasutas dolgo
zókra kedvező hatású, több bérügyi intézkedés megvalósítá
sát, az üzemi jutalék-rendszer bevezetését, a dolgozók élet- és
munkakörülményeinek. munkavédelmi- és szociális helyzeté
nek javítását. A vasutas dolgozók kulturális nevelése, általá
J?-OS m_űveltségének emelése. a tömegsport.mozgalom fejleszt-ése
erdekeben tett erőfeszítéseink is eredményesek voltak.
Mindezek eredményeként javult a szakszervezet tevé
kenység€', növekedett tömegbefolyása, tekintélye, a dolgozók
szakszervezet iránti bizalma.
Az eredmények mellett még számos hiányosság gátolja
a munkát. A dolgozók és a szakszervezeti szervek nincsenek
még kellően bevonva a ten·ezésbe. A munkaverseny célkitű
zéseit jobban a gazdaságos és a gyors szállítás lebonyolítására
kf_:11_ i!·:inyitar.unk. Bérrendszerünk nem eléggé ösztönöz a mi
noseg1 munkára, a munkafegyelem megszilárdítására, a ma
gasabb szakmai képzettség megszerzésére. Egyes területeken a
bé1:ezés tekintetében elmaradtunk más iparágakhoz visz,_
ny1t\·a.
Sok még a tennivalónk a vasutas dolgozók szociális és
munkakörülményeinek javítása érdekében. Magas a balesetek
és táppénzes betegek száma. Kulturális nevelőmunkánk még
nem jutott el minden dolgozóhoz.
Ideológiai és politikai nevelőmunkánk elmaradt a lehető
ségeink és a szocializmus építésének követelményei mögött.
Szervezett erőnket nem tudtuk eléggé felhasznál1ú politikai
célkitűzéseink megvalósítására.
A kongresszus núnden szervezett vasutas dolgozó nevében
magáénak vallja a Magyar Szocialista Munkáspárt VII.
Kongresszusának, a Szakszervezetek XIX. Kongresszusának
h�tá �'Ozatait, melyek magukba foglaliák az egész magyar nép,
koztuk a magyar vasutas dolgozók töreh--véseit. a szocializmus
é?ítésének meggyorsítását, békés, boldog jövőnk megalapozá
sat.
Legfőbb feladatunk a munkáshatalom szilárdítása, gazda.
sági erejének növelése és erre támaszkodva a vasutas dolgo
zók élet- és munka.körülményeinPk javítása. Ez nagy erőfeszí
tést, felelősséget kíván minden vasutas dolgozótól. szakszer
vezeti aktívától., ezért minden szinten javítani kell a szak
szervezeti munkát, emelni kell a vezetés színvonalát.
1.
Szakszervezetünk feladata. a szocializmus anyagi bázisának
c1·ősítése, a vasút előtt álló szállítási feladatok végrehajtása
terén:
Szakszervezetünk sajátos eszközPivel segít.se elő a három
éves terv sikeres befejezését, a második ötéves terv sikeres
teljesítését, a szocializmus építésének meggyorsítását. Ennek
érdekében magasabb színvonalra kell emelni a szocialista ver
senymozgalmat. A gazdasági szervezőmunkát elsősorban a
munka termelékenységének emelésére, a takarékosságra, a mi
nöségi munka javítására kell irányitani.

1. A vasút második ötéves tervének végleges kidolgoztí
sába be kell vonni a dolgozókat, hogy azt ma,gukénak érezve
1.endületesebben harcoljanak megvalósítástíért.
2. A szak.szervezet központi vezetősége a sza1wonali veze
téssel karöltve évente dolgozza, ki a verseny föbb célkitűzé
seit, Biztosítani lceU, hogy azt a termelési tantícskoztísokon a,
dolgozólckal mindenlcor megvitassák.
3. Továbbra is ttímogatni lcell az eddig jól bevtílt verseny
formákat. a Minisztertanács és SZOT vándorzászlójáért az
élüzemcím �rt, az igazgatóságok, tttrok, brigádok egymás lci:izti,
a szakma ifjú mestere, és a, kivtíló dolgozó címért folyó ver
senyt. Szakszervezeti szeri:eink segítsélc a szocialista brigádok
muukájtít, vonjanak be újabb brigádokat a címért folyó ver
senybe.
4. Tovább kell ja,vítani a lcapcso!atot a szállítta,tó , felek
kel. A nagyobb tömegű árut szállító szakmák vezetöszervei
vet rendszeresebbé kell tenni a már jól bevált tanácskozá
sokat.
5. A mu � ka, t� rmelékenységének e m„lése. az ön1cöitség
..
_
csokl:entese erdekeben szorgalmazni kel! a legfejlettebb tech
nológiai eljárások. módsze,·ek. berendezések bevezetését, meg
famertetését, eltenesztését. Nagyobb gondot kell fordítani a
sza,kmai továbbképzésre, a szakmai oktatás színvona,lának
emelésére.
6. Az újító- és tapasztalatcsere-mo?galmat a műszaki fej
lesztés szolgálatába kell állítani. A szakszervezet vezetőszer
vei gondoskodjana1c arról. hogy az évi újítási feladattervek a
dolgozókhoz eljussanak. A jelentősebb {tjítások műszaki le
írását brosúrá1,ban kell közzétenni.. Több figyelmet kell for•
dítani az újítások gyors elbírálására. A szakszervezeti bizott
ságok ellenőrizzék az elfogadott újítások mielőbbi bevezetését.
1. Szakszervezeti szerveink neveljék a dolgozókat a mun
lca- és technológiai feqye1em betartására. a gépek, a, mnnka
hel11ek tisztánta1·tására és -i:édelmére. Olyan léiikört kell ki•

a!akita,ni a szolgálat'i helyeken. a melyben szégyen a lógás. a
társadalmi tulajdon hanya,g kezelése, a 11ép1,a.gyo11 Tongálása.
8. A termelési útntícskozásokat, az üzemi tanácsüléseket
az iizemí demokrácia fórumává kell tenni. A dolgozók észre
vételei„e, javaslataira idöbe11, és megfelelő választ kell adni.
Allandó módszerré kell tenni a te;-melési tanácskozások és az
üzemi ta nácsüUselc napire11d1é1t az cizem legfonto,sabb iigyei
neh megvitatását és a, hozott határo::atokról a dolgozók minél
előbbi tájékoztatását.
9. Fejlesszük a munkaverseny nyil-i:ánosságát, felhasznál
va, annak mozgósítóe·rejét terveink teljesítésére, az élenjárók
és módsze1•eik ismertetésére. Mindezek elérésére megfelelelöek
az eddig a,lkalmazott módszerek, az eddiginél azonban jóval
szélesebb kö1·ben kell azokat fel/w$ználni.
10. A vamtas dolgozók magukévá tették pártunk agrár
politi/cáját. Szolgálati helyeink fejlesszélc tovább a, patronáló
mozgalmat, segítsék a termelőszövetkezetek megszilárdítását.
Vegyenek részt az agitációs munkában. Politikai nevelőmun
kával meg kell értetni az egyénileg dolgozó parasztokkal a
nagyüzemi gazdálkodás 1 ölényét és szüksPgszeríiségét.
II.

A termelőmunka eredményeként lélre.iöt t lehetőségeken
belül javítanunk kell a vasutas dolgozók élet- és munkakörül
ménye1t. őrködnünk kell a törvényesség betartásán.

1. A szakszervezet továbbra is képviselje a vasutas dol
gozók érdekeit a törvények, a rendeletek kidolgozása során.
Segítse és ellenőrizze azok beta,rtását, végrehajtását.
2. Perspektivikus javaslatot kell kidolgozni a bérezésben
még fenn.álló hiányosságok, aránytalanságok megszüntetésére.
Olya,n bérrendszer kidolgozására kell törekednünk, amely a
ga.zda,ságosabb munkára, a műszaki sz!nvonal emelésére a,
magasabb szakképzettség elérésére ösztönöz. Ennek megfele
lően kell a prémiumtényezölcet és 1utalmaka t is alkalmazni.
Szakszervezeti szerveink véleményének érvényt kell szerezni
a jutalnmk odaítélésénél.
3. Biztosítani kell, hogy az áthelyezéseket, a bét-ezés te
rén történő változásoka,t csak a szakszervezeti bizalmiak meg
hallgatása után ha,jtsálc végre.
4. Fel kel! lépni az indokolatlan túlóráztatások ellen.
A szal.:vezetéssel karöltve perspektivikus tervet kell kidolgoz
ni a további munkaidő csöklcentésére.
5. A kutató- és gyakorlóorvosok bevonásával fel kell tár
ni a va.suta,sok körében leggya,krnbban előforduló foglalko
zási megbetegedése k (reuma, gyomor, stb.), okait, az ellenük
való védekezés és a gyógyítás legj Jbb eszlcözeit.
6. Javíta,ni kell a, terül.eti és üzemi rendelőintézetek be 
tegellátási munkáját, első�orba,n a, zsúfoltság megszüntetésé
vel. Ennek érdekében növelni kell a kórházi és rendelöinté
zeti hálózatot, az orvosi órák számtít.
7. A fél százalékos önkéntes támogatási alapból többet
kell visszajuttatni a, dolgozókna.k.
balesetek megelőzése, a baleseti veszélyforrások meg
.. 8.
l!Zuntetese, a balesetek sztímának csökkentése érdekében a
szakvo11ali vezetéssel együtt következetes eUenőrzést kell
megvalósítani. Nevelőhatású munkavédelmi filmeket kell ké
szíttetni, s ilyen irányú kiállításokat kell szervezni.
9. egit �ni kell !1- dolg?zók lak.ásprnblémájának megold.á
, az s_illetekes
sat
ta,nacsoknal, az OTP-nél. Mindent meg kell
tenni, hogy a va,sutasok más szakmák dolgozóihoz hasonló el
bánásban részesüljenek a lakáseloszttísnál. Társadalmi össze
fogással is segíteni kell a kislakás-építéseket. El kell érni
hogy az ipari központok telepítésével egyidőben vasutas-la�
kások is épüljenek.
10. A szak.vonali vezetéssel karöltve tovább kell növelni
a gyermekintézmények, iizemi konyhák, szálláshelyek és lak
ta.nyák ellátottságát. Korszerűsíteni és bővíteni kell a, mim
kásszállásokat.
11. Szakszervezeti bizottságaink fordítsanak nagyobb gon
dot arra, hogy az üdülés jutalomjel!ege kidomborodjon. Emel
ni kell az iidü}ésben résztvevő fizikai dolgozók számát. szé
_ a csalados és ifjúsági üdülést. Gondot kell fordítani
_
lesiteni
az iidiilők további korszeri,,sítésére,

1

III.
A vasutas-dolgozók ideológiai, politikai és szakmai
fejlesztéséért:

ismeretei

Pártunk művelődési politik-.í.iának irányelvei, valamint az
oktatási ren�zerünk továbbfejlesztésére kidolgozott irányel
vek szeJJemeben szakszervezetünknek elő kell se"íteni a
vasutas dolgozók ideológiai. politikai. világnézeti és "szakmai
nevelését. Növelni. kell a felvilágosító- és a politi kai tömeg
n:u ? ka hatékon:"sagát. Segíteni kell a vallásos ideológia. a so
vm1sz.:ta és nac10nalista nézetek leküzdését. Különös gondot
kel] fordftani a fiatalok. a nők és műszaki dolgozók ideoló
g1ai és politik&l képzésére.

l. Tot."áb � k� ll n ?v�! '.1-i a kulturális és ismerette1·jesztö
• _
eloadasok
szamat, nivo3at. Az előadáso k tematikáját a, dol
gozók igényeinek figyelembevételével, érdeklődési körülmek
m e__gfe}elően kell összeállítani. Az egyedi előadása/e helyett,
eloadassorozatokat kell szervezni. Különös gondot kell fordí 
tani a munká.sszállásolwn lakó dolgozók világnézeti és erköl
csi nevelését elősegítő eloodások szervezésére.
, 2. Kultúr_o tthonainknak még fokozotto.bban kell a neve
les, a kulturalt szóra,/wzás intézményeivé válniok. Harcolja(Folytatás a 7, oldalon.)
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\!AGYAR VASUTAS

Az ország különbözö váro
saiból, szolgála.ti helyeiröl ér
kezebt küldöttek közül sokan
Mk minden féren és minden rendelkezésre álló eszközzel a régi
ismerősként
üdvözlik
kispolgári behatás és az e!le n.,éges nézetekkel szemben.
egymást a k,o1ig1·esszus szüne3. Tovább kell szélesíteni az olvasómozgalmat, nörelni !e iben. Persze_ szép számmal
kell a könyi:ek, a fiókk&nyvtára.k é.• az olvasók számát. Na- akadnak olyanok ís. akik ezgyobb teret 1.:ell aclni a műszak; irodalomnak.
úttal vesznek részt elsö izben
4. Az ÚJ ofotatasi irány„lrelc alapján ki kell dolgozni a i lyen: n a gyszabás ú esemé nye n .
Jeladattervet. Sza l:�zen:ezeti szerveink kbvessenek el mindent. S_ m mt ahogy ez ilye nkor _l e n hogy minél töb/J vasu tas dolqozó vegyen részt állami okta- �i sz.okot�, a fol-1jo_s011 folyik a
tásban, szakmai továbbképzésben. Bővíte ni kell a munkás- L:eszelg:!c�. a reg_,e� m ellett
tt '<adémiálc hálózatát, a hallgatók számút. Ki kell ala kítani a !IJ ba ,-� tsagok szuv�dnek
.
_
vasutas szalcmu nk:ísképzést. Az ú1 követelményekne k meg_A szuneteket m , 1s felh asz- 1
felelően, szalomunkás-tanfol"1fa mokat • .•zahmai to�•ábbképzö- � ál t_u_k _a iT_a, . hogy __ m_�gis mer1
kediunk néhany ku,dottel.
ta nfol11amolcat kell swrvn n;.
5. Nemzetközi kapcsolatainkat a proletárinte7naciona!izmus szellemében torább kell fejleszteni. töleg levele-=és és
Sokat várnak tőlem l
kölcsónbs tájékoztatás útján. A dolaozókat. á llandóan tájékoza dolgozók
tatni kell a nemzetkbzi munlcásmozgalom helyzetéről, elsösor- .
ban az SZVSZ tet•éke nyséq!lr,j! _ Támoqatjuk az SZVSZ-akcióit
Ürögi József oktatótiszttel a
112 imperializmus. a qy4rm.ati 7cndszer. a tőkés kizsákmánuo- I Budapest-Jobbpa rt;
Biztolás ellen. a népek saollda rításáért és a békéért vít·ott hnr·cá- si!óh.ere_nd ezési és Fenntartási
ban. A szaks;:;en,ezeti sz-e1'vek fe:é nem-oetlcözi tájékoztatót Fonokseg fiatal szb-litkárákell kiadni.
j val, akit be vált�11ottak szak6. A sportmozgalom fejlesztése so7án elsőrendű feladatna.le kell tekinteni az ifjúság erkölcsi, politikai nevelését. Szelestte ni kell az üzemi tömegsportot . Néh.ány helyen kísérlet képµe n be kell vezetni az ücemi egészségügyi tontát.

A kongresszus határozata

IV.

Kiildöttek között
a kongresszus szii. netében
t ani a kongr esszuson szerzett esetre én azon leszek, hogy jó
tapasztalata it, hogyan akarja munkával háláljam meg bi
segí te ni a kö zponti vezetőség zalmukat.
munkáját.
A
kongresszus
második
_ Alig három éve, hogy be- napján
ismerkedtünk meg
kapcsolódtam a szakszerveze - Kecskeméti Józsefnfra l a fel
ti mozga lomba - kezdte a be- 1 sözsolcai MAV kertészet szb
szélgetést. - Először bizalmi titkárával.
évben
voltam , a köve tk ező
- Borsod megyébol 37-en
már be!terültem a vez etőség- képviseljük a szervezett clo lbe. most pedig fünökségünkön go zókat - mondotta. Ha
én vagyok az szb-titkár. Na- én személyesen nem is szógyon megtiszt e!C.nek
érzem, laltam fel, Pálinkás Margit, a
sza k- miskolci ig azgatóság nőfelelóhogy küldött lehettem
kongresszu- se és C=imma János.
zervezettink V.
a mis
sán. Arról nem is szólva, ml- kolci fütóház főnöke
vala
lyen öröm és büszkeség
l ett mennyi Borsod megyei
kül
rajtam úrrá, amikor a küldöt- dött és szervezett dolgozó net ek egyhangúlag beYálasztot- vében beszélt .
' ak a központi vezetőségbe.
Én ann a k idején hét pontúgy gondolom.
munkám ban foglaltam össze és írásak.!wr lesz igazán eredményes. b an nyújtott am be
j avasla
- folytatta -. ha rendszere- tainkat. Egyik javaslatunk az
volt, hogy a nyugdíj
korh a
,en részt veszek majd a köz
ponti vezetőség ül�sein. ha a tárt a férfi a knál 55, a nőknél
munkatervet, a határozato- pedig 50 évben szabják meg.
kat gondos a n t a nulmányozom A kongresszus azonban megés észrevételeim et, tapaszta- győzött an-ól, hogy ennek a z
lata imat, a dol gozók javasla- igénynek a kielégítése
n em
tait eljuttatom a központi ve- l enn e helyes.
Megértettem,
zelöséghez.
hogy n em a
nyugdíj k orha!'dint okta tótiszt 29 állomás tárt, hanem egyes munkaterüés tO blol,km esteri
szakasz leteken a munkaidőt kell el
és a
személyzetét oktatom. Sz-0lgá- sösorban csökkenteni
lati beosztásomnál fogva te- munkakörülményeket kell to
hát meglehetősen sok dolgo - vább j avít a ni.
;óval érintkezem. Egyébként
Alig \"árom . hogy otthon be � BBFF-et mint
szolgálati számolhassak dolgozótársaimágat eddig nem
képviselte nak a kongresszus munkájásenki a központi vezetöség- ró!. Bizonyára ók is m eg fog
ben . Most. hogy én ta gja J et- ják érteni. hogy minden hi
tem a KV-nak, tölem sok a t ba m egszüntetése csak ered
ará,·árnak a dolgozók. Minden- ményeink növelésének

nyában következhet be. A
kongresszuson
hallottakat
mindennapi munkámban ia
hasznosítani fogom.
Nagyon boldogá tett az a
megtiszteltetés, hogy küldött
ként vehettem részt a kong
resszuson. Saját életemböl lá•
tom,
hogy a szakszervezet
mindenkor a do!gozók érde
keit képviseli.
Pály amunkás
lányaként 13 éves koromban,
három elemivel
kerültem a
MA V kertészetbe . Azóta nem•
csak a 8 osztályt végeztem
el, hanem a kertészeti fóisko
lát is.
i�
kongreSSZUllOn
Itt a
eszembe jutott. hogy mi
i11
l ett volna belőlem és a hoz•
zám hasonlókból, ha nem szo
ci alista társadal omban élünk.
Legfeljebb a „n agyságos asz
szonyok" mind enes cselédje.
S ha sokswr nem is könnyű a
munka. a
dolgozókkal való
fogla lkozás. ez a tudat ad erőt
a helytálláshoz. A kertészet
ben a fásító brigád vezetője
vagyok. Szeretem a fák at, á
virágokat, am elyeket gondo
zunk és szeretem a motorokat,
a kis kerti traktorokat. fa ül
tet.ö gépeket, a melyek megkf•
mélik az embert a nehéz fizi
k ai munkától.

A szene'i;et i élet erösítéséért, a vezetés színvonalának
emeléséért:
Szervezeti életünk további erősödésével is elő kell s egf
1
te-ni a dolgozók szocialista öntudatán a k nöt·e!ését. A szal<- ,
szervezet vezetószerv ei csak úgy tudják iól ellátni fel a datu
k&!. ha állandóan erősítik kapcsolatukat a vasutas dolgozók
.
lral.
l . ,!inden szinten emelni kel! a vezetés S?ím:ona lát. Egy
1
szerűbbé és hatékonyabbá kell tenni az frányító- és az opera
,
tw seg,tőm trnkát. Torább 1:ell fejleszteni a szakszerve::eti
munka társadalmi-mozgalmi ieltegét.
2. A szakszervezet vezetösze-rveiben e rösitení keU a k ol
Lesz miről beszélni
lektív vezetést. a szakszervezeti de mokráciát, szélesít�ni kell
a társadalmi aktívák hálózatát. A sze7i;e�ett dolgozókat be
megyei
A
Győr-SOpron
kell vonni a hatúrozatok réq7e h ajtásába és a végrehajtás el szervezetünk új központi ve- 1
beszélgető
küldötte k egyik
lenőrzésébe. Tájékoztatni kell a dolgozókat a szakszer-vezet zetőségébe. arról
beszélget - j
csoportjánál találkoztunk Be1·
te1:ékenységéröl.
tünk, hogy an t udja h asznosítalan lmrével, a hegy eshalmi
3. Toz:ább kell fejleszteni a bizalmi-munka színvona!át.
XVII-es pályameste ri szaka sz
Politikai oktatással, renclsze,·es t<Íjélcoztatással. tanfolyama/�
szb-titkárával. Imre
bácsitól
azervezéséi;el hozzá kell segíl"eni a bizalmiakat fe'adataík elaziránt érdeklődtünk. hogy
látásához.
hasznosítja majd a kongresz
4. A közpon t i vezetőség keresse meg annak a lehetősé 1
szuson szerzett tapasztalato
gét, hagy a három szakma (vasút, közlekedés és posta) dolgo
kat otthon, munka helyén.
zóit érintő munkaügyi és énlekvédelmi kérdésekben egységes
- Ha visszamegyek Hegyes
K evesen gondolunk még az lió 481 ezer 300 százelegyton a hibákat mene tközben
kü
alláspontot képviseljenek a KMP felé.
h
alomb a, első dolgom az lesz,
esztendő búcsúzt atására, de na kilométer
teljesítésében szöböllék ki. Most tovább dol
5. A szakszervezet pénzgazdálkodásában törekedni kell egyr több szolgála ti helyről, benne van a fútöház
hogy
beszámoljak élményeim
vala goznak az.ért, h ogy az év hát
e
az ii.qyviteli ldadásol;; csökkentésére. A pénzügyeknek nagyobb üzemböl érkezik jelentés, hogy m ennyi dolgozójának tudása
ről, t apasztal ataimról - vála
nyivánosságot, folcozotta.bb társadalmi ellenörzést kell bizto- a dolgozók befejezték évi ter- és az összefogásban rejlő ere ralevő idejében minél jobban szolta. - Elsőnek a bizalmia
növeljék a terv túlteljesíté
sitani.
kat és a szakszervezeti
bl•
vüket.
je_ A párt- és szakszervezet sét.
A kongress�us kö zönetét fejezi ki az aktíváknak. a szer 
Pápa fűtőház dolgozói 1960. negyedévenként értékelte a
Kiskun h alas fűtőház dolgo zottság vezetőségét tájé.ltozta
,·ezett dolgozóknak eddigi támogatásukért. Felhívja a vasutas október 15-re végezték el az munkát. és a mindig időben zói 3 éves szállítási tervüket tom. Egy későbbj ídőpontban
dolgozók figyelmét arra a felelősségre, amely a vasút szállí előírt évi munkát. ' Az l mi1- i végzett felvilágosít.is nyomán
amely szerint
9 543 200 a zután szeretnék a szakasz
tási feladatainak végrehajtásában ráiuk hárul.
szá zelegytonn a kil ométert kel dolgozói előtt élménybeszá
A feladatok végreh ajtásához minden szinten kérjük a
Jegyzetfüze
lett teljesíteni -, október 25- molót tartani.
pártszerve,zetek segítségét és igényeljük a szakmai v ezetők
re fejezték be. A tervhez vi t emben sok mi ndenről készí
támogatását.
swnyitva a három év alatt tett em feljegyzést. úgy hi
_., kongresszus h arcba hívja a szakszervezet aktíváit. a
12 069 szabványtonna
szenet szem. lesz miről beszélni, ha
szerv ezett vasutas d olgozókat a kongresszus határoz atainak
tak arított ak meg. Ez a ,negta h azamegyek.
végrehaj tásáért.
k a rítás kedvezöen hatott
az
Vállaljuk. hogy mind en erőnkkel küzdünk pártunk céfü;
önköltség csökkentésére. Egy
Először vettem -részt
Szíkl,a.i Sándorról, az 19;;6-oS ad ó
ünnepséget
november százelegy-ton n a
túzéseinek valóra ,•áltásáért. a szocializmus építésének meg
kilométerre
,_
eUenfon-adal omban hősi ha- I 4-én ta rtották.
tr.OngreSSZUIOR
tervezett 7 forint 05 filléres
gyorsításáért.
Lált halt vezérőrnagyról nevezAz
ünnepség
et Papp Zoltán ,
költséggel s zemben csa k 5 foBudapest. 1960. nov ember 6.
Járó János ,a celldömölki
ték el a szegedi vasút-forgalmi a kollégiu m diákönkmm ányVASUTASOK SZAKSZERVEZETE
fel. fűtőház szb titkára tanácsko
echnikum k ollégiumát. A n év- zatának elnöke nyi tot ta m eg. rint 89 fillért h asználtak
t
tervidő
A
hár
alatt
oméves
V . KONGRESS ZUSA
„
A KISZ Kozpon t·1 B",wttsága· - 829 OOO tonna túlsúl t zállí- zási joggal vett részt a kongy s
.,c::.c:::.cc::.c::.0cvr
resszuson .
n a k n evében Szabó Ferenc totta k. A fajlagos szénfogyasz- Nekem
nagy
örömet,
köszön tötte a kollégium tanu- lást 0,74 kg-mal csökkentetnagy megtiszteltetést jelent,
lóit és nevelőit, majd átnyúj- ték.
hogy
részt
vehetek
szakszer
totta a K ISZ Központi VezetőAz élüzem címet többször is vezetünk V. k ongresszusán ségén ek
ajándék zászlaját.
1 958 első és máso- mondotta, amikor megismer
Mi. német vasutasok ti- romb olták. A dolgozók jogos magyar és német nép közöt Bangó Sándor, vezéngrucgató- elnyeérték:
ti
barátságot
tovább
er5si
f lévében. 1959 II. félévé- kedtünk vele a Vas megyei
dik
a
azt
zenkét napot töltöttünk a , büszkeséggel mutattálr
h
elyettes ünnepi
beszédében
ben, majd 1 960 első félévében küldöttek társaságában. An
Népköztársaságban. sok oklevelet és kitüntetést. tettük.
Ma gyar
az ifjúság feladatairól szólt, végze t
A magy a r népnek, a ma m
t m unkájukért vezérigaz- n
Sok \'árost és fa lut lá,o� melyeket jó munkájuk elis
ajd Kálmán Mih ály igazgaál is inkább, mivel edd ig
gyar vasutasoknal, további
ga tói el ismerésben
részes ül- még
gattunk meg. A vasút l egkü- mer<.ésáül kaptak.
tónak átadta a kollégiummá
nem vettem részt ilyen
r
:il<
ereket, békés élete t kívá
t
ek. A te vidő alatt egy dol munka t erület ei n
lönbözöbb
vasutasnap
nagysz
abású eseményen, mint
A X . maqyar
a vatásról szóló oklevelet.
nunk.
gozó
Kiváló
v
asutas kiti.inteszolgálatot telj esítő
vasuta- a l kalmából rendezett vasutas
Sziklai Sándor özvegye be- tést, kettő pedig �rdemes vas- a kongresszus.
Kurt Lad emann
sokkal beszélgettünk. Volt al- újít ó kiállítás1·ól szólva s-zin
A két nap alatt sok él
Vasutas Szakszer szélt a h Ös életéről és ha rcai- utas kit üntetést kapott. KJkalmunk meggyőződni arról. lén csak elismerésünket nyil az NDK
ról. Követendő peldaként állí- váló dolgozó jelvénnyel 1 5 _ ménrb en volt részem. Nagyon
v
ezetének he lyettes elnöke
h
o
zEhhez hasonló
t etszett a beszámoló. de sok
vánítha tjuk.
hogy a magyar nép
totta a fiata lok elé.
oklevéllel 42 dolgozót
juta!- hasznoo dolgot feljegyeztem a
rendeztünk
hasonlóan - szorga- ki állí tást mi is
zánk
A kollégium közel 500 főnyj I m azta k.
Nen1zeCközi hírek
vit
a során is.
Egyszóval lesz
lommal építi a zociali2.must ez év j úniusában a Német
tanulója mély érz�sel hallA debrece n i
jármújavitó mi ről be,1fmolni a
és h a rcol az embetiség j öv5- Birodalmi Vasutak közleke- NY UGA'.(-NÉi\IE'.rORSZÁG:
fútóház
gatta
a �isszaemlékez...
Kra¼t.
!go
zói
do
szintén
befejezték a dolgozóinak.
Jegyzetfüze
jéért. a tartós békéért.
dési kon ferenciája alka lmáA Bundesbahn - a hírhedt pecz Piroska tanuló szava atá- 1
J
háromé\'
es
tervet.
október
Az
tembe olyan bejegyzések iS
Különösen te:szett nekün k ból. Ez mozgó kiállítás volt Bn; nd- s zakvélemén'" alapj á n ml és az Internacionálé angh
29-én , délelőtt 10 órára befe- kerültek. amit nálunk se.'11 a rt
csomópon - _ 104 ezer vasutast kfrán az
a mag,·ru· vasutasok fegyel- és valamennyi
iah·aJ �ei ezodöt1 be az arn tó jezett tervidő alatt évröl évre m e�vi1..sgálni.
bemutat- utc;;ra ctoom , l!:z bizonyost:d ott unnep.;eg.
mag a tartása és a tunk d olgozóinak
Ilyen pél dául a
mezett
1 emelkedett a term elési ért.ék. sz.énta.karékosság
minden be a wiesbadeni szakszer,·ezehelyzete.
szolg;\lati heb•e-!, példás rend- tu !, . E-tyébként mi
zi l ádi Sándor
S
A tszámítot.t tervük
l958-ban Tetszett az a iarnslat is, hogy
je. A füzteletadás a vezet ők évben tartunk újító k onfe- ti gyűlésen is.
,.,,..,,.,,,.,,_
•
•
•
•
1
26.9
millió.
l
959-ben
32.6 mil- 2 tart�lékok feltárásánál a
és a beosztottak között köl - rer. ci.í t. t\ aernn sok lehe tőCSEHS ZLOV Á K I A :
t:ó. 1 960-ban 33.8 millió fa. szak�ze1Tezeti aktíváknak e,
csönös.
,;ég kín álkozik arra. hogy 1?i t.cnfélmillió
es
ét
rint
Huszonk
,·olt.
ast
si\sorban a
munkafeJ?ye:em
egym
A Bataton-me nli á/.lomú sok zony os ú iítáöokk2!
Újabb vasútvonalakon
7a./wtt 73 ezer 500 túlsúA ténylege, telje5íté-s l 958- 1 -nej?sz:_lá1·dí!á;1íra. a lógások
· ·
. megism�rt c�sék a magyar és w.ival
'
I, asonl '1tanak
J,ertl1ez
v1ragos
,
a
,1.rb
_
in.ditoltak
terelik közútra a forgalmat
ban 31 .3. 1959-ben 34,6, t960 , rn e-es>1 • n • Ptefere kell gondot
a'llomá- a német ,·asutasok. iUet-: e a !yos ro11atot
·
· es
A pa· 1yau d varok
felül a csei1szlo cak ,
els6
ki'enc hónapj::ban pedi g fordítani.
,·asu la- teri:e,t
sok versenvczn ek a zért. hoe� szocialista orszigok
J
t
n
1
960.
ö
ovember
a
1
ben.
negyedév
ll.
27 m;llió forintot telt ki.
vasutasok a
VL�i - Ko,•ács
a ,.legtisztá bb e� legszebb" sai.
c
más-Csikéri
Bács
sal
a
Ba
és
szo_
185
479
n
féléi-be
Az első
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szo '.gálati h e ly cím et kiérdeMeqla!oqattunk ,
-� eh a_n� 1 i i.s ta i-á l la lá s; rel.je.s íti>ttek.
almás-ólegyen
gyengefo
l
rgn
1
mcl.iék. A szakszervezet sokai csecse moo ttlt �n?. __ 01:_o�a •. s_a c a l
mú vasútvonalakról
közútra
·
· ·
tesz a munkaYedelem lehetü nató riumot es udulot. Alta- AUSZTRJ'-•
.
.
Hét vasú1 · ko�"' �utamodott t�:eltek1 a __r�_rgall11�t. A fent,
legiobb megszervné<.:éért
Íános ,·élen,énvünk. hogy ió
1
7•ége.
az idö
!to
s"ozott
l
leoen.
e
kvz
rác
e
m
G
g
: _
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Megtekintettük a feren c,·'.,- 3 ma�ar vasutasok szociábajr'
-as �zamu
kor- m_ozdo.n.yv· �zető egy a1;! , h ? .a- o 8,
eiiútottsága és a
1 • lis
rosi rendezópály.ivdvarl
_
0
el
\
"ot
t
AI
b
segi
le a szeoc,1
nyohtja
ergep
e
o
yaa
�
biztosított
�
által
mány
� ,_ �
� -�
�
Itt két gurítódomb m,g_vs�c:
_
�
,ette . � k ocs.kat. mel) · es a1ufo rgalmat.
szakszer\ ez�t uldn7obe
a
er6k et
rű munkája teszi l eheto\'e , gi
keze!J ms id ' z�k �i?nkert' ' , tll'.1°1 "' 2
fclelős�é ggel
Ug ,·anesak közútra terelték
na oo nta t öb b ezer ,·agon út- 1 na<!:V
Hid a.s-Bonyli á d
baindít ás ú t. A rnsutasok hicl- Sok szociáli< lét c<í':"�ny tá r- kézifékkel _ :neg} l l ít-0 tt a a z cl - a
közöt t i
raul ii< us
vág::t nyfékkel
é,, �ad alrm m u„ k á:•a l_ epul . Ba - 87-a badu lt .1armu ,·eket.
vasútv onal személyforgalmát.
,·ál tób0rendezé- latonkenesén Dcldau l a v�mechanikus
-'100i!ll1i;OO'<Ji!ii..:iffil!I'
A teherforgalmat ipan·ágányfekkel dolgoznak. Tapaszta- 1 ut�s e;atalok üdülő; �piteszerű en bonyolítják le.
szeretnénk otthon nek. Ezt a példát a,ánliuk a
latainkat
állandó
KGST
a
Ülésezett
VVVV'.JVVVVVVV>
hasznosítani. a Német Sz-0- mi vasutasainknak is.
közlekeáés, bizottsága
cialista Egvsél!párt Központi
Meggyőzódésünk. h ogy a
Bizottsága TX. plénu mán ho- ma t1var munkásoszt:lly odaOktóber 25-e és 29-e között
LAKÁSCSERE
zott. a ,·asú' kors,eríí,ítésér_e !'!dó l elkes ed-é<sel ha lad a Berlin ben ülést tartott a KGST
mi- nárt _ � a
i�ánvuló hatái:oz:,'.okat
l
ta
_
.
·agyvenyinú
:\.IA\·-Ia.k.ásom e-1- I
k
or � n �
�
_
közlekedési bizottsága . cserélnCm �,IAV• vagy magán
_ ,, reha ,tam.
,
a_ á llandó
e,őbb ,·e�
.. .
mesnelolt uton es eo,!I
° . e_k k""ozo··tt a_ :.ak:ás.ra Budapesten, vagy köm)·é-
· z ."1 esszak on f"bb
Xa· ,\
mis- még boldo l!a· bb j övőt.
Jártu n k a 100 ét-es
ta llamok_
va�uh onalainal: kén. Jó ,i"1att.artási lelletóség. A
.
10 perc. �rdekl6dni lehr.t
kolci l,;ocsi ia t•i+óban i.s. Ali.a S!von sokat tan o' tun k ma - 1 ga
,·onat�ozo busz
tartasara
Mucs:'nyt István, Nagyvenyim ál · SágJ Ferencné t.1.námő tiirt,..n.r-1-emód.t tart CegJ.éd á1tom&S Olk!&&oó•
hihető. h'.>g)I ezt a múh el,·t S?var bn :-Mainktól és felem e- 1 �-•rh,�
.
tennében a doli;oz6k álUllJi.DO<I - isl<oLijába járó ,•u. OAUIJ-.,.IL
lomáa.
a háb orú alatt teljesen wt- lő érzés zámunkra. hogy a több :,a.vaslatot IS elfogadtak.

Határidő előtt teljesítették a hároméves tervet

Kollégiunim,á avatták
a szegedi MÁ V-diákotthont

l(ét hét a magyar vasutasok v endégeként
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MAGYAR VASUTAS
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0

kultu- otthonban mind több és több
. �zakszierveze�_n k
ráhs fela�ata to1;>b�k közö:t ll"_':űvészkör alakult. Ezek kö..
a dolgo:Wk műv�zi onteve- zul most csak a képzőműk
_ enységének_ a feJles_ztése. Ez vészkörökkel kívánunk fogáll legalább
. . 'IS a papircm. A lalko�i. A műkedvelők serm�alos1tás a �onban,
az kentésere a Fahrt Frei a
emberekkel valo e!even kap- szakszervezettel
karöltve
megteremt.és
_ e,
C50la
_t
az_ 1956-ban versenyt hirdetett a
egyen b_en szu.n�.l'.'.1do__ • alk:oto fényképész- és festőművész�tsé! - külc,nb?ZO f�- körök számára.
n:1arn��
felebreszt.és:,
Célunk volt lehetőséget adtá:i7ohol sem ol�an egys�ru,
�unt_ a ?<=Vez�toben emht;!tt ni a vasutasokn ak, hogy az
es 1rnmar kozhellyé
vált 1957. évi vas utas képesna ptárt ők maguk készítsék el.
manda�
A ?emet vasutasoik __ közö�t A részvétel óriási volt. 8000
termes-zetesen a legkülonbö- pályázat érkezett.
Mégsem
vannak. sikerült a na ptárt
zőbb
hivatátehetségek
Megállapítható ez
például sos fényképészek és művéabból a sok versb51, amely szek bevonása nélkül elkéhetenként érkezett a Fahrt szítenünk.
A
beküldött
A anyagból mindössze a s zükszerkesztőségébe.
Frei
.
.
'
•
,
zl
ren d- seges képek felét tudtuk kimuve:s
tevekenyseg
kívül szerteágazó és csak az választani mert csak
na50--es években _ sikerül� :1 gyon kevés ��yázat �rte el I
I
_
von
i
ves
í
a
az szm
k vánt mu
szervezett munkat megmd1tanunk. Mintegy 40 Jrultúr- lat.
••• t t t 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1T

törvényszerűségei
Igy
i;:�rkednek �aval � mu- ·
veszettel. A mukedvelo nem
teheti magát túl a fej lődés
isaz
legelemibb ..fokainak
. ·1
1 ..
�ei•et.én
. • k_u on ben eg';5.z � etere dilettáns marad. Nebany
nem
festegető vasutasnak
tetszett az új módszer. Mi•
..
..
u�n azon ban _!:obbszor beszelgettek a muvészekkel, v1 lágossá vál t előttük, hogy
,geny� témák . csak akkor
oldf!_atok meg SJ kerrel : ha a
festo alapos tárgyi 1smeretekkel is rendelkezik.

tehetség van a vasutasok.
közo··•t.
'
n.
''if.•'nde·n szem�ontbo
'l
p
érdemes ezek. kel a tehetsé
Qes emberek.kel foglalkozni.

A
művészi képanyag hiánya·t ugyan,·s az eszte·ti"ka,·
képzetlenség
okozta.
Sok
7asutas-nak _ ilyenek még
ma is akadnak
teljesen
hamis elképzelése volt a művészi feladatról. Voltak ugyan
otyanok, akiknél dicséretre
méltó
mű \•észi
igényessé a
mutatkozott,
mond anivaló:
j ukat mégsem tudták megfelelőe.. kifejezni ·
Sok esetben olcsó
level ez:\lapokról giccses
képeket
ásoltak
vagyi
� pusztán gé,
II:
p1es tevékens·seget
folytat,
•
tak. Eloszeretettel
festettek
és , fényképe�tel� érzelgős témákat. Peld a ul . naplementeket. Ezzel kapcsolatban meg
kell említeni, hogy a német munkások és parasztok

Mi tulajdonké ppen a mű k.ed ve lő fényképésze tne k és
festészetnek az értelme? -

nálunk
kérdezik
gyakra n.
Talán a hivatásos művé szekk.el kíván versengeni? A
művészettel való foglal kozás
,_
I iárad ozás,
kom
me1yne,.
.. 0_!
gyumolcse lehet az ernb-er
művészi a lkotása.
Hozzásegit ahhoz, hogy a nemzeti
Js nemzet.közi művészet és
kultúra valamennyi érzelmi
árnyal atát megértse. Ez ne-

A

I l l.

negyedévben a pécsi igazgatóság
végzett az első helyen

szellemét körülbelül egy évszázad óta tudatosan félrenevelt.ék. Az igazi művészet
iránti érzéket a népből színte teljesen
kiirtották.
A
n_a!!v tömegben előállított ízlestelen termékekben különösen ke?vel_ták a tündértán cot �bra_zol? kéP:k�t. A gazdagsag erzesét kívan.tá'<
az
�sóbb �éteg':kben kelteni. ('>vi1n;oscsasz�_n
. monarc:h i a
_ _ hivaI_kodás
bekepz_elt. onzo
'.'- ·
ne,·etseges dag_ályoss'.'-ga es
ha�zon_talan . l:ml5> mJa
. az
!geszsel(es s�p:rne�et fo1to,, atta es
rrundmkabb behato}t az egyszerű ember l a.
kasaba.

művészet

iránt

ba n 1os. 6, a kocsiklhaszn.álásban
pedig 107,3 StLáZ.alékra teljesítették
a tervet: .
rugó� u!,t.t;u �-1:i'C:����
if.l� bngadja. Ezt az anyagta.Jtarékoss:lg szem előtt tartásával, a . KISZ-kongr":"'2-us t:lsz.t.elealta az !fjuság, La!katos�á;_,m
- A Nyugati-pá.lyaudvar do]go7-ói ifi csaUako-k a német és
vasut.a.S-O k által
a csehszJovál<
, ;,':;;1C:;;1:a{�11' me�<>t.1-e�==
géért tncUtott mo�omhoz. MunJug-0s.zJ.áv
I káJ u khoz kérik a
vasutasok segítségét ls.
taggyűl-ést tart.ot·
1 ta.k aO=u,rnnt
szege<t! igazgatóság terilletén szolgálatot te!Je.s!tö kommuvas,u� _Elha;;i:-�z��,
nista
I
�g1gyszt1ó miárt haJ� .,'.'.;��;�
ben Jav!tjálc munkájuk.a.t.
-;- A KISZ-k��gr-�szus ll:�z��119.2,

dásban

a

kocs1IDozgatás-

fogékony velés és képzés nélkül Iehe- �:� :0���l&����;�

tetlen.
művészi szempO'Iltból
A
Ötnapos nemzetközi konfe- gyorsabb és gazdaságosabb le
ön.állóvá vált vasutas újabb
lehetőségé
november bonyolításának
alkotásokkal
rencia kezdődött
és
bizonyító
ről. Tervek szerint a jövő év
1 1-én a Gellért Szállóban.
művekkel járul hozerew
Húsz európai ország vasúti májusától Magyarországon ke
zá a nemzeti kultúra fe'l 51 déséhez.
szakemberei tanácskoztak a resztül két gyorstehervonat
szocializni'us t
A
tehervonatok közlekedik, amelynek utazási
' építő embernek sokoldalúan
nemzetközi
1 961--62. évi meneh·endjéről, sebessége eléri a 45 km/órás
képzettnek kell lennie mind
áruforgalom ut azási sebességet.
a nemzetközi
szakmai mind. művészi érz.é
k sz�mpontj ából. Ezrt. a
1
I fontos kulturális kérdést ná
tunk még gyakran lebecsü
1 lik. Található ugyan néhány
, kimagasló fotóamatőr és fe _
tőkör. tánccsopo1,t és szati
Iikus kabarét előadó szín
A III. negyedév teljesítmé se! járó 100 OOO forint célju
játszó
gárd a, amely valóban
nyei alapján az igazgatóságok t almat.
műn,szi telje.sítményt nyújt.
A II.
helyezett budapesti
versenyében a pécsi igazgató
És vajon nem jelenti-e Ezek közill többen kitüntejáró
helyen. igazgatóság az ezzel
ság végzett az elsö
illúziók.eUés, m in- tést kaptak . Ez a színYonal
Ennek eredményeként elnyer 73 OOO forint jutalom három minden
sem
- azonb a n még távolról
te a Közlekedés és Postaügyi szoros éi6szegében, azaz 225 000 den művészietlen k.é pmuta á ta án .
helyezett tás a nép becsapását? Azt l l os
Jl.,linisztérium 1. Vasúti Fő forintban, a III.
A Vasutas Szakszervezet
osztálya és a Szakszei·vezet szombathelyi igazgatóság pe állítjuk, hogy az ízlés és az
ost művés zek és mű\-észet
Elnökségének voros vándor dig 50 OOO forint jutalomban az adottság, mellyel a mű- mr nészek
segítségével sze
vészetet élvezhetjük és mű- tö té
zászlaját és az első helyezés- részesült.
vészi alkotásokat teremtünk retné ezt a fogyatékosságát
nem öröklődő kivált ság. ha� megszü11 tetni. A Fahrt Frei
nem nevelési kérdés. Ahhoz ben minden héten leközlünk.
tehát, hogy a vasutasok te- egyet az amatőrök legsike
fényké_pve!vételeitudjuk. ri!_lte�b
hetségét fejleszteni
Nagy kanizsa állomás dolgo vezeti tisztséget. Hosszú ideig művelt.
művészile� képzet t ból e:s serkentésul Jut a lomzói jól ismerik a mindig de volt bizalmi, majd vezetőségi emberek
volt díjat fizetünk érte. Jó rajsegítségére
zoki.t, linóleum- és famet
rűs. fáradhatatl an Vojkovlcs taggá választották. ő az állo- szükségünk
szeteket szintén rendszere
más nőbizottságán ak elnöke.
A
párt
és
a
szakszervezet
kívánsá
sen
jelentetünk meg. Egyes
A dolgozók jogos
vasuta
gaiért mindig kiáll. támogat felhívással fordult a művé fotokörök a kiváló
j a őket. Nemcsak a szolg álati szekhez. A művészek közül sokról készítenek portrékat.
társadalmi sokan elmentek a vasutasok Ezeket a fényképeket az ál
vezetőknél és a
szerveknél jár el érdekükben. kultúrotthonaiba és üz-emei lomásokon kifüggesztjük és
kifejezzük tiszteletün
hanem a család- és betegláto be. Most új szakasz küszö ezzel
gatást is megszervezte. Mint bén állunk. Amatőr foto ket
klváló munkatársai nk
pártvezetőségi tag, szint.én el saink 0lyan témasorozatok iránt. másrészt pedig ered
célul. ményes termelési propagan
tűzték
végzi a rábízott és ön kén t vál elkészítését
mint új szoci alista létesít dát folytatunk.
lalt felad atokat.
ményeink.
vagy
az
alkotó
szakA l\1agdeburgi
Vojkovics elvtársnő
Kultúrottvonali munkájáért 1957-ben ember ábrázolását. Műveik ho-n rajz és festő köre pél
mell5znek m inden ha dául nagyon ízléses freskó
majd ben
, igazgatói elismerést,
1958-ban nőbizottsági munká mis páitoszt és eszményitést. val díszítette a magdeburgi
akarják vasuti gyermekotthon helyí
iáért vezétigazgatói elisme A valóságos életet
kapott.
Tizenöt éves bemutatni.
:·ést
séJeit.
Az Odera
menti
A festőkörökben, a vas Frankfurt kultúrotthonának a
szakszervezeti munkájáért pel
festmé művészkovácsai
dig a közelmúltban a szak utasok nagyméretű
kovácsolt
ti- l szervezet elnöksége oklevéllel nyekkel kísérleteztek. de té vas munkái!d<:al tették szeb
Olga bérelszárnolót, aki
zenöt év óta tölt be szakszer- tüntette ki.
máikat sem művészet, sem bé a kultúrotthont.
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eredményeket
természetesen nem értük el
máról holnapra. még kevés.
bé ad mmisztratív eszközökHosszadalmas, nagyon
vtzSZDITES: 1. A munkatelje- sz.a mellékfolyója. 81. Tör!ik mél sége. 47. Vas megyei köz.ségbe. 49. kel.
8ftmény mérésének
tudományos tóság. 82. Vi.Lághirű olasz �neltes.. Szálllt. 50. Szülö. 51. öreg hámort. S<.k türelmet igénylő embe�ja. II. Ugyanaz. 12. Becézett 34. Szarvasfajta. 35. Egyesült 53. Berlini Allatkert. 54. Cukorgyá Ii és kultúrpolitikai munka
női név. 13. Telitve. 14. Libahang. Nemzetek Szervezete. 37. Mosd a ri melléktermélc. (Él<.-fel.) 56. Az gyümölcse e fejl5dés. Érde16. Ha a v1z elpárolog a folya közepén. 38. Nót név becézve. 39. Albán Mun.k.apárt első titkárának
dékbóL 19. Régi vasolvasztó. 21. Kibogoz. 40. Akolban van. 41. A csalácU neve. 58. A fák tanyája. mes és nagyon vonzó munPrémes áJLat. 23. Hal.ad a végén. monda szerint Hunor és Magor 61. Tetejére. 63. Férfinév. 64. Egy ka a vasutas tehetségek pár34. Hires erdő. 7:7. új, németül. anyja. 42. Zuhanj J 44, Erög€p. 46. mást követő betuk. 65. Kimon tolása .ás kéozése
28. Vissza: falu& rokon. 30. A Ti- A munka tudományos mértékegy- dott betű. 66. Alap-teljesítőképes
A. G. Schu�hardt
ség.
F1JGGOLEGES : 1. Két nével5. a Fahrt Frei kulturális rovatának vezetőj e
2. Tah-tus. 3. Mi.ni a fehér akác.
4. Egy kis javítással betakarítás.
5. Külszín, franciául. 6. Igali
Tóth Sárulor. 7. Két szó: tl.ltó
szó és :tlűtestvér. 8. Nem kötöi.
9. Vissza: német sör. 10. Ezüst
vegyjele. 11. Késői. 15. Fegyver. 16.
Vékony lemez. 17. EgyTe több he
lyen tal-álbató. 18. Mostanában
sok szó esl.k róla. 20. Al. 2.2. Női
név. 25. Kötőszó. 26. Tilltószó. 29.
németül. 31. Amerikai
Csengő

Transz-európai gyorsteher forgalom

- 23 brigád közül öt t�·erte el.
tanfol amo 1
��bathelyi Y jár- \ a szocialista cimet m,mbóvá,· álr�
„ vitóban . A szrucszervezet.1 bl- 1-0máson. Hat más 01igá d . sz!n
ott. de a szocialista
:�ág által sz..ervezett tatú'olyam- tén jól dolgoz
követetmenycln'!k nem
ra ed<lig mlntegy 100 doJ.g-OZ6 Je- ell,'üttélés
g.
tek
m
fele
e
l
lentkezet.t.
megtiZépi_ A dolgozók
- Elüzemszint fcl.e.tt. Pápa állomás dolgozói a h arrr..adll<
ne- a Tapolca-Sümeg közötti vasut
gyedévben is túlt.eljesitették az vonal állomásait és swlgálati heélüzemszintet. A kocsátartó:oko- !yelt - szabó József u;S3l pa-
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Annyit azonban
sikerült
megállapítanunk, hogy sok.
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kezdemenyezésére.

�f= '° 0

Go-

d
n
��;i,. cc1n�!f J t[�e�e1e!
31 br4:�d a szocialista cimet a
debTecenl J á rműjavítóban. 11 brlgádot aJ átllottalc a cim meg�zertott versenyben való
��-'it.,,;!.��
- Kétsz.er annyi újltást adtak
be az idén a nagykanizsai fütöh áz d,olgozól, min.t az elmúlt évben. Az idei u úJításból 21-et m ar
eze..'"tek. hat pedig kísérlet ..:att
t!;�
terveznek
Függörnsutat
Moszkrn .,_, n vnukovó! repti,őt.;r
között. A 30 km-es utat 15 perc
ro
a
���t �s j�2�1� �� ::
:,as.reggel köz.1.ekedö vonat.
röz.i..

·

i

f
1

I

Tizenöt éve szakszervezeti funkcióban

cUtottak.

f= =

gánfa á.l:lomás � za.Ja gyö mrő . m.
h. dolgozói a közeli villan:,rruiióz.at bevezetését kérik.
- 4áO ezer fo-t értékű i;z� m•
g
:f. E! �
eredmény főként a mozdony_ és
motorvezetök jó munk,íját ti..k-

Iyamester

Szé-lesuik a leadási raktár ponkját- K•os.kemét állomáson. Az űj pon.k,
amelyet a kecsJi.emétl pft. tönökség IX-es pályamesteri szakaszához
ta.rt.ozó On.ódi-brigá.d éplt, meg.gyon;itj a ma.jd a kl- és berakodást.

Repülómodellezők versenye

A MAV Sport.repülő Klub no kategória : I. Vörös Janos (Pa•
\·ember 6-án a Nagy Okitóberj 1 mulipar) 2. Kri.zsma Gyula (:11 � V
Szocialist.a Forradalom <t3. évfor Sporlrepü!.ö Klub). Gum.imotoros
kategória :
l. Beneciel,
György
dulója tiszteletére rendez.te meg
az 1960. évi vasutasikupa repül5- (Bp. Dóz.sa), 2. Kri2.Sma Gyui.a
modellezö versenyt a dunaJ,:eszi (MAV Sportrepillő Klub).
sportrepülőtéren. Az idé,:i ez.zeJ a
modellezők részé-e befejeződtek a
versenyek. A kilzdelem az egye<;
kategóriák eredményeinek ös,sze
&ítése után csapatban a vasutas
mocle1:le7ők
-sikerét hozta. cs.a
A
Lokomot1'.'
Term�etjuró
patban: 1. MAV SportTepü:6 Klub
A-csapata, 2.
Bp. Dózsa, 3. Egsesillet november 6-án és 7-en
G-anz-MAVAG. Az eg;,éni ver jól sik.erillt csiilagtúrat re.ndezett
a Bi.iklt-hegységben . A túrán a
s-anyben a következóképpen a,la budapesti
osztá:1yoko.n k:ivül Son
kUlt a végeredmény:
ron, Békéscsaba, Szeged, Szo!nÖk
Mechanlkus
(me>toros) kategó és Debrecen vasutas természetjá
ria: 1. Simon Gyula (Ganz-MA rói, szám szelint 320-an vettek
részt. A tűrUzók Bánkúton ta,i.ál
VAG), 2. Mecnner András (MÁV koztak,
ahol ünnepséget t.artot
Sportrepülő Klub). A-2 (v:itorláz0) t.:W: a .Nagy
ot...;óberi Szocia:ista
Fo1Tadalom emlékére. Az. ünnep
ség után osztották 1d a vasutas
alapfo.kű verseny d:fjait. két vet"
�n:yz5 pedig megkapta a ,,Kék

SPORTHÍREK

A szerkesztőség üzeni

K E R E S ZTREJTVÉNY

I

tura" jelvényt.

A sMkszervezet kultúrne\'elésl
Horváth
József, Kiskunhalas. és s.portosztálya november 19-én
S7Jllád.i Sán<l<>r, szeged, ugra1 és� 20-án, a BVSC Szöny-i úti bia.·
:ozótermében
rendezi
meg
az
Imre, Budape.st, Bognár Károly. J..l�o_.
éyt„ ország?s vasutas ifjú
Tapolca.. Dunkel Fri.,"',"es, Debrecen, dr. Horváth Károly, Buda �:�kotottfogásu b.jrkózóbajnokpest. Leveleiket la.punkban ret
haszn áljuk.
Furik Jánosné. Dunakeszi.. Tóth
MAGYAR VASUTAS
Pál, �-léd. LeY�üket továbbltot-
Fetelös szerkesztö: Gulyás .János
tul< kiTI2Eg-á.lás céljából.
Felelős kiadó: Szabó Antal
D. Na gy László, Nyíregyháza:
szerkeszt ösée: sudaoest. \f"l••
Kér�ével kapcsolatban szeméJyen u
1
i
t
1
es
lle ék
i:t1
l'erjeszt:t: e: ��;s�v! · Lapkiadó
Vállalat
Tiha.nyi G •·
Nyfregyháza:
Budapest. vn.. Rá �óczi út 54
Kérését telj��& .
Szikra LRonyomda

=�ésfkü.l';f.

Üzemi hál

hi- 1

Forg a l m i vizsg a előtt

hegység. 33. Zamata. 35. Német
város.
36. Pinceászok közé.
40.

?e>rflln<!v. 41. Fogy betűpótlással in-

ség. 43. Keiet1 méltóság. (Ek.-fel.)

1ia1 áilam. 42.. Heves megyei köz,.

46. l\'.!áj

váladélt.a. 47. Az egy:i,k

<t5. Hámmal bélelt csöves mirigy.

jet

testrészünk .48. Jó tréfa. 50. Szov
folyó. 51. 0 csinos. 52. Sz:!n
müvészünk családi neve. 57. Tedd

vissza! 59. San Paolo de • . . ncla.
--+--1 60. s. P. A. 62. Egymást előző
r-,,+
-Ok. 65. Kés Sl'Zélei.
Bekillden<lő: vízsz:intes 1., filgg6leges 17. Beküldési határidő: de
cember 10. A helyes
megfejtők
között könyveket sorsolunk ki.
Az előző keres7treJh·étlv helyes
meg.fejtése:
Szakszervezetünk
kongresszus.a.
Könyvet nyertek : Papp Dezs6né Miskolc, IV.. Petneházj u. 56.

közönségünlc! A MAV műsoron
1dvül három kocsit állított be az iparvág<i
nyunkra. Felkérem a kiszeseket. a szünetben
fsz. 1.. ZsiE!mond János. Szolnok. &egédk.ezzenek. a k.i1"ak.ásnál, hogy utána. nyu
MAV Rakodási F-5nök�g. Szöi
Jti,:;! o�. Vesz.1>rém, Róz.sa u. t. godtan mutathassunk. reggelig.

Ugye hogy mef!ijedt tőlem! En vagyok.
az a küldönc, aki száz é-i:e szerepe lek az uta
sításban. Most ismerkedjen meg 1:elem mert
a gyakorlatban aJ.ig/ui tafnlkozunk.
(Pusztai Pál rajzai)

VIL"ÁG PROLETÁR) AI, EGYESÜLJETEKf

A SZERVEZETT VASUTAS DOL'jOZÓK LAPJA
IV. �VFOLYAM, 23. SZAM.
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A dolgozók nagy része időszerűnek tartja
a meglazult· normák rendezését

Glocsek Bálintot, a Gyöngyö
si Kitérőgyártó UV. SZB-titká
rát nem könnyű megtalálni.
Hónapok óta nagy feladat
megoldása köti le a vállalat
munkájáért felelősséget érző
emberek idejét. Taggyűlése
ken, termelési tanácskozáson,
majd legutóbb az üzemi tanács
ülésén is arról vitatkoztak, ho
gyan növelhetnék a termelé
kenységet.

hozzá Szentgáli István, a C- gozó túl könnyen keresse a is minden gépen, csak amelyi
csarnok idős gépmunkása.
pénzt, a másik pedig nehezebb ken szükség van erre. Például,
ő egyébként kérte, hogy a feltételek között végezze mun- ahol új technológiai eljárást
vezettek be, vagy tervszerúsí
geo-szorítók
lyukasztá.sának káját.
3000 darabos plafonját emeljék
Tóth Ottó; a e-csarnok óra- tést hajtottak végre. A becsü
letes
dolgozók támogatják ezt
fel százzal. Meg is tették. Most bérese ezt mondja:
újabb 90 darabbal kéri az emegeo-üzemben ezelőtt a törekvést, mere a termelé
- A
lést.
Szabó főmérnök erre előmarást végeztem teljesít kenység növelése az egyik és
.,megállj"-t mondott: - Al!a- ménybér szerint. Most is szíve legfontosabb alapja az élet A Celldömölki :et,it.ési Főnökség ._ mozgó épitésve2etösége az ősz
elején megkezdte a gyór--&:Z,Ombatbelyi vo.nai korszerúsit.étsét. K.é.pün�
pítsa· meg a műszaki osztály, sen dolgoznék tel.jesítménybér színvonal emelésének.
kön Zóka János és brigádja. l\fénfócsanak közelében - a G·O<I órhelyhogy magasabb vagy a!acso- ért, mert ez nem járna kere
Kovács József
nél - a.z ágyazat rendezését végzi.
nyabb normát kell-e megszab- setveszteséggel. A mi mun
ni.
Jl:s
ez
e
reális.
így
helyes,
N
- 1957-hez viszonyítva 26,1
kánkhoz
azonban nincsenek
százc.lékkal növeltük a mun a_ do��oZ?k önkéntes v�llalásá- biztosítva a feltételek, így pél
káslétszámot
mondja az tol. fuggion az, ho$)' ki meny- dául a folyamatos anyagellá
! tás. Egyszer hajrázunk, különöSZB-titkár - és 40 százalékkal nyit termel.
több bért fizetünk ki. Az el
Az egyik dolgozó megjegyez- sen a hónapok végén, máskor
múlt három év alatt 15.4 száza te, hogy a normairodában ke- viszont elkényelmeskedjük az
- A MÁV két transzeurópai expressz tehervonatot indít Budapestről
lékkal nőtt az egy dolgozóra vés a létszám, így az alapos időt.
eső termelési érték, a termelé munkát igénylő rendezés so
kenység viszont 10,5 százalék káig fog tartani. A kapkodást
Az életszínvonal
közlekedtetésé vén devizatöbbletet is nye
Mint ismeretes, november 11 TEEM-vonat
kal csökkent. Igaz, hogy a há pedig kerülni kell, nem sza
emelésének alapja
-15-e közöt t Budapesten tar ben állapodtak meg. Mindkét rünk.
roméves tervet teljesítjük, de bad ismét a régi hibákba esTeherEurópai
az
vonat
Budapestről
indul. Az
meg
tották
nem termelékenyebb munká ni.
A két transzeurópai teherv.,..
Még messze a munkaidő vé- vonati Menetrendi Értekezlet egyik Csehszlovákián és a Né·
val, hanem létszámemeléssel.
ge, de a leállított 55-ös fúrógép (LIM) őszi konferenciáját. A met Demokratikus Köztá·rsasá nat közlekedtetésének kialakí�
A bérünk nem csökken
mellett három ember törülgeti konferencián 20 ország 54 kül gon keresztül haladva a skan tásánál a MAV vezetői figye
és •
Ki mennyit termeljen?
olajos kezét. Előkerül a ceru- dötte vett részt. A napirenden dináv államokkal köti ösSze lembe vették a Román
Az A-csarnokban sínegyen
Népköztársasá.gból a
za, és megkezdődik a munka- szereplő 101 kérdést plenáris Magyarországot. A vonat Bu Bolgár
Az 1956 után megállapított getőkkel beszélgettünk.
lapok kitöltése. Ki, n)i t, meny- és csoporttárgyalásokon vitat- dapestről 6,25�kor indul és a nyugati országokba exportált
élelmiszer küldeményeket. Ép
normák fellazultak, mert az
- Mi órabérben dolgozunk nyit dolgozott a mai napon.
ták meg.
harmadik nap reggelén 7,05pen ezért megfelelö csatlako
emberek nagyobb gyakoFlattal - mondja Juhász Imre -, de
A csoporttárgyalások közép- kor érkezik Stockholmba. Ez zást bimosítanak számukra a
Királ·y Tibo1', a gép fiatal
dolgoznak, jobban ismerik a nem vagyunk ellenzői annak, gazdája így panaszkodik:
pontjában a nemzet.közi áru- azt jelenti, hogy a gyors továb Budapestről induló gyorsjára•
gépeket és sok esetben újítá hogy esetleg teljesítménybért
- Külön adminisztrátort al- forgalomban 1961-ben bekövet  bítást igénylő gyümölcs, élel tú TEEM-yonatokhoz.
sokkal könnyítették munkáju kapjunk. Hiba, hogy a mi kalmazhatnék, aki ezt a sok kező változást, a Trans Eu.rope miszer, primőr,
zöldség és
kat.
munkánkban nehéz a feltéte paksamétát vezetné. Nekünk, Express Marchandises (TEEM) egyéb romlandó áruféleségek a
Csökkentik
teljesítménybérben dolgozók- Európán át közlekedő tehervo jelenlegi 6-7 napos út helyett
- Egyik legfőbb ardidályo lek bizto.,ítása.
zójs,- & termel.ékenység növelé
A régi és a most folyó no,- nak, egyik kívánságunk, hogy oot hálózatának létrehozása 49 óra alatt értékcsökkenés
a
tartózkodási
időket
nélkül jutnak el rendeltetési
sének: a plafon - hallottuk marendezés közötti különbsé csökkentsék a sok irka-firkát. szerepelt.
tárgyalásokon született helyükre.
A
Debreceni Imrétől, a terv-sta get jól ismerjük. Korábban a Van is erre lehetőség. A 30
Az ötnapos értekezleten
tisztikai osztály vezetőjétől is. rendezés arra irányult, hogy a blokk helyett elég egy csopor- határozatok értelmében úgyA m�k ilyen vo:iat a nyu - részt vevö országok vasútjai�
transzeurópai expde mint nevezett
- Előfordul, hogy a dolgozók munkások
bére csökkenjen. tos munkalap vezetése,
ak
h
na
k képviselői
megállapodtak
ossze
k
orsz
kal
öti
o
gati
:,g
. .
.
,
indíta- zánkat. Ez
munkaidő alatt leállnak, lógás Most viszont a béralap teljes most is, a gepiró tevedese ressz-tehervonatokat
a szerelvény 5,10- abban is, hogy a lehetőségek
.
Az
ti
ok
árun
közö
orszá
g
-külön
kell
ak
laj>ot
külön
miatt
t
ra
kényszerülnek,
mert a egészében a miénk marad. A
kor indul és másnap hajnali 2 szerint. csökkentik a gyorste
MEO nem veszi át a plafon fö bér tökéletesebb elosztásával vezetni minden munfoáról.
szállítás meggyorsítására elő- órakor érkezik meg a svájci hervonatok tartózkodási idejét
reláfüatólag mintegy 24 vasútiötti munkadambokat - tette megszünik, hogy az egyik dolBuchsba, 3 a határállomásokon.
A norma szerint dolgozók vonal
határállomásra,
on indulnak ilyen vona- órára az olasz határállomásra,
nem idegenkednek a rendezés.
Eszerint a két transzeurópai
tok
Tarvisióba, illetve 3-4 óra kötő!, mert tudják, hogy figyezött Münchenbe. Gyakorlatban expressz tehervonat közleked•
lembe veszi� az embert és a
felelősségtel
E gy he' t heIye fi
ez azt jelenti, hogy a nyugati tetése különösen
gépet is.
Jó jelnek tartják.
jes munkát kíván valamennyi
országokba szállítandó élelmi49 óra alatt
hogy nem adminisztratív inérdekelt
ország
vasutasaitól.
A
szerféleségek két nappal kotézkedéssel, nem egyik napról
többi között 45 km/óra utazási
l
A MAV vezetői az értekezle- rábban érkeznek rendeltetési sebességgel kell közlekedtetni
a másikra hajtják végre az új
normák megállapítását. S nem I len két ilyen nagy fontosságú h_elyükre. A gyors szállítás ré- ezeket a vonatokat. A határál
lomásokon például a tartózkodás két óránál több nem lehet.
November 17-én, a Magyar
tésere és korszerűsítésére
A menetrend szerinti alapse
NEM MINDEGY:
Sajtó Házában Kossa István
fordítják.
besség 85-100 km/óra lesz.
közlekedés- és postaügyi · mi Különösen nagy
súlyt helyez
Hogy ezeknek a követelmé
niszter a közlekedés időszerű nek a vasút dieselesítésére
NYAR
és
nyeknek maradéktalanul eleproblémáiról tájékoztatta a saj villamosítására. A hazai gyárt
tó képviselőit.
A Budapest-Déli pu. és Ta- get tehessen a MAV, a TEEM
mányok mellett külföldről sze
végrehaj lását po/ca, k,'jzött közlekedő 1114/ vonatokat személyvonati légA ,csehszlovák és a ném€'t összeállítás
A vasúti közlekedésről szólva rezzük be a vontató járműve
vasutasok felhívásához csat 100 százalékra, az átsorozás 1115. számú vo,n,atok még most fékkel közlekedteti, s csak ki•
hangsúlyozta, hogy egyik leg ket.
megjavítását is a nyári fürdőidényhez mé- fogástalan á:llapotban levő, 100
lakozva. a Keleti pályaud minőségének
fontosabb, feladat a menetrend
A magyar ipar megkezdte
var dolgozói versenyt indítot színtén 100 százalékra telje retezett szerelvénn11el közle- km/óra, vagy annál is nagyobb
szerűség betartása, az áruk
az 1350 lóerős dieselmoz
közlekedtethető
tak a nemzetközi gyorsvona sí tették.
gyors elszá!Jítása. A vonatok
kednek. Már többször jelentet- Sebességgel
donyok gyártását.
tok menetrendszerűsé!!éért.
közlekedése a menetrendszerü
tem, hogy a 13-14 személyko- kocsikból állítja össze a szerel�
A
legjobb
egyéni
eredményt
Az októberi kiértékelés alap a Szamosvölgyi brigád érte el: csi helyett elég lenne 8-10 vé nyt.
séget illetőe n nem egy esetben Az első ilyen mozdonyok már
túlszárnyalja az európai átla üzemelne k.
Jan a tartózkodási idő 10 103,5 százalékot.
kocsi. Gyakran üresen fut a
A
nemzetközi
értekezlet
A
külföldről
vásárolandó
got.
perccel való csök'kent�sére
szerelvény hátsó fele.
mintaszerű rendezéssel bonyo2000 lóerős és ennél nagyobb tett vállalásukat
Tóth
m.
András
globálisan
Ez pedig káros a -népgazda- lódott le.
Ezután a vasút fejlesztésével teljesítményű dieselmozdonyok
A MAV vezetöi arra
Bp. Keleti pu.
százalékra, a vonatsá{lTa és a vasútra nézve egyfoglalkozott. Elmondotta, hogy vásárlására egy szakbizottság 1 09,7
ará-nt. A hos:rzú „zerelvényt is nagy gondot fordítottak,
indult
útnak.
a rendelkezésre álló beru
ne1n lehet végig fűteni, nehéz hogy a küldöttek megismer
Továbbiakban a közlekedés
házási összegeket elsósor
vontatni, könnyebben történik kedhessenek hazánk egy-két
egyéb ágazatairól, valamint a
ban a járműpark felújítá
fékzavar és vonatszakadás, A nevezetesebb vidékével és szép
posta
problémáiról
beszélt
teljes szerelvénYt csa,k szom- fővárosunkkal. Ezért a figyel
sára, a vágányhálózat bóvíKossa elvtárs.
battó! hétfőig, a na,gyobb utas- mességé rt a küldöttek külön is
forgalom napjaiban l(ellene köszönetü ket fejezték ki a zá•
l
és egyéni közlekedtetni. Bognár Károly róünnepségen.
Három hónap telt el azóta, munkaversennyel
köszöntik a
hogy a Szombathelyi JáTmüja- felajánlásokka,l
bejelentették: KISZ első kongresszusát. A
fiataljai
vító
fiatalok vállalták, hogy két ki
selejtezett mozdonyt és hűsz
ugyancsak kiselejtezett kocsit
Felhívás
bontanak szét. Ezt a munkát
a napi műszak után társadal
lapelőfizetésre !
mi munkában végzik. A moz
Felhívjuk a szakszervezeti donyosztály kiszistái már telje
Győr-Sopron és Vas megye melésben elért eredmények
bizottságok és az olvasók fi sítették vállalásukat.
országgyűlési
képviselöi no mellett a vasutasok orvoslásra
gyelmét, hogy a Magyar Vas
Figyelemre
méltó
eredmé
vember elején Celldömölkre váró panaszait is elmondták.
utas példányszá,ma 1961 ja
nuár 1-tól emelkedik. lgy le nyeket érook el a takarékossági látogattak el, ahol együttes tgy többi között szóba került
hetőség nyi1ik an-a, hogy az mozgalomban és a társadalmi ülésen a két megye vasutasai az idősebb vasutasok goncUa,
eddiginél több olvasóhoz jus munkában is. Az üzem fiatal nak élet- és munkakörülmé valamint a ruhaellátás.
Az ülésen résztvevő Nag'/J
jai 30 óra társadalmi munkát nyeivel foglalkoztak. Az ülésen
son el a lap.
szegedi Nándor, a szombathe Józsefné könnyűipari minisz•
Kérjük, hogy a megrende vállaltak, de szép számmal lyi igazgatóság vezetöje tartott ter, Győr-Sopron megye or
léseket a szakszervezeti bi· akadnak már olyanok, akik ed beszámolót
Nyugat-Dunántúl szággyűlési képviselője meg
zottságokon keresztül Jutt-as dig 50-60 órát végeztek. Az vasúti közlekedéséről.
ígérte, hogy intézkedik a vas
sák el a l\la.gyar Vasutas ifik különösen az üzem terüle
A beszámolót követő vitában utasok jobb ruhaellátását ille
szerkesztőségébe.
(Budapest, tének szépftéséből vették ki de• a vasutas ,.ezetök - a képvi tően. (A Kisalföld és a Vas Né
A rW rtmleme'Zes peronok helyett tlj, korszer(!, mget<,11 tetözettel
selők érdeklődésére - a ter- pe cikke alapján.)
rekasan a részüket.
VI., Benczur u. 41.)
ellátott peronokat építenek Györ állomáson.

Meggyorsul a nemzetközi tehervonat-közlekedés

A közlekedés időszerű problémáiról
tartott sajtótájékoztatót Kossa István
közlekedés- és postaügyi miniszter

Verseny a nemzetközi gyorsvonatok
menetrendszerűsége érdekéhen

TÉL VAGY

Újabb munkasikerekkel készülnek
a KISZ-kongresszusra

A vasutasok élet- és munkakörülményeit
tanulmányozták Györ-Sopron és Vts megye
országgyűlési képviselöi

.,

Egy baleset, amely még súlyosabb lehetett volna
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ÚJ KÖNYVEK

Landler Jenö emlékezetére

-rnam1ar munkásmozga•
tője Rácz Andní.s és Pozsár Szántó Lajos gépéhez rohant lúm történetének egyik kivá-·
Pál vonatvezetö, miután ész- és vészjeleket adotJ a gőz ló alakja: La·n.dler Jenő. 85
revették a balesetet, habozás síppal. Ma,gyarósi Sa.nd,or V?· esztendővel ezelőtt, 1875. no·
Varga I. lstvan vember 23-án született.
nélkül meg;áJJítottálk a szerel- natvezető.
Landler
Jenő
polgáremvényt és ők is a vasuti töl- ke�elő_ és .l!- _m eg.rémült soro�
tésre siettek. A közelben lakó póőr Jelzol_m:�paval a lkezuk berként, majd szoc!á l.demoksrnek
a
Jelezve
megálljt
ben
.
Jl:
La.
de
rataként
indult,
1919-ben
os
B
s
Sza bó 105 H V lakat
futottak a közeledő már a
, között
soraiban
ott t�e:t· Igy a .."'361:1.tarok szerelvény elé. Az izgalomtól találjuk.kommunisták
A tá rsadalomban lé a HÉV•istá!kkal egyutt önfel- és a futástól kifulladt vasuta- vő igazságtalanságokat
még
áldozó munkával mentették sok szünet nélkül adták a fiatal éveiben feUsmerte és
az eln11omottak meUé állt.
az összeroncsolt, égő . buszban jelzést . . .
Sztrájkokat szervezett.
bentrekedt utasokat.
A Szombathelyig köziek.aló
A 1,a.sutas dolgozók előtt a
Hogy a m entéssel és a tűz 1806--os gyorsvonatot 200 mé- század
elején vált ismeretessé
oltásával mennyi idó telt el, terre a baleset színhelyé'tól a neve. Az 1904.es
vasutasarra ta lán sen'k i sem em l ék - si:i-erült megállítaniuk. Si_ke- perben bátran kiállt mellészik pontosan. De arra Szántó rult, I?ert a 424-es_ �mely- jük és vezetószerepet vállait
Lajosék ma is jól emlékez- zete_ eszrevette � Jel.zése�et. az 1906-os fővárosi
villamosnek, hogy valaki kétségbe- Amint a szerelveny megállt, vasüti dolgozók szt rájkjába n •
a
mozdonyszemélyzet is a
.
..
esetten elkiáltotta m agát : bajbajutottak segítségére sie- . A Magy
�r T'!-na csk_o_ztárs,aVigi;á.zza� emberek!
Pest tett. Mire odaérteik.. máx si- 1 sag ·tapas,.,alatat _al�pJan valt
g �
felől gyorsvomm közeledi.k! került kiemelni a buszból a i a�, kommunistava.
Ez a valaki Horvát-h János, a szerencsétlenség
áldozatait, 1 A forradalom bukása után

November 15-én történt a
.kora esti órákban. Az 1061-es
hervonat
470 tonnával, 45
te
kilométeres sebességgel robogott Budapest felé. A jelző�
szabad utat mutattak. A kisse
borus. ködös időben a pályát
figyelő
mozdonyvezető és
megállótútóje . Bud.atétén
.
. • 11
helynel egyidoben
v:ti:�
re. hogy a vasut1 atJai·onál
egy autóbusz halad a sínek
felé.
Szántó lAjos
mozdonyve-zető egy pillanat alatt cselekedett. Meghúzta a gyorsféket, de hiáb-a, mert a következó másodpercben már belkövet.k,ezett a baleset. A mozdony derékba kapta és mip.tegy 1 20 méteren maga előtt
tolta az autóbuszt.
!kilenc súlyos
A mozdonyvezető és fűtője 6--os számú sorompó kezelője egy halottat,
meg sem várták, míg a be- volt, alti miután bo-...követke-- és hat könnyebb sérültet.
fékezett s:z.erelvény teljesen zett a baleset feleszmélt és
Az 1806--o,s,, amelynek u ta
megáll. Leugráltak a gépről rohant a helyszínre, hogy ér- sai talán nem is sejtették mi
és a buszhoz rohantak. Az tesítse a tehervonat személy- történt. miért vesztegeltek
utasok mentése lázas sietség- zetét a 1,zombathelyi gyors mintegy háromnegyed órát a
nyílt pályán. a mentési munO , mert k"ozben érk-,.,.,,.ről.
""""""
ge1 kezdőd"tt
kálatok és az elsősegély után
kigyulladt az összeroncsolt
A másik vágányon, amelyre tovább folytatta útját Szomautóbus-z motorja.
átnyult a felborult autóbusz, bathely felé. Ha a tehervonat
A Buda,tétény-Őrház meg- valóban vonat közeledett. A mozdonyszemélyzetének és a
állóhelyhez érkező • 801-es tehervonat sz,emélyzete nem vona-tvezetónek nincs helyén a
íve, ban
ha n� cselekszenek
nagytétényi Hll:V motorveze - vesztette el lélekjelenlétét. sz
, amint a szem0�nyom
+:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖<,t❖❖❖•:-:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖iC-(..)❖❖❖❖'.•❖:;: jövó vonatot megpillanto' ták.
.!, ki tudja mi történik. milyen
"? szerencsétlensé<r adódik. A 70
:� kilométeres sebe<féggel l!'Zá
t �ldó gyorsvonatot az autó
.
u
�r�b!i �g.=.,�����t� � �;u:!�S!":;"�: :;: busz roncsai könnyen kisikxom
ményeképpen ma már a Jchetö Iegrövideb4> i<ló alatt elvégzik a vo-- ;:: Jathatták volnn. s ez a baleset
ás t,
vé
;1: már nemcsak naey anyagi
���zg��P!'�� ����:t
=\� :a4�j�� ! ;!s
gozói ui;yanls évek óta páros versenyben állnak. I.SGO első felében a,:, kárt, hanem több emberéletet
komáromiak nyerték a versenyt. :MO&t lli ők az esélyesek. Különö• ❖ .
..
aen jó eredményeket érnek el a teben·onatok menetrend surtntl in- ,:. 1s kovetelt voln°. A gyorson
ditásl\ban és tuhclésében. 1'em ritka az olyan naµ, amil<or a t.eher- ❖ u=anis közel 400 utas tartózvonatoi< több mlnt 90 s'11á.zalékl\t menetrend szermt inditjál<.
_ ;� k�ott.
r
A :\; A katasztrófa azonban nem
cW '4 ::; következett be, mert megaka
•
. ·• {- dályozták azok, akik egy kö·
;� telességét elmulasztó sorom
:( póőr és egy, a KRESZ előírá·
<!• sa.it megszegő autóbusz-veze
;j; tő hibájából balesetet okoz
:� tak.
:(: A vi7.5gálat ugyanis kiderí
•i• tette, hogy a sorompóőr meg
:;: kapta a jelzést a tehervonat
:t közelcdéséről. a oorompó le
-;- eresztéséról. azonban megfe
,t :� led:kezctt. A busz vezetóje pei"'_.. .. ·"·••� ;� dig lass_í�s„l?l�lkül haladt át
•,l'
_•. _ _i-. .;\".B- ;.. a vasuti atJaron.
Bátor cselekedetükért dí�
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Krudy Gyula: Az aranybán ya
(Magvető). - Kossa István : Du•
nától a Donig (Szép!rodnimi) .

bécsi emigrációjában is forra
dalmárhoz méitó magatartást
tanúsított. Az ő nevéhez fu
zódik t.öbbek között az emig
rációs pártvezetőség és a Ma•
gya. rországon működő ülegális kommunista csoportok kö
zötti kapcsolat felvétele. Ak
ció kot sze mezett a fehl>.r ter•
ror b íróságai elé kerüit elv
társai,
megmentésére. Párt
épít ő és szervező munkája
közben fó felada hwk tartotta a
proletár dikiat1íráért folytatOtt harcot'
Az állandó ,hősi harc aláásta egészségét és - 1928-ban
- életé�� 53. évéb_en meg•
halt. Fol<l, maradranyait a
Kreml falá b'!-n hely�zték el,
_
a nemzetközi
munkásmozga
lom több kiváló hőse mellé.
Szü.letésének éufordulóián reá
'. emiékezve hajtottuk meg a
1 munkásmozgalom vörös zászZaját.

szony (Magvetó). \'idor Gá
borné: Háborog a sí r cll!agvetó).
- Rónay György: Képek és kép
zelgések (l\lagvetö).
- Panova:
Kisüt a nap ! Európa). Olb

Bihari Klára:

rach t:

Vándorcirkusz

(Európa).

6
e
ns
:- o.\&'?.T :j �g o���á!;! \f:�;1Jl��
l\lamln•S:oiblrj.ak:
(Európa).
A p réda <Európa). - Borisz Po
Messze a front möqött
levoj:
Sze•
!Európa). - Lev Tol sztol:
vasztopol (1\tag)rar Helikon). ::
Az áqyuk
Szergejev- Censzkij:

t�!::�ff 'í-��ol (1! 1,gf«ft�1 (M���t
u

- Ajtmatov: Dzsamlla s zerelme
Fjodor lvanovics
(Euröpa). Ifjúságom
(Zenema
Slllj.apln:
k!adó). Alföldi
László:
A
szom)azó sivatag (Móra). - V.
Az amerikai mun•
Androszov:
kásosztá l y a monopóliumok Jár•
mában (Táncsics). - Dr. Kovács
Dénes: Az életszinvonalról (Tán
csics}. Pintér István- Szabó
nyomában
Szenzációk
László:
(Táncsics). - Fenn és lenn. Vá•
ioqatta: Barabás Tibor (Táncsics
Könyvtár). - 1 00 Hires regény
1 - 1 1. Szerkesztette: Lutter Tibor,
Mihályi
Gábor, Török Endre,
Wal�ó
György
(Táncsics\.
A vörös he-
Erich Wustmann:
qyek indiánjai (Táncsics). - V.
Rov!nszl<iJ: A lázadó hajó (Uti
kalandok- sor·ozal). (Táncsics). -

Emlékezés Hám án Katóra
születésének 76. évfordulóján

„En a dolgozó a.sszonyoka.t
k<,pviselem abban a mozga .
lomban, amelyért most mind
annyian börtönben ülünk . . •
Értsék meg végre: harcunk a
kommunista párt
soraiban
anyák elkeseredett harca gyer
mekeik életéért." - Rámán
Kató a többi között ezeket
mondotta 1925- ben
Rorföy
vészbíráinak szemébe.
Rámán Kató, a proletárdtk
tatúra meggyőzödéses harcosa,
tanítónő akart lenni. Kenyér
gondok miatt azonban abba
kellett hagynia a tanulást, s
elment dolgozni: személypénz
táros lett a t:asút nál. A tanító
női oklevelet a későbbi évek
során sem sikerült megszerez
nie. ő mégis nevelő lett. Kis
diákok
helyett
munkások,
munkásasszonyok százait ne
veLte öntudatra, igaz hazafi·
sá,gra. Agitátor lett, a kom
munista párt agitátora, aki
egysze-r halkan, másszor szen•
vedélyesen, harcosan beszélt
az embere'.kkel.
Rámán Katót bárhova állí
totta a párt, mindig megállta
a helyét. Ha kellett . illegáli
san Bécsbe ment, ahol az
emigrációban élő Landler Je
nővel találkozott. Itthon pedig

Tlsztesséq-es asz

A l\fezógazdaság! Könyv�s
Folyóiratk!adó Vállalat kiadásá
ban megjelent új könyvek: Pro•
hászka: Sz616 és bor. Kralován-

vállalva minden
kockázatot
tar
áz
összelcöttet&st teremtett a be- ���osu..: x,�!;e/ k"ci�.��:� ��t
t
b 'í-r önzött kommunistákkal és perkeqomba termesz tés. Jeszenm t
cs
m;egszervezte leveleik kiju-tta- ti��:kb� n?1o��� �:�os: ; t����
tasát.
és termesztése
debreceni
1 méte
A párt 1928-ban a Vörös Se- . :;'0ó���•k d �s
n
gély vezetésével bízta meg a I Na<!v Barnabás: Gyümölcsdaora
harco/cban megedzett, meggyő- zsak.
ződéses kommunistát. Ezt a
megbizatást is legjobb tudása
Kitüntették a pécsi
szerint teljesítette. Meleg ebé
det, cipőt és ruhát szerzett a
Zoltán kórust
Kodály
börtönben
sínylődő kommu.
nistá/c sokat nilkülözó családNagykanizsán,
az Erkel
ja részére. Az ő nevéhez fűző· Ferenc zenei év megnyitása
dtk a váci fegyházban meg- alkalmából
rendezet t dísz•
gyilkolt Lőwy Sándor temeté. hangversenyen kitüntették a
sének megszervezése is.
j pécsi MA V Központi 11:nek1
Há mán Kató tízszer állt b i- kart. A szocialista kultu,·áért
Vukits
jelvényt
róság elött. Horthy rendőrei ki t üntető
nagyon sokszor megkínoztá k, i Lás: ló, a yfrosi pártbizo�ság
ó mégis vállalta az újabb és titkara nyuito!ta át Aradi _K�
újabb megbizatásokat vállal- rolyna.k, az enekkar elnoke-
ta a kockázatos harc�t. Párt- nek.
feladatainak teljesítése közben
A félszázados múlttal ren1934.ben a rákoscsabai csen• delkező vasutas kórus - a
dőrségre került, ahol félholtra kit(inö
képességű Horváth
verték. Ezt a brutális kínzást Gyula karnagy vezényletével
már nem tudta kiheverni. A - igen jól szerepelt a d.ísz
s ú!yosan megbetegedett a sz- h.:- n e-,;ersenyen.
Legnagyobb
szony sok szenvedés után két sikert Erkel: Bánk bán e.
operájának Bordalaval és a
év múlva meghalt.
Szép örömkönny ragyogása e.
Emlékét szívünkben őriz. Erkel-mű elóadásával érték
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A vasúti tudományos kutatás új eredménye

A billenó-rázórostéUyal 1 5 milliós megtakarítás érhető el

1 .

. .

-:•oony s:remélyzet.ének is, mert
j
A billenő-rárorostélY allKal• Tud anyos Ku to Inté�t Ialctömbös
ödést sikerült meg
�
t,a _
t szcmük a pályán volt és idet u domanyos mun.,atarsa
er- gátolni, ami a salakveszteségek
szerzett taoasztalamazásával
1,1:
sz
vették
•
·
"
❖
e
é
v
a
,
❖ Jeben eszre
.
.
deklődésün
.
.
kr
következöke
a
ését jelen tette. A tűz•
tokrol BaJza E?tdre, a V asutl ben tájékoztatja lapunk olva- csökken
t jelentő megállj jelzéseket.
ti�ítást a leghosszab b útvo
;
...........
sóit:
nalon:
Győr-Fe
rencváros kő·
+
- A, Va súti Tudományos zött ts mellőzhettük.
")o
❖
Kutató Intézet egy új típusú
Gazdaság
i
következ
tetések
❖
billenő-rázórostély alkalmas- levonása céljából a billenő-rá
❖
❖
ságának megállapítása céljából zórost éllyal elért eredményeket
❖
❖ Ha a dolgozó munkaviszo• ban all: éjsrz.aika.i pótlék mérté a KPM I /7. szakosztály rész- az 1956-ban hasonló körülmé
tnyát alkalmatlanság címén fel ke ilyen esetben is az alapke- vételével és az AVF Jármú- nyek között, de Hulson-rostély
❖mondással megszüntetik, ez reset 10 százai!léka (134'1960. kisérleti Csoport közremúkö- Iyal tartott. szénágy-vékonyítás
désével üzemi vizsgálatokat nélküli kísérletek adataival
:l,:nem jelent „általános" alkal· Legf. ű.-Mü. M.)
folytatott. A -próba.vonat átla- h�onlítottuk össze - táiékoz
❖ matlanságot és egymagában
fnem lehet akadálya annak,
Ha az egyeztető bizottsági el gosan 1 200 tonna súlyú teher• tatott a továbbiakban Bajza
ihogy a dolgozó szakképzettsé járás megszűnik a dolgozó ha vonati elegyből áUt és Győr Endre. - Az üzemi vizsgálatok
❖gének megfeleló munkakörben lála m iatt, de a jogutóda anya rendezőtől indulva Tatabánya- alkalmával meghatározható sa•
:j:új munk;aszerződést létesítsen. gi természetű követelésével az alsóig, illetve Ferencvárosig lak. a füstszekrényben maradt
egyeztető bizottsághoz fordul, közlekede tt. A szerelvényt 411. pernye és füstgáz veszteségek
:r 33/1960. Legf. ü.-Mü. M.)
utóbbi az anyagi igény érvé sorozatú gő2llnozdony vontat ta , ben - beállott váltoZás a kazán•
Az alapkereset 20 számléká nyesítésére irányuló vitában a a rostélyra pécsi salak vala- hatásfok 8,56 százalék
javu
nak megfelelő éjszakai pótlék munkaviszony megszüntetésé mint dél-nógrádi és dud�ri dió lását eredményezte. Ezosa nye-a hat munkanapnál fo nek, vagy az áthelyezésnek jog egyenlő arányú keveréke ke-- reség 15 százalékos tüzelő•
Allg ielilr:. e1 ❖ lyamatosan tovább tartó éjsza szerűségét az anyagi Igény elél rült. E tüzelőanyag műszaki any.Q-9 -meg ta karitás"t
Mhá.ny
perc,5; kai munka esetén folyósítható. kérdéseként bírálja el. (135/ egyenértéke 0,8, fűtóértéke 3900 minek alátámasztásár jelent
a meg�
egymás után gu•,!. Az e1:;ő hat munkanapra azzan 1960. Legf. Ü.-Mü. M.)
-3950 cal., hamutartal ma 26.5 említem . hogy az összehason•
rulnak a kOCSi:k ❖
a kívánt vágá• ❖
-29,5 százalék, salakja össze- litott menetek átlagos lóerő•
❖
nyokra.
sül.
óránkén ti szénfogyasztása 3,38
❖
- A rostély a próbákon kg /LEó--ról 2,86 kg/LEó-ra
❖
❖
megbízhatóan
működ
ött. Ke · esett le. Ennek forintértékét
❖
zelése 20 perces idöközökben a /, i l letően legyen szabad a Vasút
❖
❖
szénágy
1960 aug usztusi számában meg.
❖ A termelőszövetkezetek szer- 1'enc, Völgyesi József vonatve ból állt. 4-5-szöri mozgatásá- jelen
A rázást akkora len•
t Barcsi János: Kedvezően
;i; ve:léséből és segitéséből Vác 1 zetők, Csurgai Emil, Mozsár dülettel végeztettük,
a fajlagos szénfogyasz
•!•állomás dolgozói is kiveszik a János jegyvizsgálók, Koszto!á legfelsőbb tűzágyrét mely a alakul
ás
egben már t cikkére hivatkoznom. Az itt
::;részüket. Takács János fékező nyí István, Szabó Antal vonat
csak
alig
közöltek
észlelhető
hullámzást
értelmében egyszáza
.J.és Majer Nándor kezelő a vezetők.
o�ozott. Eljárásunk a várako- ' ékos tüzelőanyag-nvere<>égtől
a �_öze) ·
;j:�gykátai jár�
állomás
Az
kereskede
lmi
zasoknak
megfelelö
megközelítően
széná«Y·
15 millió forin
Jovöben a szobi 2aras területe- részlege a rádi tsz-nek a répaj• re
".�kor.ivítást biztos ított. a salak- tos költségcsökkenés várható.
_; megl'. szervezo munkára.
szállításnál
segít
tomboket pedig széttördelte. , A Vasúti Tudományos Kuta.
A fóti tsz most kapta meg 2
- A mechanikus beavatko- tó Intézet munkatársai leg
Az egyéb társadalmi munká❖millió forintos beruházását is;i;tálló építésére. A váci városi ból is kiveszik a részüket a zás tehát eTedményesnek bizo- újabb kutatási eredményükkel
•:•pártbizottság kéréssel fordult a váciak. Az állomás díszítésé . nyult. Megteremtette a faj la- nemcsak milliós megtakatitá
tvasutasok.hoz, hogy az épitke- nél három állomási és 22 vo g0s rostélyterhelés növelésé- sokat tudnak kimutatni nép
:f,reshez adjanak kőműves szak- natk.íséreti szocialista címért n�k lehetőségét, minek szük- gazdaságunk javára. hanem azt .
':-munkásokat. A vasutasok vál- küzdő brigád virágos kertek, segességét szeneink kis fűtő- is elérték, hogy a vasú t fűtői
:� laltá.k, hogy öt napon keresztül parkok létesítését, a raktár ki értéke és nagy hamutart'llma kisebb fáradsággal láthatják
❖három kőműves szakmunkás- meszelését vállalta. Különösen indokolja. Mindvégig kb. 25 cm el . eddig igen neMz fe' <:t d:itu
:i;Eal segítik a termelőszövetke- kitűnt a munkában Balogh magas szénággyal utazhattunk. kat. !gy érvényesül a dolgozó
•:-Zet istállójának felépítését. A I István jegyvizsgáló. Említésre ezzel_ a r?stéh·<;ll enállást - a ember kímélete. az egrik leg
.J.iformán be sem fejozódö•t a gurítás, mArls 11Ja.bb szereh·énY;::feJajánlás hatására még három • érdemes még, hogy a _s portsta �őzfuvo_ allando keresztmetsze- i 11ehezebb é
s felelés' égteljes
futott be a komál'Omi rendezőbe. s mint az 8
�
�!
;.,dolgozó csatlakozott a brigád- 1 dion építésénél is dolgoznak a tének megfelelően - változat- . munkaterületen.
a
1
goz<> _.
g ok
íhoz. A brigád tagjai: Kiss Fe- 11 vasutasok.
:� it!1 :C.1:::a�:::::,r'8:ke�tta:i��
lan értéken tarthattuk. A sa•
H. D.
.
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Az oktatás és az ellenőrzés szerepe
a balesetek megelőzésében
A vasutas dolgozók rendsze te, hogy a telepállomáson az
res oktatását és a.. eLlenö:7.ést óta lényegesen csökkent a bal
törvén�·es rendelkezések írják esetek száma.
eló. �1indkettőnek az a célja,
hogy a végrehajtó szolgálat
Oktatás � nevelés
dolgozói elméletileg és gyakor
latilag jól fe!készülve, szabály- , Az oktatás tulaJdonképpen
szerűen lássák el a szolgálatot. nevelő munka, mert a szabá. ,
tyok megismerésére és helyes
Az utóbbi. honapok
bru:1 szer- alkalma
neveli a dolgo
�� tt tapasztalatok azt igazol - zókat. Jtzására
ppen ezért az a jó o k
Jak:, h�gy az okt�tást és a� el: J1 tató, aki sohasem elégszik meg
lenorzest a leg�?bb szolgala_t i az anyag elméleti részének is
helyen i:ne�tartJák. �fa mar mertetésével, hanem állandóan
egyre ntkabban talalkozu �k figyelemmel kíséri a dolgozók
olyan �ttel, hogy. a dolg<?.zo_k munkáját, s ha valahol sza
az .?�t:ttás megtartasa_ nélkul 1s bályellenességet lát, azonnal
_
alairJak
az oktat�• naplót, felhívja erre a figyelmet Aki
vagy hogy az ellenorzésre ko- ezt nem teszi meg, az csak. fél• telezettek ne tennének eleget munkát végez
kötelezettségüknek. Ez azonAmikor egy-egy baleset után
ban korántsem jelenti azt,
hogy minden rendben van az megtörténik a vizsgálat, nem
olttatást és az ellenőrzést ille- egyszer kiderül, hogy a dolgo
zók ismerik a szabályokat,
tóen.
tisztában vannak az utasítás
Még azokon a szolgálati
előírásaival, csak éppen a gyaltelyeken is akad tennivakorlatban nem alkalmazták.
Egyszóval
hanyagok, felületeló, altol már évek óta nagy
I sek voltak.
gondot fordítanak az oktatásra és az ellenőrzésre.

•
.. •
.. ,
Eze� �tan ?n�entel
_enul is
felvetódik a kerdes, milyen legyen az oktatás! �ogyan történJen az ellenorzes?
Egyik legfontosabb követel
mény, hogy az oktatók min
denkor gondosan készüljenek
fel az oktatandó anyagból. Ha
a biztonságot célzó szabályokat
mindenki számára érthetően,
gyakorlati példák segítségével
magyarázzák meg a dolgozók
nak, azok minden bizonnyal
megjegyzik és szolgálat közben
is alkalmazzák a hallottakat.
Hogy mit jelent a rendszeres
oktatás, annak bizonyítására
egy példát szeretnénk elmon
dani. Egyik nagy forgalmú bá
nya- és iparvidéket összefogó
vonalunkon két telepállomás
vonatkísérő személyzete látja
el a szolgálatot. Korábban a
tolatásoknál sok baleset volt.
A balesetek vizsgálatánál meg
állapították, hogy a legtöbb
balesetet a végpont felóll te
lepállomás vonatkísérő! okoz
ták. Amikor erre. felhívták az
érdekeltek figyelmét, azok sok
kal több gondot fordítottak az
oktatásra. Ez azt eredményez-

J Kétségtelen, hogy az oktatá1 sok megszervezése körültekintést, szorgalmat és következe
munkát igényel. Eredmé
I tes
n) e nem az oktatóteremben,
hanem attól távol jelentkezik.
Az ellenőrzés
egyben segítség is

Hogyan készültek fel a tél re
a kaposvári fűtőházba n

Is ki kell terjeszMt:G ENYHeK A NAPPAteoi a felelősségre vonást.
LOK. Az éjszakai fagyok is rilAz oktatás és az ellenorzés kák. A naptár szerint azonban
szerepe nélkülözhetetlen a bal- egyre közel�ik a tél. amely oly
eset megelőzése szempontjá- sok nehézseget okoz a vasutaból. Ezért kell különösen I soknak. _ A napokban azzal a
most a téli időszak előtt _ céllal Jatogattun k ei a kaposamik'or a dolgozóknak kedve- v�ri fútóházba, h�gy megnézzötlenebb időjárásban kell el- zuk, hogyan kés=ultek fel a
látni a szolgálatot - rendsze- zord idójárásra. hogyan fogadres oktatással állandó ellenőr- 3ák a telet.
- A mi felkészülésünk már
��e: b' z.tosítani a forgalom
1 hetekkel ezelőtt megkezdőzavartalan lebonyolítását.
dött - tájékoztatott Nagy ZolKonrád József
tán, a fűtőház fónöke. A mun�··················-···•►--rők ellen

Az igazgatóságok egymásközti versenye

Az 1960, októberi eredmé
nyek alapján az i�atóságok
helyezési 50rrendje és száza
lékban kifejezett teljesítmé
nye a következőképpen ala
kult:
•
97,93
1. Szombathely
95,86
2. Budapest
93.79
3. Pécs
89,66
4. Szeged
83,79
5. Miskolc
80,69
6. Debrecen

..

Az októberi lkocsiigé:nyes
szállítási tervet 103,57¾-ra tel
jesítettük, ami azt jelenti,
hogy ebben a hónapban ed
dig példa nélkül álló eredménnyel 7,441 611 tonna áru
került berakásra, illetve to
vábbításra. Ha az eredménye
ket vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a bázis időszakhoz

hervonatok átlagos utazási se
bességénél. Különösen a köz_
vetlen és u·ányvonatok utazási
sebeségének 92, 890/o-os hálózati
teljesítése mutat kedvewtlen
képet. A menetrendszerinti
menettartamhoz viszonyított
eredmény csak a pécsi és a
szombathelyi
igazgatóságnál
volt megfelelő.
Az eredményes munka mél„
tatása mellett az említett hi
bákra azért tértün k ki, hogy
az elkövetkezendő feladatok
sikeres végrehajtásához ezzel
is megfelelő áttekintést, illetve
segítséget nyújtsunk a forga
lom lebonyolításának további
javításához, mind a szolgálati
főnököknek, mind a mozgalmi
szerveknek.

Az oktatáshoz hasonlóan az
ellenőrzésnek is sokrétúnek
kell lenni. A szolgálati vezetöknek ellenőrzéseik során a
biztonság követelményeit mináig szem előtt kell tartaniuk.
e
Az elleníí�ben a s� gor
... .,.
mellett a segitenl akaras Is
nyt, hanem a gazdaságos
I mé
nyllvánuljoo meg.
üzemeltetés mutatói is JéAz . �
··tem�s csattogas már
A legcélravezetőbb, ha a sza- n�·egesen kedvezőbben alakul- messzirol elarulJa, hogy krambálysértót nemcsak megfeddik, tak. A tehervonatok átl agos pácsolnak a pályamunkások.
hanem ki is oktatják a szo!gá- terhelése 64 tonnával, a teherA Kassai-brigád, a kecskelati vezetők.
kocsik átlagos terhelése 0,82 méti pályaf.?nntartási főnök0Tapasztalható olyan jelen- tonnával, az egy tehervonati ség elsö szocialista brigádja
ség is, hogy egyes szolgálati gőz_ és villanymozdonyra eső ez�� � napon a_ kecskeméti
vezetők elnéznek a szabályta- teljesítmény pedig 1 837 száz_ Ki�:nzs, Konz!rvgyar i�ágálanságok felett. Ez a jelenség elegy-tonnakllornéterrel emel- nyanak szabalyozását vegezte.
Korábban a III-as pályameskáros, mert egy esetleges bal- kedett.
esetnél a szolgálati vezető
Teljesítettük a célkitúzése- �ri szakaszhoz tartozó kitérőkönnyen bű nrészessé válhat. ket mind a személyszállító, kon dolgoztak. Ezt a munkát
Éppen ezért
mind ze
a tehervonatok menet- azonban már befejezték ren
a balesetvizsgá.Jat során a
ds rúségénél. Rá kell azon- méghozzá minőségileg kifogás- talanul. A mintegy 10-11 kmszabálJ; talanságot megtüban mutatni
za:k arra, hogy a bá
fővonali sza�szuk oi:5zágos
zis idös hoz viszonyítva a e�sz?nylatba
t;
!' lS a l�_Jo_!>bak
személyvonatok
késett
perceisé
- koze _ tart?z�k. . A kitéroknél
nek mennyi ge nemcsak ab példaul rmllimeteres eltérés is
szolut értékben, hanem a köz- alig :1k�d. A Kassai-brigád
.
Jekedett vonatok arányában is vá1:'al;1salt 1s
maradéktalanul
emelkedett. A tehervonatok teliesitette.
menetrendszerű iközlekedésé
Hogy mit vállaltak, amikor
nél pedig - bár teljesítettük elhatározták: ók is harcot ina részlegnél nem volt baleset. a vonatközlekedési terv meny„ dítanak a szocialista
brigád
A brigádok között létrejött nyiségi tényezójénél elöírt címért? Hosszúra nyúlna
ezt
szoros együttmúköd,és ered számszerü célkitűzést
a részletezni. Néhány gondolatot
ménye, hogy K.ll-Kápolna és terv minőségi t.ényezójének az inkább arról, hogyan for
Füzesabony között határidő elegytovábbítási rendnek be- málta, nevelte ezt a tíztagú
előtt elkész.ültek a munká tartása még mindig igen sok brigádot az a nagy cél, ame
val. Ezáltal 244 OOO forintot kivánnivalót hagy maga után, lyet maguk elé tűztek.
takarítottak meg. Füzesabony ami akadályozza a forgalom
.
•
állomás villamosításának be tervszerü lebonyolítását és az 1
Mindenki tanul
fejeztével újabb 150 OOO fo elegym
meggyorsítását.
ozgás
Amikor elindultak, a bririntot írhattak takarékdssági
Elmaradás mutatkozik a ko„ 1 gádban, amelynek tagjai közül
számlájukra.
L. M.
csitartózkodási időnél és a te- öten vidékról járnak be Kecs-

:���:r�:���b� ��=

Az évfordulók, mint határ
kövek alkalmával önkéntele
nül is visszanézünk a meg
tett útra, az eredményekre, G
gyózelmekre. Hyen határkó a
mi tevékenységünkben a va.,..
ú.t építöiparának tízéves jubi
leuma. Ebból az alkalomból
tanulságos a;; egyik legrégibb
és legmozgalmasabb munka
hely, az I-es számú mozgó
épitésvez�tóség házatáján kö1'ülnézni.

*

Leülök az emberek közé,
akikkel arról beszélgetünk,
hol és mikor kezdödött az
l-es számú mozgó építésveze
tőség története.
Nem könnyű szóra bírni a
munkában elfáradt dolgozó
kat. Pedig talán tízen is van
nak köztük olyanok, akik több
mint egy évtizede megszakí
t�s nélkül dolgoznak az épl
tésvezetőségen. 1946 nyarán,
amikor megalakult az építés
vezetőség. még moz�ó osztag
volt a neve és a budapesti
igazgatóság felügyelete alá
tartozott. Akkor azt a felada
tot kapta. hO!!Y végezz\'.,k a
fővonala'k úJiáéo!tését.

Az örök vándorok
házatáfán
Ferenc föfelügyeló
Lantos
volt az oszmg parancsnoka.
Ugy éltünk, mint a katonák.
A parancsnok szava törvény
volt számunkra. És amit ó
kijelölt, arra a napra felada
tul. azt el kellett
végezni.
0 maga is olyan ember volt,
hogy együtt ázott-fázott ve
lünk és mindig ott-tartózko
dott, ahol a legnehezebb volt
a munka. Ilyen körülmények
között építettük meg 1946-ban
a Tákos-hatvani vonalat két
vágányú pályára, majd utána

Szob, Zebegény, Nagymaros
és
és később Gyór-Abda
Hegyeshalom között építettük

meg a nemzetközi fővonal
kettős vágányát.
Abban az idöben a szállás
helyül szolgáló vasúti kocsik
olyanok voltak, hogy fedelük
volt ugyan, de ha esett az
esó. beszivárgott a víz, s a
szél is átfújt rajtuk. Télen
egy dobkályha szolgáltatta a
Megelevenedik a múlt
meleget. Munkaidő után azon
Jebbencslevest és
főztünk
Bálint T&tván vezető mun- paprikáskrumplit. Ha égett
1tás törte meg a néhány pll- benne a túz. jól. melegített.
de abban a pillanatban. ha
lanatig beállott csendet.
- Lehettünk vagy 600...an. nem tüzeltünk, olyan volt a

kocsi, mint a jégverem. Bi
zony nem volt kellemes a
téli hónapakat a kocsikban
Még takarónk sem
tölteni.
volt rendes. Legtöbbje földre
sz.órt sz.almán aludt. Talpfa
volt a vánkos és egy-egy pok•
róc a takaró. S a Villany he
lyett petróleum lámpák pislá
koltak.
Tasi József előmunkás is
bekapcsolódik a beszélgetés
be. A régi szakképzett mun
kavezetót még az =ta,g fel
állításakor vezényelték az épl
tésvezetőséghez.
- Amikor megkezdtük Pen
telétől az épüló új városhoz
a vasútvonal építését, a tér
dig érő sáron kívül semmi
sem volt a környéken - mon
dotta. - Virág Béla. vezetö
mérnök. az Építési Főnökség
jelenlegi főmérnöke Irányítot
ta a munkát. Hogy hol és
m1t tűzött ki. azt csak sej
teni lehetett a nagy pocso
lyában. A síneket, a kapcs<>
lószert. a talpfákat teherautó
val hordtuk a helyszínre.
Amint a teherkocsikról lena
koltuk a rakományt. minden
el8illlyedt a aárban. Ilyen kö-

zet felkészítése és oktatása már
megkezdödött. Felvették a kapcsolatot a helyi Utasellátóval,
hogy a rossz idó beálltá val zökkenőmentes legyen a dolgozók
melegítö itallal való ellátása.
- Milyen a fűtőház szén és
üzemanyag ellátottsága ? - érdeklödtünk ezután.
- Szénszük.ségletünk bíztosítva van a téli időszakra hangzott a válasz. A szén minő
ségével i.s elégedettek vagyunk.
A motorok üzemeltetéséhez

szükséges gázolajkészlet is ele
gendőnek bizonyul. Annál több
bajunk �·an a homokkal. Any
nyira magas az. agyag és ned
vességtartalma, hogy homoko
lás után sincs tapadása a moz
donynak, csak csúszkál a pá
lyán. Emiatt már a novemberi
esós napokban is sok kellemet
lenségük volt a mozdonyveze
tóknelc.
- Hogyan segítette a téli fel
készülést a szak.szervezeti bi
zottság? - tettük fel a követ

kező kérdést.

A fútőházfönök javaslatára
sorra jártuk a műhelyeket.
megnéztük az öl löwt, a zuha
nyozót, a laktanyát és az okt.a
tótermet. Ami a szociális léte
sítményeket !Ileti, egyáltalán
nem nevezhető rózsásnak a fú•
tóház helyzete. Kisméretű öltö-
zöjük z�úfolt. s a zuhanyozó is
tés•
��gérett már a korszerűsí
AKAD MÁS PROBI.2MA 1S

a fútöházban. A t�Ji hónapok•
ban, de ilyen esős időben sem
irígylésreméltó azoknak a sze
relőknek a helyzete, akik a sza
bad ég alatt lévő emelócsoport
nál tevékenykednek. Fábiá,a
István művezető szerint egy
röptető nagyon elkelne az eme..
lócsoport fölé.
Valóban tovább lehetne ja
vítani a fűtőházban dolgozók
munkakörülményeit, ha meg
építenék a rég óhajtott röpte
t6t. Annál is inkább. mivel ez
a probléma minden év őszén
jelentkezik.
- .,. -

A szoci�/irta a.
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Túlteljesítették harmadik negyedévi tervüket
a felsővezeték építők
A Kőbányai Felsővezeték
'tpitési Főnökség oszlopállító
és szerelő részlege már Fü
zesabonyon is túljutott a vo
nal villamosításával. A bri
gádok a nehézségek ellenére
is helytállnak. A harmadik
negyedévi tervüket túlteljesí
tették. Az oszlopállítók 136,4,
a szerelők pedig 124.4 száza
lékos eredményt értek el. Nö
Yeli elért eredményeik érté
két. hogy ebben az időben

kát az épüieteken talált sérülé- Orömmel mondhatom,
sek javításával kezdtük. Moz- hc,gy a szolgálati vezetés éa a
donyaink is jó állapotban van- 1 s;;q.k&zervezeti bizottság között
na k. Mindez annak köszönhetú, 11 igen jó kapcsolat alakult 1d as
hogy idejében hozzáfogtunk a utóbbi idóben. A felada.tok
hibák kijavításához. A hókot- megoldása közben a szakazer
rók és a fagyveszély elhárításá- vezet segítségére mindig lehet
h�z nélkiilözhete�l.en fál,lyák is számítani. A sza1;$zervezetl ak
tfvák a téli felkészülésből i, d11keszenlétben várJak a telet.
A T:CLI FE�KÉSZtlL� so- f'Ckasan ki1:e(télc �észüke_t. A;z
rán az emberrol, a hóviharban, , szb. munk.avedelm, felelő1e ea
fagyban és szélben helytálló biztonsági megbízottja november 14-én már a téli felkéaza1 vasutasokról sem !elcd'<eztek
meg a íútőházban . A személy- Zlsi szemlét 18 megtartotta.

rülmények között nagyon ne
héz volt dolgozni.
Persze, az Uttörővasút épí
tése sem volt könnyú feladat.
Előbb erdőt kellett irtani a
Szabadság-hegyen, majd szik
lát robbantottak, s csak az
után lehetett hozzá!ogni a vo
nal építéséhez.
Még mindig a vasútépítés
korszakáról beszélge
hősi
tünk. Kiss János előmunkás
is elmond egy történetet.
Almásfüzitőn dolgoz_
tunk igen nehéz körülmények
között. Megfelelő szerszám
hiányában bizony nagy erőfe
szítésekbe került a kitérők
cseréje. A nagy meleg is meg
nehezítette a munkát. Né
hány perces pihenőt csak
szakaszonként lehetet.t tarta
ni. Ezalatt a Dunában frissí
tettük fel magunkat.
Fürdés közben valaki ész
el
revette, hOltY az egyik
süllyedt hajó uszályán van
egy olyan lánc. ami nekünk
nagyon Jó lenne a kitérő
mozl'�t:1sáho7• Az illető be
úszott az uszályhoz., s bár
majdnem az életébe került,
mégis megszerezte a láncot.
amely segítsél'!ével egy kicsit
sikerült könnyíteni a mun
kán.
Kecskés Anna
SZB-elnök

kemétre, szinte egyszerre min- eddigi versenyek közül, amedenki tanulni kezdett. B'trtos lyekben az utóbbi tíz évben
Károly például az általános részem volt, a szocialista briiskola VII. osztályába iratko- gádmozgalom a leghasznosabb. ,
zott be. A többiek pályaőri Ez a versenyforma tág lehet6kocsi\·ez.ető.i, térközöri, és őr: séget biztosít minden ember
helyettesi vizsgát tettek. A nek a tanulásra, az önképzés
fiatalabbak közül négyen a re, a mifoelödésre, amellett 4
szakma ifjú mestere címért tPrmelékenység fokozásának i,
folyó versenyben is megállták nagy lenditóje.
helyüket. Egy arany, egy ezUst
Ezután arról beszélt. hogy a
és két bronz jelvényt szerez- pályafenntartásnál sokkal netek
hezebb egy jó brigádot összeÁz általános műveltség nö- kovácsolni, mint az üzemekvelését és az önképzést is szív- ben vagy akár a fútőházakügyüknek tartják a Kassai- ban'. Erre példákat is mondott.
b:igád tagjai. Közös elhatáro- A pályafenntartás amo
zas alapján valamennyien be- lvan átjáróház a vasútnál _
iratkoztak a könyvtá,rba, Az ol- :folytatta . _ Egyik ember jön
vasot,t könyve!!créiJ vitákat ren- 1 a másik megy, Van aki azért
deznek, Színházba, moziba és megy el• mert nem ízlik neki

Munlaiban a brlgid

múzeumba is közösen járnak. a fizikai munka. míg mások
November 5 -én a kecskeméti ! szorgalmuk révén
;utnal.
Katona József Múzeumban ki- elóbbre. Az én brigádomból is
állítás nyílt, ezt is kollektíven hatan mentek el a közelmúlt
nézték meg.
J ban. Ketten a f:iroa!omhoz keA társadalml munkából is rültek. Szentk!rálJ/Í Jóaka,
kiveszik részüket. Kecskemét akinek kómúves a mestersége,
parkjának és sportstadionjá- javaslatunkra a IX-es magaa
nak építésénél egyenként 16 épitési szakaszhoz ment. He
órát dolgoztak a nyári hóna- lyettük új emberek ;öttek a
pokban.
brigádba és most az újakkal
_ Hogy mily':� nagyszerü_ l<:he- kezdjük e!ölról, a régiekkel
to.ségeket nyuJt a szoc1ahsta pedig folyta1juk ott ahol abbrigádmozgalom az öntudatos, bahagytuk.
s?..ocialista embertípus kialakíIlyen körülmények között
tásá�n, azt a fenti�ken kívül valóban sok nehézséggel, fá
Kass�, Kálmá� bngádvezető radságos munkával jár az em
szavai Is lgazo!Ják.
berek nevelése, formálása. De
megéri a fáradságot.
A leghasznosabb
Kassai Kálmán bácsi, ez a
becsületes, munkában meg
versenyforma
őszült el5munkás, brigádvezető
- 16 évea korom óta pályci is büszke a kormán.vltitünte
munká.1 vagyok - mond:itta tésre. a kh:liló t-asutas jel
az 53 éves, őszhajú brigádve Yényre és a különféle elisme
zető. - Az 01'szdgban ,ok he rő oklevelekre. De bUszke arra
lyen meofordultam má1'. Ot.t Is, hogy egykori beosztottjat
voltam a galgamácsai, a 1ztá ból tucat.számra találni a kör
olyan vasutasokat,
linváro1i vonal éi az Ú'tlöró nyéken
vasút építéséMI. Mint el6mun forgalmi szolgálattevőket, pá
kás, aok emberrel dolgoztam a lyafenntartási szakmunkáso
vasúton eltöltött évek a01'án. kat, sót állomásfónököt is, akilt
Több mint három évtizede• megállják helyüket az acélsi
tapasztalataim ala.pjá,a nvu r>ek birod:1hnában.
Vlsl Fenm
QOdtan Jdjelen!hetem, hOf1II u
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Algériai szolidaritási nap

A Szakszervezeti Világszö
\'etség javaslatára november
30-án algériai szalidaritási na
pot tartottak a szövetséghez
tartozó szakszervezetek kez
deményezésére.
Megemlékeztek ezen a na
pon az algétiai nép küzdelmé
ról a szocialista országokban
- köztük hazánkb3n is. A
magyar szervezett dolgozókat

népünknek a függetlenségért.
ví\·ott harcokban bövelkedő
évszázados múltjára emlékez
teti az algériai hósök küzdel
me a francia elnyomók ellen
a szabadságért.
November 30-án a vasuti
szolgálati helyek többségénél
is megtartották a szolidaritási
napot, megemlékeztek az al
gériai népről.

Ne sértsük mások önérzetét

Cegléd �l:J,náSO'l na�y gondot fordítanak az utánpótlás nevelésére.
Az elmult he-tekben is több fiata.1t Yetudl fel forgalmi
tanuMnak.
Képilnkön Göz lllárla és Sá.l:i 2va távl<özlöVizsgára készül
az
oktatóteremben.

A

Magyar Kommu nista
Ifjúság i Szöve tség
Központ i Bizottság ának
fel h ívásábó l

Fla.talok! Ki.szisták!
Kedves fiúk és leánYok!

.. Dec�mber 16-án összeül a Magyar Kommunista Ujú.sági
Szovetseg kongresszusa. Kiemelkedő állomás ez a több mint
négy évtizedes hagyományokkal :rendellkezó kommUDJista it
jilSági mozgalom történetében. De nagy jelentőségű esemén(y
az egész magyar üjúság életében is. Különös fontosságot ad
a kongresszusnak, hogy az néhány nappal második ötéves
tervünk indulása előtt tartja tanácskozásait.
A KISZ kongresszusának jelent&égét felismerve, az or
szág különböző részein sok fiatal munkafelajánlást tett, ifjú
sági munkaversenyt kezdeményezett a kongresszus tisztele
tére. Több ezer üzemi és mezőgazdasági KISZ-szervezet ha
tározta el, hogy jobl> termelési és társadalmi munkával já
rul hozzá az 1960. évi népgazdasági terv túlteljesítéséhez, a
második ötéves terv jó előkészítéséhez és ezzel készül a KISZ
/
kongresszusára.
Kedves fiúk és lányok! Kiszisták!

Kövessétek a kezdeményezőket! Vegyetek részt az ifjúsági
m1.mkaversenyben ! Köszöntsétek a KISZ kong;r-es;rusát új építő
tettekkel, alkotó gondolatokkal. Vállaljatok és, érjetek el a
kongresszus tiszteletére tehetségtek és tudástok legjavát
nyújtva kiváló termelési eredményeket. A magyar ifjúság
felkészülése a KISZ kongr�sszusára legyen újabb megtett lép
csőfok a szocializmushoz vezetó úton.
Tegyetek kongresszusi versenyvállalásokat a termelékeny
ség emelésére, az önköltség csökkentésére, a gépek jobb ki
használására, a fejlett termelési módszerek elsajátítására és
te,·jesztésére, szakmai tanulásra.
A KISZ központi bizottsága a kongresszusi munkaver
senyben - a bánya.- és energiaiparban, a kohó- és gépipar
ban, a vegyiparban, az építőiparban, a könnyűiparban a
közlekedésben, a kereskedelemben az állami gazdaságokban
és a termelőszövetkezetekben - legkiválóbb munkát végző
KISZ-szervezeteknek kongresszusi zászlót, serleget és okleve
let adományoz.

Ha egyre ritkábban is, de lőn Cs. állomás főnöke. A
itt-ott még előfordul, hogy a szolgálattevq a téren volt el
fiatalokkal gorombán, önér- foglalva, ezért a forgalmi ta
zetet sértő módon beszélnek nuló vette fel a hallgatót. Az
az idősebbek. S az így beszé.. állomásfőnök a kocsielosztás
lőkhöz sajnos, hozzátartoznak sal kapcsolatban érdeklődött.
olykor a szolgálati helyek ve- Hozom a ktg-naprót zetői is. Nekik pedig elsősor- mondta készségesen a fiatal
ban lenne kötelességük segi- vasuta s. miután bemutatko
teni azokat, akik első napjai- zott. EITe - a vonalban Jé
kat, hónapjaikat töltik az vő 1öbb szolgálati hely dol
életpályaként választott vas- gozója is hallotta -, az álla
úti 5zolgálatban.
másfőnök így kiabált a dróton
Nem mindegy, hogy az új- keresztül : - Vegye tudomá
felvételes dolgozókkal meg- sul, hc>gy én egy kupciherrel,
szerettetjük-e a vasútat, vagy egy idiótával nem á!lok szó
éppen elkedvetlenítjük őket. ba.
Társadalmi rendszerünk egyik
Majd mikor előkerült a
alapvető különbsége más tár- szolgálati főnök, a goromba
sadalmi rendszerekkel szem- ember megkérdezte: - Miért
ben: a dolgozó ember megbe- . enged egy hülyét a telefon
csülése. Például semmiképpen hoz?
Ejnye, ejnye. főnök elvtárs!
nem engedhető meg, ami októter 22-én történt a szegedi Hát olyan nehéz lenne más
igazgatóság egyik állomásán: I hangon beszélni egy fiatal
K. J.
Sz. állomást hívta távbeszé- vasutassal?

Tovább .fejl esztik
az Utasellátó vendéglátó hálózatát

A Belkereskedelmi
MiniSz- ták, a mozgó árusokat palacko
térium kollégiuma november 1 zott italokkal látták el.

.............

Ifjúsági kötöttfogású birkózóbajnokság

nytisuly: 1 . Berényi (SZVSE). 2.
Vágó (Szolnol,), 3. Talabér (Szom•
bathelvi Hal.). Kisváltósúly: 1 .
Baróczal (Tör.). 2.. Biró (Cegléd!
VSE), 3. lltajor (Sz.-hely). Nagy•
váltósúly: 1 . Nagy (Szolnok). 2.
Huszár (Szolnok), 3. Szente (Tör.).
Klsközépsúly: 1. Horváth (Tör.).
2 László (Szolnok). 3. Barkóczy
ISZVSE\. Naqyközépsúl y: 1 . Bor
dás (BVSC). 2. Kiss (Kaoosvár).
3. Horváth (BVSC'. Félnehéz súly:
2. lltolnár
CBVSC).
1. Pintér
(SZVSEl. 3. Nagy (BVSC). �ehéz
súly: 1. Beck (BVSC). 2. Lengyel
tBVSC). 3. Kétli (Dunakeszl).
Az összesített pontversenyben:
t. BVSC 20. 2. Szolnolci MAV 18,
3. Törel,vés 1 6 ponttal.
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SPO RTH Í RE K

.�özepén
K.ihln6en szerepelt az idel ver• helyezei1J ein� novemberRoplabdá
senyévadban !fj. Pintér István, a adtá!k át az erméket.
dező csapata Jelt az
BVSC tehetséges ifjúsági birkózó- 1 ban Rákosren zö, s.
Vasanyag
ja. Legutóbb a kötöttfogású tfjúsá- elő, �- Tisztké� ásban az l!'.sza
�
gi magyar bajnokságon nyerte el Javíto. Labdarug
vég�e� az e,
:f-élnehéz.s.úlyban a bajnoki címet. Járműjavító csapata
3.
avitó,
Vasanyag:i
2.
h�yen.
só
a
Ugyanebl>en a 5úlycsoportban
bizta&an Épl tés1 Géptelep.
vasutas bajnokságot Is
nyerte.
élménybeszámolóval
otlmpial
rendeznek
M\ntegy 1.50 ezer forint értékú egybekötött évzárót
sport
a Hídépítési Fö•
végeztek
10-én
december
társadalmi munkát
pályájufkon a sportszerető kapos n<!l'ség sportcsoportjának vezetóL
vári vasutasolt. Előbb labd.a.rúgó
pályájttkat hozták rendbe, majd
hozzáfogtak az atlétlka! pálya épi
A Csongrád megyel SZMT, a
té:s�hez. A becsl�k szerint több.
TST-vel közösen értékelte a me
mint ezer köbméter földet mozgat
tömegsportmozgalmát és az
gye
ták meg.
eredményét. A szakmái< ltözlll a
vasutasok érték el a legjobb ered•
A szakszervezeti röplabda- és
ményt. A megye vasúti szolgálati
labdanígó-bajnok:s."\g győzteseinek. helyein 1600 olimpiai lelvény ta·
Iált gazdára, második helyen 200
jelvényesse1 a textilesek vége,;rek.
lllAGY� R VASUTAS
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*

*

*

FeleH5s szerkesztő: Gulyás János
Felellls kladO: SzabO Anta.l
·· szerkesztöst!>e-� sudaoest. VJ.,
Benczur u 41.
Terjeszti: a Népszava Lapkiad6
Vállalal
Budapest. VII.. Rát<óczl Qt 54
SZ!kra Lapnyomda

*

ülésén az

évi több, mint 800 millió forintot forgalmazó vállalat az
utóbbi időben egyre jobban
gondoskodik az utazóközönség
ellátásáról. Az éttermek tisztábbakká váltak, gondosabb
lett a kiszolgálás, a restik nagy
reszét kisvendéglövé alah-ítot-

A kongTesszusi verseny első helyezett;ei a KISZ központi
bizottsága zászlaját és 6000 forint értékű táTgyjuta,!m.at, a
·második helyezettek a KISZ központi bizottsága serlegét és
4000 forint értékű jutalmat, a harmadik helyezettek a KISZ
k,őzponti bizottsága oklevelét és 3000 forint értékű tárgyjutal
mat kapnak. Az értékelés, a zászlók, serlegek, oklevelek, va
lamint a, tárgyjutalmak átadása a, verseny befe.iezése után,
1961. márciU3 21-én, a KISZ mega,lakulásána,k évfe>rdulóján
történik.

Az 1960. évi országos vasutas
ifJúságl kötöttfogású birkózó-baJ
és
november 19•én
noksligot
le a BVSC
20-án bonyolftottál<
A
Szőnyi úti blrkózótermében.
bajnokságon mintegy 80 rtatal
mérte össze tudását. Az összest�
tett pontversenyben a BVSC rta
az első hetven .
ta!Jal végeztek
de kitűnően szerepeltek a Szol
noki MAV és a Törekvés fiatal
jai Is.
1.
Eredmények. Lepkesú ly:
BaJl<ó (Pécsi \'SK). 2. Végh (Sze•
!SZVSE).
3. J\lusl<ó
gedl VSE),
1. Kovács (Törekvés!.
Leqsúly:
3.
(Szolnoki ll!AV).
2. Balogh
1.
1 SZVSE). Pehelys úly:
Deák
Nagv (DVSC). 2 . Komlódi (Duna
keszi), 3. Szabó (Szolnok). Köny•

18-án megtartott

. .

. .. .

.

Uta.sellát6 VV. munkáját tár- h A kolleg1um1 . u_les . Javaslata,
gyalva megállapította, hogy az �y az utasellat� h�ózato! t�

A BVSC nyerte a ,,-izila bda Kom.
jádt Kupát. vasárnap a Nemzet!
Sportuszodában Játszották le a
Kupa dön•
vízilabda Komjádi
t<'llt. A BVSC 4:3 arányban gy<'lz.ött
a Honvéd ellen. A vasutas tiata•
lok ezzel a győzelemmel vissz.ahtr
dllották a Irupát a Spartacw;tól.

va � b kell gazda�tani, k_ülonos
tekintettel a halarállomasokra.
Ugyanakkor a gazdaságosabb
üzemeltetés érdekében a válla
lat decentrali zálását és a na
gyobb határállomásokon új !d
szolgálási formák bevezetését
javasolták.

..........

Az engedetlen gózfűtési szabályzó

A Budapesti Déli-pályaud
varról Tapolcára közlekedő
1114. számú vonat 16.004. sz.
kocsijában történt az alábbi
eset.
Hideg, nyirkos, novemberi
idö volt. A vonatot fútött�k, de
ez az első osztályú kocsi hideg
maradt. A szakasz gőzfútési
szabályozói ugyanis menetköz
ben átvándoroltak hideg ál-

Gyors segítség

A 375-1027 számú mozdony
Kisterenye
fütőháznál
az
egyik napról a mási.kira üzem
képtelenné vált. Mivel a fűtő
ház leterhelése igen nagy, a
Miskolci Jármújavító OV. VI.
osztályához fordultunk segít
ségért. A kerékesztergamú
hely dolgozói az említett
mozdony
kerékesztergálását
és tengelyágyjavítását
két
nap alatt elvégezték.
Az igazgatóság IV. osztály
mozdonycsoport dolgozóinak
és Kisterenye fútőház vezető
jének nevében az őszi forga
lom sikeres lebonyolításának
elősegítéséért köszönetet mon
dunk a miskolci jármújavító
dolgozóinak.
Szunyogh László

SegíteO a Vöröskereszt

Debrecen állomás vöröske
resztes szervezete november
15-én jól sikerült zenedél
utánt rendezett az állomás
kult• ,-termében. A rendez
vény célja kettős volt: segíte
ni egy halálos balesetet szen
vedett vasutas özvegyén és
két kis árváján. valamint
hogy megjutalmazzák az állo
más többszörös véradóit.
Az előadáson a Kodály
Zoltán zeneművészeti szakis
kola növendékei nagy sikerrel
szerepeltek. A rendezés sike
rét az állomás. a jármújavító
és a Gördülőcsapágy-gyár
valamint az
dolgozóinak,
egyetem orvostanhallgatóinak
1<-öszönJük.
Dr. Németh Tózsef
üzemorvos

lásba. Az utasok panaszkodtak
a hideg miatt.
Mentőötletem támadt: Egy
utas kabátját és aktatáskáját
akasztottam a szakasz fűtési
szabályozójára. A kocsi rövid
idő múlva bemelegedett és kel
lemes lett az utazás.
Ezekről a szabályozókról la
punkban évekkel ezelőtt írtam
már cikket, de intézkedés nem
történt. Miért nem lehet az en
gedetlen szabályozókat megrendszabályozni?
B. K.

Vajon hol lehet ?

Közben elmúlt egy év. ts ekRákosrenÚzón történt, még
1959. október 13-án. A többi kor . . . 1960. október 17-én a,
között gurii!t a MAV 405117. BVKH átírt a buda.pesti iqaz
sz. kocsija,. Rajta, egy új siló- gatóságnak. Az igazgatoság
kombájn. Hogy, h.ngy nem, mu- Rákos rendezőnek, mire Rende 
lasztás történt, s a rakomány zü közölte, hogy a tettes Tóth
János náluk ideiglenes kirenmegséTült.
• deit volt, állomáshelye Buda. . .
k
an
Je�yz?• kö-. ny-i;�zes
�
Nyugati-pályaudvaT.
pest
.
rend3e es m_od3a szerint. :4:�tan I Az akta, egyet-kettőt fordult ,
ce!al!oa
a �ocsi_ t,mabb_ nient
és 19 60_ november 18-án meg
_
masra, Ftlatongatra.
úllapítást nyert, hogy Tóth J�·ott is jegyzőkönyveztek . . . nos kisegítő saruállitó 1960. ;u ..
(1959. október 14.) Megállapí- nitts hó l-én önkényesen kilé
tották, hogy a kombájn ,.fer- pett a vasút szolgálatából.
A mulasztást elkövető sze• ·
de elevátorcínak felső Tésze behorpadt, a, festék lehorzsoló-- mélyét egy év alatt sikerült ki
dott, az emeiöszerkezetet rög- deríteni. Most az _a, kércüs,
zítő kengyel üzemszerűen nem meddig· tart, míg hollétét fel
működik''. A TECHNOIMPEX I fedezik. S hogy mi lesz a fele
kárigénye, a, népgazdaság ká.a lösségrevcmással, a,z a jövő titka.
1937,50 forint.
.

l-

- A november 7�i ünnepség k�
retében jutalmazták: meg Kaz.incbarctka állomás legjobb dolgozóit.
Harmati .János, H1d.a6i István fú- 1
töháZI dolgozók,
Farkas lmrén� '
iroda.kezelő és Borso.s An�rás kocslrendezó
kiváló dolgozo ok.levelet kaptak.
_ Fiatalok a mem"gazdasé.gért.
A Budapestt Vasútgépé,;zett Techntkum 73 dlá1<ja segített a bá laszéBúz..a.k�lász
ki
term1;-l?-sz3vetkezetnek az. osz..1 betakantasban. A
technikum KISZ""ISZervez�te vállalt?, hogy segíti a
szovettkez,et
KISZ�zer,•ezetét.
- FelUjitották a KiskunhalasKJ:sk:tmféJ.egyháza közötti vas-Otvonalat. A felújított pályán j e..
le.nt.ősen no,·elhet6
a tengelynyomás és a vonatok sebessége.
- Súlyos baksel Wrtént novem•
l>er lS-ra virradó éjjel Keaa!kemét
között.
A
� - Ki"1run,í,élegyház.a
1"9-es személy\"onatot Kunszállás
m. h-en utólé rte egy �orstehe!vonat. A balesetet o!kozo térközor
ellen megindult az e,ljárás,
- Komló állom'4 dolgozói a november 7-e tl61,telet.ére Indított
versenyben 166 személyvonat köz.ill csupán egyet nem tudtak pon-

�)c �1���tin_�· ;f t��t
to ak
öz

rend szerint.
- A srociallsta címhez Járó oklevelet két brigád nyerte el sze
ged állomáson. A cím tulajdono
sa nyolc brigád lett. A cint meg
srer:r..éséért Jelenleg Ul brl.;ád áll
versenybe.n..

LAKÁSCSERE

Elcserélném pusztaszabolcsi
2
szobás.
komfortos. kertes
MAV-lakásomat
budapestlért.
özv. Szabó Gyuláné, Pusztasza
bolcs. IIIAV D-épűlet.
- Pesti eqy szoba föbérleti
IIIAV-lakásomat elcserélném bár
mely vidéki '"·árosban é:ó ,,asutas
egy szoba konyhás, nem szolgá
lati. fGbérletl lakásával. Ertesi
tést kér: Vadas Lajosné. Máté
szalka. Kossuth u. 23.
- Szombathelyi föbérletl, két
szoba, összkomfortos, gyümöl
csös vUlaJakásomat elcsei-éJném
hasonló két- vagy háromszobéi.s
IIIA V-lakással. Budapesten. Cim:
Siklósi Ferencné, Sz.-hely. 111 . •
Alsóhegyl u. 2.
lé:rdekl<'ldnl le
het: Szombathely! Járműjavító
üV. Telefonközpont.

A magyar plakátművészet története
kiál lítá s a Műcsarnokban

Ujitá.si hónap keretében mu
tattá;c be Pécsett a IX. országos
vasuta,map úJitásl l<lállltás anya
gát�
_ A hegyeshalmi va..Utas szin•
játszók négy alkalommal ruutat
iák be Az érdekházasság
című
háromfelvonásos zenés vigjáté.kot
a csehszlovákiai Ru1SOvce köz
&égben.
- KISZ-brigád alai,,"Ult Orosháza
állomáson októbe r elején. A b:i
gád a november 7-1 m05zakban 1.26
száza!ék06 teljesit1nényt ért eL A
brigád megalakulása óta az á!
lom.ás kocsiforgalma 23,5 százalekkal növekedett
1959. hasonló
időszakához viszonyítva.
- A dolgozók országos gyor.,
é.s gépiró versenyén a közhi \'ata
Iok csoportjában
(csap:it\·ersenyben) a vasúti Fiíosztály
csapata
győzött.
- Az algy6j
Tisza-hídon november 29. és december 2. közölt
átépíté5 miatt szünetelt a forgalom.
A vasútl közlekedést szeged
és
Hódmez:övásárhely között átszéillassal bonyolították le.
_ Hóeltakarft6 Ifjúsági
brigá 
doka t alakítottak a
Nyu_g.au-pá
lyaudvar fiataljai a téli forgalom
Z3\·artalan
lebonyolitása érdekél>en.

A HIVATALOS LAPBÓL

A Hivatalos· Lap tartalmából a
szakszervezeti bizottság és a
dolgozók figyelmébe ajánljuk a
következőket:
48. számból: 127619/1960. l ·2.
B. A mérnöl...::ök
l.:inevezésének
feltételei az építési és pályafenn
tartiisi szakszolgálatnál.
124160/ 1960. 1/2. B. A munka
viszony folyamato�siíga és a ho
rábbi szolgálati !dök bcszé.Jn[
tása.
49. SZáf11ból: 1 23686/1960. 1 12.
ó
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�01ii;2i�] �!����t�t�s\ri�!.�.1a�
[28834/1960. 1/3. C. Rendelet
a társadalmi tanulma!lyi ösztön
díj létesltéséröl
Uöló 19/1 959.
12.) Kerm.
számú rendelet
végreha.ftásáról.
J 26993/ 1960. 1/3 . . 0. ..A mun
ka,·édelmi
és baleseteiháritásl
tevél<enység fot-wzása'' e. rende
let módositása.
1�732 1 / 1 960. J..'2. B. t.iszakaJ
pótlél< mértéke rolyamatos éj
szakai munka esetén.

o,·.

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI

Balogh János, Butlap.est, Négye
si Péter Budapest. Dr: Németh Jó
zs,ef Debrecen, Müller János Bu„
d.2.pest. Török Józ:set Sz:eged, Bó
dog :Mihály Dom!>ó\•ár, Tóth ru.
András Budapest,
Dancs József
Tapolca. Bebán Rózsa Kazincbar
cika, Bognár Káro:y T2.Polca. Dr.
Horváth Károly Budapest.
Leve
leiket tapunk anyagához felhasz•
nálju.k.

Nonmber 4-én nyílt meg a mentek. Az !dósebb•k mellett bö
Magyar Plakáttörlénetl kiállltás. teret h:aptak a fiatalabb generá
E nagyJelentöségü - a maga ne ciók Is. amelyel< az elmúlt évek
mében egyedülalló - bemutató ben nem egy nemzetközi sil<errel
a képzőművészet „leg!latalabb'' öregbítették a magyar művészet
ágának feJlődéséröl ad hű ké hírnevét.
pet. Fél évszázadnál Is nagyobb
A plakát - • ..mindennapok
időt - közel
hetven esztendőt művészete'' -- talán a leghfveb
- fog át a gy\lJtemény anyaga. ben szemlélteti az új élet, a szoHalmay
Ferenc
Jászberény,
Szemlélteti a kezdeti eredménye ciallzmus építésének nagyszerű Blaskó Imre Lórinci. Leveleiket
anyag illetékes helyre to,·ábbítottuk.
ket. s a plakátművészet mai tel J? erspektivá.lát. A . mai
Jesltményetr6I Is gazdag változa össze".etése a rég1vel: _ élénken
GarlaU Gyula Kispest, Kecske„
mu�aq_a :. . hogy a . r:ekla!Tigrartka mé l1 Józ.s:!:iné
tosságban számol be.
Le
Felsözsolca .
Az élö művészet gazdag anya .. bloffolo . sze1:zác1ovadaszó �ya- vélben yátaszoitunk.
ga pontosan tükrözi azokat a korlata ma mar végle� a múlté.
,
n&gyJelentösé.1{11 pozittv változá• s helyette a nemesebb szellemű
Orosz Papp Endre Komló. Fii
sokat, amelyek a plakátgraflká· szocialista propa�anda elvei Yál• löp József Budapest. A verset hely•
ban a felszabadulás óta végbe- tak általánossá.
szűke miatt nem közölhetjük.

........•.•.•...•...•.•.........•...•.•.•.•.•.......•. . . ...... . . •.
OK A BANKETTRA

-- Miféle ba.nkett van ltt? Hiszen lemara.d
ta,k a, VeT3'!nyben.
-, Semmi baj! Moat bána.tunkban iszunk.

Takarékos főnök

- Ha.l latla,n! Már megint égve felejtette a
villanyt.
(Pusztai Pál rajza,i)

YILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

GYAR VASUTAS
A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓI< LAPJA

IV. ÉVFOLYAM, 24. SZAM.
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A munka jobb megszervezése reális feltételeket teremtett
a termelékenyebb munkához, az új norma bevezetéséhez

okAatótisztJe a jel:olil<r61 tan 11•
cegléd-állom4s
Ambnls forgalmi tanUlóoal<o al<i fék.emi �
l<éSzill

A teljesítménybér több keresettel jár
a raktári dolgozóknál is

December elsejétől már új Több kocsit kelt gyártanunk, tak a műszaki feltétebek. To
A 460-as hajnali háromkor és ki tudja még mi minden.
Pensze, akad még tenm,va
normák!kal mérik a Lo.ndf.er hiszen erre már megvan a ie- vábbi fejle3ztés is f.esz még. érkerett Füzesabonyba, és háA hat fős Zombori-brigád ló. A termelési tanácskozáso
Jármújavító teherkocsijavító hetöségünk. Brigádom is szer- Mi pél.dául darut kapunk, rom
gyűjtókocsit
hozott.
kon, meg fizetés.kor a leg
szalagján dolgozók munkáját. vezettebben dolgozi,k. Ha több hogy ne négy embernek kell Minden kocsiban hatv3Jll, het- hordja az áru.t. Csajbók Já gyengébb brigádok jogosan
A szalag dolgowi helyesléssel kocsit kapunk a szalag elót- jen felrakni egy-egy nehéz ven mázsa áru. A lá<lá:kban nos és De,trik András goodo kéni.:k vezet:>iiket, hogy job
fogadták a norrnarendez.és hí- tünk dolgozó brigádjaitól, ak- homl,okajtót. Igyekszünk, hogy palackozott borok, a szállító- san csomagol,t, német gyárt ban s:r.ervezrek meg a mun
rét. Jól tudják, hogy az új ko-r nálunk nem lesz baj a több kocsi kijavításával vi tartályokban
karácsonyfa mányú szekrényeket állít a kát. Érdemes iparkodni, ment
normák bevezetése teljesen teljesítménnyel. Béralapunkat szonozzuk a munkahelyünk díszek, cu:ko:rikálk, dohányáru- rak:tár falához..
a korál!J,bi 1100 forint helyett
:indokolt. A műhely gazdasági egyébké-rvt nem csökkentik. A ko:rszerüsítésére f<YTdított ösz
átlagosan 1500-a.t keresnek a
vezetói helyesen goodookodtak I várható bérmegtakarítást a szegeket.
Mindenki megfogja a dolog végét
raktári munkások:.
a terroe:I&enyebb munka elő- \ sz<YTgalmas munkások órabéTalálóan jegyezte meg az
Szóba !került az is. hogy a
feLtételeiről. S a műszaki fej- rének emelésére f<Yrdítja osz- egyik munkás:
A másiil{ sarokban példás három ember a teher darab pufaj,k,a nem nekik vaJó. Ne
J.e,.ct.és ezután is tovább folyik. tályunk vezetősége.
- Ha egy kapítalista költött rendben sorakozik 50 rekesz áTut, három meg a gyors da héz berune
a vagonok közt,
Hasonlóan vélekednek a volna ennyit az üzem fejlesz- csempe. Farkas István éppen raibáru.t kezelte. Nem 'IUl4JYO'n meg a Jépcsókön
mo.z..ogni
szekrénylakatosok is. Peszlen tésére, mindjárt fel is mon- most teszi le az utolsót.
Csökkent a \leszteségidö
segítettek egymás-nak. Hú.zó - Drótkötegek.kel, ládákkal ci
Pál brigádvezető így beszélt a dana jó néhány embernek . . •
- Igye,kszü-n,k, hogy reg doztaik az emberek, mindenki pe<kedünk - mondják és
A szalagszerű koc.s:ijavítás normarendezésről:
Nálunk erről szó sem lehet. gelre a kocsikban 11e mara<l- a másikra várt. Ha -nagyon
pufajka hamair elsza!kad.
bevezetésével az egyes szaik:
- Helyesnek tartom a -nor- Senikinek sem kell aggódni jon áru - mondja, majd elé összefutott az áru, a szolgá aBekecs
ilreliene, mmt a pos•
máknak állandó munkahelyük marendezést, hiszen könnyeb- amiatt, hogy a gépesítés, a I gedetten teszi hozzá: - Bez lattevőnek vagy a főnöknek
lett. Munka közben nem kell ben és gyorsabban tudunk 1 korszerűsítés miatt munka zeg, 1wm mindio me-n,t üyen kelibe>tt a kia!GkwLt vitába be tásokna,k, meg posztó nadrág.
Ez
sem
kerüme többe és >to
ide-oda vándorolni és cipelni dolgozni. Alaposan megváltoz - nJélkül marad. Lőrincz János , simán a munka. Régebben leszólni. �s ,.parancsszóra"
vább tartana 11letékesei;nk
a szerszámokat. Azelőtt; egy
sem luvlad.t úgy
a mu-nJca. nelk: jó lenne
megv,izsgián
egy szakma, illetve brigád
mint most.
ezt a javaslatot.
munkaterülete 4 ezer négy
Hogy8il1
változtattak
a
Az irodán el6zárnolásokikal
zetméter kiterjedésű volt. Ezt
helyzeten? - kérdezem.
mintegy 500 négyzetméterre
és adatokkal bizonyították,
A
nyáron
a
veze,tiJség
Jóval
i.
csökkenten
sikerült
hogy mindenféleképpen elő
geL egyetértésben elhatároz nyösebb a mostani bérezési
kevesebb most a veszteségidő.
tuk, hogy a te,ljesítményeket rendszer, vagyis ha minimá
A szekrénylakatosoknál pél
brigádonként külön keU el lis alapbérszírutet
dául átlag 25 százalék volt a
szabnak
számolni. iltetve a gyors- és meg és a mozditoilt
meddóidő, s ezt most legalább
súly után
150/o-kal sikerült csökkenteni.
A Budapesti Vasutas Cso- lalók helyeselték a tervezeAz intézkedési terv kiadása teherárukkal dolgoz6kait egy számolják a kereset javát.
A vágányok mellett különböz.ő móponti Pártbizottság decem- tet és egy sor értékes kiegé- 1 után pártszeryezeteink és brigáddá alakítam.i. Aztán az 1gy a brig-.id minden tagja
szakszervezeti bizottságaink, óra.bérről áUértünk a t-eije igyek szik, mert anyagi érde
gépeket helyeztek ürembe: ber 12-én végrehajtó bizottsá- szítő javaslat hangzott el.
A Yégi;ehajtó bizottság vé- nemkülönben az igazgatóság sítménu bérre.
gépi ollót, köszörű- .és fúró- gi ülést tartott a vasúti fÖ06Zke is így kívánja. A do1go
erővef
tály
tanácstermében,
hogy
kezi
egyhangú
szavazással
gül
kell
i
minden dolgozójának köteles
A dolgozók szavadból las zók egymást ellenőr:zik.
gépet. Nem
s
fúrni, vagy egy darab swgvas megvitassa a budapesti igaz- J határozati erőre emelte az in- I sége támogatni az intézkedési san kiikerekedik a történet.
S ez a term.ész.etes és e<'�
a
levágásáért
szomszédos gatóság 1961. évi intézkedési tézkedési tervet.
terv végrehajtását.
Ezelőtt reggel, hartikor m:í.r
gyártó részleghez mellillÍ. ami tervét.
nem akail'tak az áruhoz 111yúl séges bérezési, valamint el
,
••-lenőrzési
rendszer. Október
eddig ugyancsak sok időbe
ni, mos.tanában még hétkor
Császár László, a csomókerült.
ís igyekeznek, hogy a meg ben az egy emberre eső moz
ponti
pártbizottság
titkára
isElónyös az is, hogy a szülk- mertette azokat a feladatokat,
rakodást befejez dított súly magasabb volt a
kezdetit
s,éges aLkatrésze!ket közvetle. - amelye
:aék. Azt mondják az em'be megszabottnál. Erre a telje
népgaz
a
k
daság
t
o
rek: iparkodjunk, végezzük sítményeket ·még egyszer el•
nül a munkahely mellett táfejlesztése során a vas
Orbán Győző, a győri pálya- i tette. A pályaépítők érdeklő- el a munkát, hogy több le lenőrizték. Az adatok meg:fe
rolják. Megszüntették a toló- vábbi
útra
hárulnak.
Beszélt
még
a
.
A
tefenntar
si
főnöl
19-<;s dcs.�cl hall-gatták sz,,,1-""ai-t.
padra való várakozást
tá_
gyen a teljesítmény. Valame le1tek a való� és en
�ség
fellelh et hibákról, és azok mozgó pályameste
ri !zaka.szaherkocsik folyamatosa,n halad- megszüntőetésén
Hogy az élménybeszámoló lyik nap is m,egJ!{övetelte a gedélyezték a JTÚJ!lden edd!:igi
ek
fontosságát
hatnak végig a javítószalag hangsúlyozta. Pártunk szep nak szb-titkára G yor-Sopron és a határozat ismertetése mi nappalos tur a kocsrrende nél magas.a:bb keresetek kifi•
három vágányán. A kocsik fodolgozóit lyen hatással volt a 19-es moz zőktöl. hogy az 52-es által zeté5ét.
megye szervezett
.
Iyamatos továbbításával a tember 20-i határozatának, kepviselte
a szaJkszervezet V. gó doÍgozóiro. arra legjeZZem hozott gyűjtőt állítsák a.wn
Jó dolog az. ha elégedet;
az
és
valamint
összes
pártmeddóideje
villamos emelők
kongresszusán. Orbán Győzőt
, ogy ők maguk kérték: nal a raktárhoz.
ten és örömmel dolgoznak az
54%-ról 12%-ra csökkent. • kormányhatározatok
végre- az a megtiszteltetés érte, hogy zóbb h
emberek.
Ez e!őnyére válik a
máskor
g
beszéljen
is
a
"kon 
Az a]yázlakatoook, a bogná- hajtása biztosítja, hogy a vas beválasztották a közpon i e
Érdemes iparl<odni
fuvaroztaw feleknek is, mert
rok, a mázolók és a hegesztők út munkaterületein is előbbre zetósé be. ?trthető, hogy tb -,;sz-- resszusról.
�
?
Orbán Győző örömmel tesz
A raktáriak egyöntetű véle- a h:ly� béreziési fonna
munkafeltételeinek javítását lépjünk. A pártszervezetek kén tert
Vtssza munkahelyere.
..
, . '
••to'bb,· roinye, hogy az új elszámolá s �l ailnt.�5';'�_al gyorsul a dara,b.,
,,,.nek. Az �
e leget ,..,res
,.� . .....
szolgálja az is, hogy korszerű munkáját ezekhez a követel- a Nag szent1a
nos
térsege
en
b
�
_
1 hetekben két alkalommal a jó és igazságos. Ni111cs vita a aruszallítas.
világítást és fűtést kap a műFazekas László
1
hely és az alvázjavitók mun- mé':yekhez képest kell iga.zí dolgozo mozgohoz.
1 déli ebédszünetet használta fel bérezés miatt.
tani.
kahelye fölé sz.erelik már az
Hazaé1'kezése után közvetlen beszélgetésre. Ez,ek a kötetleti
új röptetót.
hasznosak,
Csamangó Henrik, az igaz- munkatársainak naponta be- beszélgetések is
Az éss:zerűbb szervezés � a 1 gatóság vezetője részletezte szélt a kongresszusról. Ezek mert olyan kérdések is elhang
műszaki fejlesztés legalább azokat a szempontokat ame- vo!tak 0, kezdeti lépések. Ké- zanak, amelyeket korábban
.
,'
12�/o-kal növelte a munka tertaggyűlésen,
sőbb összehívta a mozgó dal- szakszervezeti
Nyilvánvaló, Iyek f1gye!e�be v�t�level k é gozóit és élménybeszámolót vagy termelési tanácskozáson
melékenységét.
tervezet
mtézkedes,
az
szült
nora
hogy ezt a fejlődést
lmon
tt
dolgozók.
számukra.
E
dta
mondtak
el
tarto
a
Nagyszámú közö,;ség gyúlt I csapa.t. a nóbi.zottság é$ &
máknak is követni kell. lli- és :kifejtette: miért fontos a hogyan zajlott le és miről taegybe december 3-án déf.elótt ' KISZ tagjai, továbbá a tiszt•
szen a dolgozók most sokkal megjelölt feladatok maradék nácskozott a szakszervezet V.
11 órakor a Nyugati pályaud- képző intézet hallgatói.
több kocsit tudnak megjavíta- talan teljesítése.
kongresszusa. Egy másik a-Vka
ni, mint azelőtt.
var indulási ol.dalán. Rámán 1 Az ünnepi beszéd elha-nq
FELHÍVÁS!
Az élénk és szinte egész lomma! a kongress.zus határo
Kató ,szobra előtt a munkás- zá.sa ut,án kosz<YTúzásra Tcerült
ismerpontjait
felszófőbb
a
során
zatának
vita
tartó
nap
,
k
mozgawm
hós asszonyára em- sor, s mire az ünnepség az I-n
Felhivjuk a szakszervezeti
Könni-ehhen, grorsahhílfl dolgozun
Zékeztek
a megjef.entek.
ternacionálé liangjaival véget
bizottságok és az olvasók fi
Miként vélekednek a norAz eml,ékmiinél díszóTséget 1 ért, az em!.ékművet valósággal
gelmét, hogy a Magyar Vas
mák rendezéséről az érdekel
utas példányszáma 1961. ja .álltak a vasut-0.� munkásőrök, elbontották a kegyelet kos:w
tek, a szalag dolgozói?
nuár l-től emelkedik. Igy le a Rá.mán K,a,tó vasutas úttörő- rúi.
- Nem azért létesült a szahetöség nyilik arra, hogy az
lag, hogy továbbra is a régi
. • állomás és a pályafenntartás eddiginél több olvasóhoz jus
, •
feJezoÚj laktanya epftése
szinten dolgozzunk - hallotson el a lap,
tuk An<la Jenőtől, az egyik dött be november 7-re Toko dolgozói is kivették a részü
Kérjiik, hogy a megrendelé
bognárbrigád vezetőjétől. - , don. A laktanya építéséből az ket. Nagyrészt nekik köszönhető, hogy a tél beállta előtt el- seket a szakszervezeti bizott•
keresztül juttassák el
ságokon
készült a lakta'!lya. A két szolgálati ág dolgozói 1800 óra a Magyar Vasutas szerkesz
társadalmi munkát végeztek. töségébe (Budapest, VI., Ben
Ennek kétharmad része az ál- ' czur u. 41.).
lomás dolgozóira esik.
Különösen derekas munkát 1
végzett Paw Ferenc tolatásT egyun
O et
·· k t··bb
vezető és Beck József raktárnok, SZB-elnök. ők a kómü- a kulturált utazás érdekében
ves munkában segítettek. A
A Budapest-Nyugati pálya
fiatalok közül Homoki Sándor
váltóőr. Radnóti Ist-ván, Ba11- udvar - Veresegyház - Vác
az utasok
dics József és Branyicz1ei Jó- közötti vonalon
sokat bosszan
zsef kocsirendezők nem egy mostanában
a
k-Odnak
kocsik
kiviLágíiatlan
esetben éjszakaJ ,.zolgálat után
is dolgoztak. önzetlen segítsé- miatt. Ezt az állapotot biao
�ükért említést érdemelnek nyára a Nyugati műszak dol
még: Ujvári István főpálya- gozói sem helyes,Uk, de főként
mester. aki szakmaJlag irányí- rajtuk múlik, �� az utasok
totta a társadalmi munk.?Ro1, pana_sza megszunJ_on_.
Masik bosszanto . 1elen.seg a
alamint Szetevékenységét.
keres Tstván SZB-titkár, Fe- kocsik tisztátalansága. A taka A nyár ��én adták At rendeltet��nek Kec,:kemét illomú nyitott
ritásra több gondot kell fordí- ra.kod.ójá.t. Hogy mennyire i<lő<:--7erú ,·01t a rakodó megépitéff, aa
MiköWen Kürtösi Károly mozdt,nyvezetó e-épét tfsztitla a komáromi kete Zoltán és Gál István t·ak- j tani.
T, J,
felvéldünl< la mula�
tárnok.
tuiöbál.ban, KJ,;s Pá.l J.a!UIWs fémw�wiit vél:ez

Határozattá emelték a budapesti igazgatóság
1961. évi intézkedési tervét
I

Beszélgetés a kongresszusról
I

ki-:

Koszorúzási ünnepség
Hámán Kató szobránál

A tokodi vasutasok és a társadalmi munka
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MAí:YA R VASUTAS

nem jelze tt "/

.Jelzett

so- 1

A balesetek megelőzése a pályaszintbe/i útátjárólwn
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TANULNI SOHASEM KÉSŐ

Budapest Déli pályaudvaron zód n ak

szin te hagyományai van nak
a z üzem i iskolának. Az oktat
Ezé
válik.
enné
r tás már 1 958-ban megi ndul t.
zés l ehetetl
Míg a rákos! esetn él a
a
ellát
l
kel
m
úgy
tát
a
szolgál
kezett,
e
véd
,
Akkoriban a 380-as létszámú
a zzal
rompóór
hogy menetj elzés nem volt, hogy m i nd a korább_an , mi_n d , ál lomás 220 dol gozójá nak nem
a budaté.ényínél ezt a véde- 1 a rend esen, vagy kesve koz- vol t meg a a általán os iskolai
l ekedő vonat érkezése előtt a , végzettsége.
·ezést nem l ehet előadn i .
en az
Kérdés az, hogy a .,j elzett, sorompót m i nden �setb
A szakszerveze ti bizottság
. Ez a
„
1
vagy nem jelzett a sorompót előíi: idó�en le�árJa
kezdem ényezése ezért nagy
kezelő véd ekezése szempont- legfob� koteless:ge_
. 1 ,-isszhan gra talált. Nem csak a
ön.kent felvetődik a _I!1ási k kül önböző szolgál ati ágak d oljából milyen j elen tőségű? Lesorompókezelőnek k�1:des3 ha 3: sorompoom.ek gozói ké rték tömegesen felvéhet-e
a
esupan a men etjelzésre kezel - a J�l zestől fuggetlenu ( kot �- I t elüket, hanem a hír hallatára
looseg_e a vonatok . odaer_kE;7,e- , a kel,e nföldieknek is hely et
n i a z ú1sorompót?
Az a sorom póőr. aki csak s e elott a s�rompo leza r':68• 1· kellett szorítan i az oktatótea menetjelzés ekre támaszko- v� n -e _ J elentosége a menetJ;':· rem padja iba n . _
d ik a ,·on at !orgal mi ér- zesn ek, _ h iszen a s�rom po�r
Az ered mény nem is m atesitést. val am i n t a szolgálati mmd en keppe� �elelos? Va - radt eL
j
• •
kifüggesztett menet- l asz: a menetielzes:i� is m eg- 1
helyen
Ket e_v alatt az állomás
ren dj egyzék alapján a vona- van a m aga j el entosege, mert
j
101 dolgoszemelyzetból
le
j
A
tetése
l
.
e
n
a
v
end
r
k
na
n
a
tok közlekedését n em figyel i,
,wn - zési utasítás szerint a jelzés i zó végezte ·el sikeresen a
n em érdeklődik és nem nyo1e altalánost.
doskod ik a rról , hogy az útát- gyors k apcsolatot létesít a küo
j_áró idejében zárva legy en - 1 �-nbözo- szo1. gál at·1 h e1yek . k""
: �z i<!én 32 hal l gatója van az
s
eppen olyan gon datlan . mint zott. paran cso• t· · ad a zo lgal ati 1skolana k, Min den k i tan ul
doJ gozoJan ak
. vaI ameJ Y 1 a ki n ek
szolgálati beooztása•
alc i ha l J j a ugyan a men etj el - 1 h e1Y
· rj a le id o- ben té
zést · megse
ovete1 i . Pé1 dául : egy
i onsa·g·I ezt k"'
·
m za
• 11?kede·s ' 1·11 etv• e b"zt
1 éven belül - a kira kók kivémtezkedés megtét elére.
a sorom pót
A sorompóö rn ek áll andóa n
Enn ek elhanyagolása éppen teléve l -. m i n den vonat kisészolgála ti m ulasztás, I rónek meglesz a 8 álta lán o� zá �1olni _kell azza l , . h ogy _a olyan
Je_Jzést ado be:ende� meglu- m int a sorompó go ndatl an sa.
bas<>?hat. a taV\'ezeté k. vag_Y k ezelés e.
.
.
l Az eredmények m ögött a lela k abel megszakadhat, t ehat ,
Konrád Jozse!
kese dés, az akarás és az elvaz értesítés ' rngy az értekeKPM L VBO dolgozój a társi segítés szép pél dá i hú-

m eg. Mi n dig id ejében
go ndoskodta k az oktat óterem 
ról.
a fordák összeállításánál
figyelembe ,·ették az iskoláb ajárók érdekeit,
a tovább ta n uló állomás ia k
szeri n t
lehetőség
nak pedig
na ppalos b eosztást adtak.

mu n káját látj a eJ becsülettel,
hanem t an ul, sót kivesz i ré
szét a z al lo más mozgalmi éle
téből is.
- Csak a.z t sajnáLom, hogy

A vasúti útátjárókon tört.énő balesetek m egelőzésének
nem kezdtem előbb tanulni
problémája olyan idős, m int
- mo ndja. - Most látom,
maga a vasút. Nálunk b el ügymennyivel máské11t értékeli
mi niszteri rendelet szabályozaz ember az eseményeket,
za, hogy h ol kell a vasutat
amelyek körülötte lezajlanak.
keresztező közúton sorom pót
Nagyon meoszerettem a= írott
felállítani, vagy ezek hiányátanulni
Érdemes
betűt. A 8 általános eh,égzé
ban jel zőőröke t alkalmazni.
képzem
Szabó Pál vonatkísérő nem se -után szaki:onalon
Mind a vas úti utasítások,
.
mind pedig a közúti közl ekefiatal fejj e l. 1 956-ban került magam tovább
a va súthoz. Tud ta , h ogy m un 
dés rendjét szabályozó KRESZ
Féri és feleség
olyan törvényerejű rendelkekájához a szakmai képze tt,:é
gen• kívül az ál t alános m ű
zéseket tartal mazna k, m elyek
egy osztályban
betartása a védett és nem véRöv id
veltség
is
fon tos.
dett útátjáróko n a b aleset ek
Kal11 Mihály ra ktári mun•
i dő alat t l etett e a vo natkezemegelőzését biztosítják.
lói és a von atvezelöi szak- kás a m úl t'ban urasági c.seléd
vizsgát, miközben a z ál ta lános volt o tthon, Most egyik JegA nem védett útátjárón a
t an ul ója az
iskol ában is me gállta a h e- szorga1 mas a bb
özút n kö kedóket ves élyüzemi iskol ának, Fel esége kozle
lyét.
o
k
ta"bl"- zutare "'gyelrn......,-tő
""'
"""'
"'
sebességcsökkentésre,
sítják
_ trdemes tanulni _ jegy - csifelíró az áll omás�n , Együtt
egállásra, filtvel :;, es maga- tanul n ak, egy oszta lyba Járzi m eg szer�n•
m
,· en. _ Jól kép
tart�~
-""'
á
bal""""
teh t a
= a,
zett �·asutas a karok lenni. A · nak az .üze
• m i iskolába n.
·se· re. A vasút i lyen
m
tanulásban nem álLok. meg / - f1.a 1as ,·agyak a sza kú ege1o·ze
tátjáró el őtt a pályán egy
félúton. Most anában so kat ol- sze,-vezetnek és a szolgálati
ű, v agy kü lö n leges útátvasak,
tovább m üv e lődöm , felsőbbségnek. h ogy lehetősészer
j áró jelzőt á1 1 ít fel, melyek
egyre többet tanulok. Egyéb - get adtak a továbbtanulásrn
,. Figyelj" jel zés adására utaként már át is minősí te ttek az _ m ondja. -Mindig szül:sé•
gét éreztem annak . hogy töb •
idtják a mozdony,·eze tőt, vagy
V. szakcsoportból a III-ba.
a kiskocsi vezetójét.
ay a be_t tud
_ jak. A_ nagyobb tud cu
Az I -es toronyban n a„
. _
_
A_ �ell? idob_�n. adot t �1'.1 1 sürgés-forgás. N em éppen be- b11:tokaban J obban t udok 11,
szél getésre · a lk al m as időb en szallíttató JeLekkel bá iini. eseható Jelzes a kozuto n k ituzott ,
látható jelzés k_(egé��t � . r�ér keztünk. Sziics Sándor se- tenként bátrabban szólhatok
1
sze. Sorompónél kuh utatiaron
rén�•en kezel i a váltókat. Ki- hozzá eoyes kérdésekhez. E:11.
t��tén_t �ales_etnél _ v izsgálat
,·úrjuk, . m íg_ szót vá l th atu n k má ,- tu dom, hooy tanul-ni él'-Járh
ata
tlan
t
ú
táigyát kepez1 a z 1s, hogy a
vele. Masok t oJ hal lottuk, hogy d em es és soha nem késő,
l
va· . ·tO· t 11
vasutas dolgozóka t nem ter:Molnár Fereue
50 éves kora e l le n�
Are nemcsak
m
·
cra
�
?11 a . "ako- j Vác
áUomáson iSmertem
Katonás. Sok férfiembernek
hel i-e m ulasztás? Jel zett, vagy I
t0 u� �
d h 0 ve
,"
� . aJ ':1 . meten;él meg. A pesti vonat járt be. A I is dicséretére i·álna a oyengéd ,
n em jelzett a mozdony.-ezetö.
ye . sa
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illetve kiskocsivezetó? Évek- az � ll
� kitárult raskapun át özönlött a i asszonyka. magatartása. Nad
z� 5
a__�1
,es � _e r:- nép a szerelt-én11 felé. Eoy idö- , rágja élesre i:asalt. Köpen ye
kel ezelőtt a tabi sorom pónél- 1
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1 0 ? et tze�
te.rrr:;:�YC;- sebb 11énike - a molyan nagy- agyusztált, a haja gond oz ott.
k ü li útátjárón történ t cwpor- :�
. en
e 'it2e1;'yt;
, Vac . . yan mama féle - csomagokkal és Villan a fényes cipó, ahogy a
tos szemé lyszállítás t végző
yagy Vac al l_� m�s ra s7�U_1tam, két szőke kislán_vká�'al törte- ronat vezető elé lép :
gépkocsi elü téséné l a felelős- ':
1 eLve
a
ieszukrE' erk�zett tett a 11onat fele.
- Vona.tvezető elvtárs So
ségrevonástól azért m entesült k . em n ek
Lajos né jeoyviz.�g.• ó
0 - a kalauznő - ott á nt a mogy ;
�_l� é f ;t E;Z�k �e az al l om ozdonyvezetője,
a
vonat
ma-okra atirany,tani.
jelentkezem.
szolgálatba
de
barátságos.
melLett,
kocsik
mert többek állítása ell enére
,"'1ohá<:sitól _ t'!d tam_
�eo,
van megis rendet para ncsoló te_kinSürgős in tézkedésre
bebizonyosodott. hogy a moztettel. . A na,gy_mama b1rk.ozott h�gy k?=e} t12; . ere 1e_oyi;1zsgózsíppal „Fi- szükség. hogy a vasút ,·al ób a n
donyvezetö
I segíteni tudj a a kö rnye ző köz- j a ke::eben le i:o batyukkal. Va- galo. T1z ere ;ar;a szuntelen ,
gyelj" j elzést adott
! lahogy felcibálta azo ka-t a ma- havi 240-260 órában Vác-Ve· .
sé"ek mezó"azdaságát.
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A vasu tas d olgozokat most 1 "
gas lépcsőkön, de a két kék- resegyház-Rákospalota-Szob
.
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R
az a két b al eset fogl al koztatszalagos szőkeség még lent szi- -Budapest Nyugati-pu. közti
pogott. Egyetlen pilUI:,n� t alat'! tárolságot.
-----j a, _amel):' a múlt éy feb.ruár
Két
gyermek
ot_t t�rmett a kalauzno es gyen- a nyja. SzolgáT.at ból sohasem
13-an �kos állomas kozel égedsegoel, szeretettel - ahooy késett el. Pontos fegyelmezett
b en . az idén pedig november
Köszönet az üdü/ésért
csak egy anya tudja - rakta - mo11dia Mohá�si Jstcán vo15-én Budatétény m eg'á ll óhefel a gyermekeket a vonatra.
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natvezető._
ö
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Aztan ;ar
rom poval f elszerelt utátJaron
ki a vac1 vona.t.
s
om 1;a az az. egy het.. me�
í
A 11apokban jelen voltam, A jegyvizsgáló ott áll a pero•
történ t. Mi nd két esetben ny ly
ik
!' amikor jelentk.e-z:ett szolgálat- non. Fehérlcesztyíi.s keze a sap
�Z���� m
tott útsorom pó m ellett köz� _f��f
uho- 1 ba a női brigád patrónusáruil,
l ekedő vona t a Fővárosi Au"t; .;ies n �
s.zegélyén, s mosolyogva
taJoJa.n ztto tO e1:1.- I[� so �- az öreg Mohácsi vonatvezetö- kája
Halász György, Kecskf'mét állomás rendelkezö forgalmi szol�álat•
tiszteleg.
autóbuszát
tóbusz Vállalat
•
ta am ha Joval, 1gy m ar né!
t.<',•öje, f-iZOcial.isla bri'{ád\'&.z.ctő rendelkezést ad vágányút blztosítá•
u
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m indkét esetben elmulasztotNem tudom szavakkal mel- !
ta.
l óra 25-re érkezkiildtek.
l
A rálcoSi esetnél megálla
tün,k meg. Rá.iár t un k a 487"
lt
�= ��
pítást nyert, hogy a w·,cat in 
szá mú vo na tra . de i11dulásra
dulása, il l etve átha]adáS'a előtt Powonyban meleg szeretettel ••
esnie 3 óra 07-kor keriilt sor_
Rákos áll om ás forgalmi szol  fogadtak bennünk et ·a cseh- ;
L>miato1cat
ott
gálattevője a vonat részére szlovák dol gozók, és j ól s.i!kef:íttf;k ���;.:�
tiszteendeztek
t
előadá
rül�
r
;
_
?
menetjelzést nem adott, az I.
•
sz. áll it óközpontból pedig a Jetünkre:
A vonat to/ómozdonyra vár
sorompóőr részére rend szere
Az elJátás végi g kifogástaFerencváros reggel 6 ó ra. s::emélyvoMt nyomában �-a- között - oépmenet nélkül
Vonatunk súlya 1305 ton na,
sitett csengőjelzést sem adták l_an -�•olt. s m i n dn yájan jó l ! A rnzényletből sorra kül dL'<' fl'l}trnk, Komáromtól
azonban 354. km ·v olt.
le.
a mozdony pedig csak 1 200
ereztük magunJ,at.
ki a villamos-vontatasú vo- szabad az út.
ton nával köz1ekedhet a gö
A buda,tété-nyi es etn él meg
Nagyszentjános
Ezúton köszönöm meg pár- e natok fordaszakaszait, A m ozá ll omásra
Rákos-Hatvan között
Ezért
em elkedón.
dölJói
álla pították. hogy a közleke tunknak, valamin t a szak.szer- • donyok személyzete a Keleti érve, visszatoJunk és á tál lu n k
dő vonat részére menetjelzés vezet vezetőségének - és ! fűtőházban jele ntkezik szol- a pára tlan szá m ú vonatok
E>,en az éjszakán Rákos ál Aszódon 3 óra 29-töi 5 óra
h a ll atszott. Azt a sorompóőr minden kinek, akj hozzásegi- ♦ gála ira . A meneti rányító po n- helyes vágányára - vagany lomáson az 55 006-os
zámú 05-io vá.rtu nk toló mozdony
tudom ásul vette, előjegyezte, te tt -, hogy én is részt ve- ; tos
ala pján zár miatt, Az átáJlás után \'illamos mozdonyTa szálltunk ra. Is�e,aen újabb egu órát
t ájékozta tása
enoedélyre, majd
vártu n k.
ezen kívül a szomszédos s o hettem az üd ülés n.
el telt.;veJ fel.
; m indenki megtalálj a a moz- m in tegy 15 perc
e
reggel fél nyolcra érkeztün k
rom póór telefonon is értesítet
foreleni k a gépn él a
megj
\'O
ni
hatv
Ferenc,
Tajti
donyá t.
+
a
,
öz, . Lázár Istvánné
te Budatétkny megállóhely �o
• Kiss V. Já ru:,s vo.na t vezetőt gal mi szolgála ttevő,
na tvezetö keserű sza vakkaJ Rákosra,
Ocsoi;ai Lá,3z/ó mozdonyve
rom póőrét a vona t elhalad á a szolnoki IX. P, m esteri 57,a- ; a 41 501-es
mozdonyra ,
a
- Miért nem mennek ? - mutatja utazási na plóját,
sáról.
kasz dolgozói�.
• ,.Leó '-ra vezényel ték. A moz- kérdi.
- Reooel óta csu'Pán egy ze t'.í és Göndör István gépke
zelő így összegezték vélemé
do ny már rá is járt a sze- M ert még n em menesz s1:er fo.-dultunk m-eg Hatran
• mélypályaudvar II. vágányá- tett - fele l i a mozdonyv eze é s Rákos között. Most gép nyü ket :
Altalában azt tapasztal
♦ ra, Záhonyból érkezett - Sop- tő. Aztán m egi ndul a vita. A menetben megyünlc Pécelre.
• ron-át menet re nd el tetésű - mozdonyvezet3 i gazát nehe- Amío a bejátrati jelző-nél áll j,tk, hoou ezen � a vonalon
nem használják ki meofele
irányvon atra,
ze n látj a be a szolgálattevő. tunk. egy átállitós oözoéppel
villamos-mozdo1111ok
i;onatunkat. lőe-n a
- Sajnos. sokan inkább vi- oda kül.dték a
Várhegyi Istvá.n egyike volt tanu!1. A szakszervezet veze- ! Ami� a vona;ve�ető átv eteljesitők.épesséoét, és sokat
1 2-es �zam u _ vonatot, tatkoznak, semhooy szabál!l Pedio az áUomá.smt t öbb vá ácsorgunk helytele-n intézke
azoknak, aki'k Dombói:ár álJo tősége
háromhón apos szak látnák el szol,gáJatu oán11 is szabad, ioy a gépet dése le következtében. Pedig
máson a felszabad ulás után szerveze ti iskol ára j avasolt a. ♦ Kelko l_»i:e gepkezelo _ a m oz- szerűen
kat - mondj a a gépkezelő. Rákoson is meocserélhettü k. 4-5
a Visszatérése utá n még ered- • dony k_orul szorgoskod1:k:
bekápcsolódtak
a zonnal
villamosmozdom, töl,é
volna.
_
szakszen·ezeti
mozgalom ba. ményesebben ,-égezte szak- •• - E_. e � � v,ona lon sziv,eseb- - Pedig eb-ból is sokszor
Mint kiderült, nemcsak a letesen ellátha. t ná itt a te
ácsorés
voMtkésés
származik
latot
szolo
tel1esitunk
ben
Nemcsak al a pító tag volt. ha- szervezeti munkáját,
A forgalmi
Része •• ..
L1_ ,,, .. •
,
.
.
,,wa ,nosm ozdony ment gép herszoloálatot.
o.ott oás,
e cók és a menetirá
rnl t abban is, hogy Dombóvár ♦ mmt R4lco s es Hatio�n _k.
tiván előtt a 93 -a.s menetben Pécelre, de az átál szolgálatt
Győrszen
mondJ a . - Ott tulsagosan
+
�
roőzmozdony
mindent
n11ítók
állom.ás a téli felkészülési ve
a lítás mozdo n y is oépmenet n 11a l vitetnéne1' mert azok
sen yből háromszor került ld sokat ácsorogtatnak bennun- őrhelynél. n!litva találtuk
az ben tért onnan Lissza. Ez bi
Szerencsére
sorom pót
kérdezi,
nem
győztesen és több munkavé- e lce t.
,
helytelen. intézkedés személ yzete
nem közlekedett jármű. zo1111 a
hány tonna a vonat, úgy vé
delmi felad atot teljesítettek ; . - A hegyeshabni . vonalra úton
történt.
miatt
óra 56-ra meg is érkez11
n
pana
ezzuk.
s
d
ker
:5z?
mc
+
t
jól az irányítása alat
rá
villamos- lik. ha egy-egy gőzösre·
Pécelre élTe ,i
♦ - Azt eppen n em mond- tűnk Gyór-el6rendezőbe. A
ak asztják az ..állomást •, k ed
rendelkezésére mozdonyt ráj á.ratták az „ elő vezőbb lesz a von a t te rhe1-és i
illet_v� ; ha tjuk. Hiba i tt is akad, de m eneti rány
_MLrit ., sz.b,-e]nök.
fuggetlem lett termelest + nem annyi. min t a
mmt
m ásik gépmenetben indultun k visz re tolt" 2957/482-es szám ú vo
Közben elfelejtik,
normájuk.
felel?s szintén_ j ól megáll ta ! von alon, Egyébként. ha elkí- sza Tatabánya-a lsóra. Kissé natra, Már a fé-kpróba is kész hogy amío a gőzös elsz«szog
helyet. Egy idoben a teru leti ♦ sém ek b ennünket. szerezi1et- sokáig ta, rtott, a,míg drót a lá volt. a milcor kiderült, hoO!I a
egy-lcét á.ll o nuísnyi távolság
bi zottJ1%�ak is t�gj a volt. A ♦ nek
mozdonyt. így vonat súlya 100 tonnái:al. ra. a villa 111Jllép kétszer is
tapasztal atot, 1·ontatták a
néhány
,·ezetoS-egJ
ertek lé'.7..J eteke_n • Szívesen tettünk
eleget a csak J 4,15 órára éi•kezhet lünk ,.-ag11is hrírom kocsit-al nehe meofordu.lhat Rá.kos és Hat
re_nd ,;zeresen részt vesz es meghívásnak,
zebb a megengedett terhelés
meg,
<·a.n között. tgy ,iszont a g3mint sok t ap a szta lattal ren - ♦ - 76 tengely. l l46 tonna
Tatabánya-alsón a vonat mil,
zösök csak akad ályozzák a
aktín s7:ól h?� a ♦ - mond ja � vonat;·ezetö, Ha - méa nincs kész. de 15 ó ra
d�l k�
asszá k
Ak
moz
a
le
�_
vi llamosmozdon .rokat a gyors
ez.
k�rd_�-�h
Vele:ne�yen e1<
eli n dul donyt! - ren delkeze tt a szol
. • maros an kesz a fekpróba is. 22 percre sikerült
ktf;'J teseben az_ a szan �ek ve- ♦ Endrédi László mozd on yve- nun k Ferenc i;áros felé. ú t gáJatl evS, - Vigye a h arma kö7J0kedésben ,
A tapasztalat teljesen iga
zet1 . hog y elobbre . v igye . _a ; zet.ő a láírj a a men etlevelet és közben csak Bicskén álltunk dik vágányon álló von ato t.
SZfkS;-e.rn,zel;i m unkát. SaJat • az
A fejetlenség követlcezmé zol j a a mozdonyszemélyzet
rendelkezést, mea csapág11vizsga mia,t t . és
írásbeli
nem a késóbbi<:k folyamán is kepzeset meg most
n yén ek hel yess-ágét. Az
vélemé
sem h a- • Menesztésre várunk,
17 óra 20 -kor már Ferencvá- nue: újabb ácsorgás. Végül 23
lehetett
számítani
mindig
ill e tékesek segíts enek minél
nyagolja el. Esti iskolába jár, ♦
mégiscsak el
perckor
10
óra
l
vo
n
zöjébe
de
ren
ti
a
nyug
ros
ál
Dombóvár
Ezt
munkájára.
t
t eremtenj és
indul unk a 464-es szá m ú vo előbb r ende t
tunk,
Fölösleges vita
mond
Dombóvár állomás szak- ♦
lomáson igen k evesen
kiala kí
A mozdony nappali teljesít- nattal. Gödöllőn 50 percio en egys-áges gyakorla tot
S7en·ezeti Mzottsága köszöne- ;
hatják el magukról.
a oépmenettei gedélyre vártunk. mert Aszód tani a Rákos és Han·an kö
ménye
Mint bizalmi kezdte a tár tét fejezi ki Várhegyi el vtárs- • 8 óra 20-kor indulás.
zött közlekedö ,i!lam osmoz
sadalmi munkat. majd a mu n  n ak a 15 éves jó munkáért. ♦ Ta •ái g j ól halad un k. De egyiitt - 26kkrn, s mi n t ké- áUomás a tolóval közlekedő don yok felh aszná l ásával k a p
k
Turára
vesződött.
vonatoldwi
éjszakai
az
megtucJlttk.
sőbb
allun
többször
e
egyr
zután
e
;
.
.
.
zetését
e
v
kavédelmi reszort
B odogh !U ihaly • meg
j el zőkn él
egy-két teljesítmény Al11uísfü=itő. i!- ér i; e feloszlatták vonatun./w.t. csol atban.
a
bízták rá. Ebben a beosztásá
♦ percre. úgy látszik, a 22-e, letve Tatabánya és Budapest majd oépmenetbe11 Hatvanba
Kovi:.cs József
sz. b.-tit.kár.
ban is helytállt, mert sokat

és

-----------<>--<=>------------

A J EGYVIZSGA' Lü' N o"

él

.,,....-...._.....,~_.,~�--~----~---~�-..--.~--..-.......,....,._,..__......_�

t'

I

f ....

en

!�;� és

:s=. ;

!
!

15 éve szakszervezeti funkcióban

!

!

t5zi �!

!

Hogyan haszna'IJ·a'k k1' a v·111amosmoL""donyok
te11·es1'to" ke'pesse'g e't
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Az Utasellátó téli ujdonságai

Névadó ünnepség
Szegeden

Az Utasellát ó egy hónappal möl.csök é.s a földimogyoró
a határidó előtt, novem b er árusitásat.
ünnepi díszbe öltöztették a
29-én t eljesítette éVi forgaLmi
.
vasútforgalmi techni, eglepe t.esnek_ szegedi
!r
tervet. S mivel ebben az év- s- Karácson
um kultúrtcrmét
Tiltan!li
án 1_.áu:�tu �
� � n:pok Károlyné, nevelőintézeti ta
ben még olyan ünnepek alatt • �
g 1
ba
o . c
- ná ő
r
kell helytállniuk.
mint
karának
névünne
rn kislányá
,
!t �?1"
�é�'l t u'o
.
.
": bo�l "s,u
. pas u: dio,a
tz
t
•
a o. o. 1aJ
1ve�zter, ,·árh·t·
. t1 se,gere.
csony es sz1
A k"1,, E'---.,
.
..,.,,wra nevad'o
•
.
cí.d
.
f,1meny
es
a.z
r,
JCSO
o
et.
te
l
k
„ 1e t·I tan ács anyasz_üle1 a k·e:"hogy . az ev rekordf orga1om- Az elóbbib ől hauonta
100 000 I
.. . 11,c
mai zaruL
előtt tettek ün
• b·tbó! ped,.g 50 konyvvezetöJe
uv_e
1 , a.
, utob
:iepélye,; fog,'ldalmat, hogy a
.!7
Nos. ha mar itt tartunk, ma�t h_ozunk_ fo�galomba. gyermeke szoc:a
lista szellem
t
..
nézzük rnei(. hogyan ké,;.zült Felkeszultu'.'k _az unnepek:e ben f
ogják nevelni.
.
fel az UtaselláLó a karácson:i,i ital- és c.telf�l.esege
k�..el ':·
A szülők. nagy,,.zülók, rokoünnepekre é.- milyen újdonsá 1?mel._le!t no_uel)lik az et_ke = nok. ismerősök, valamint az
gokkal rukkol k1 a téli hóna e:, bufekocs,� s=�mélyz�te_t �
es
ün neplő közönség előtt Dáni
pokban ?
tobb . mozgo arust ailttunk l\Iihá.ly. a szegedi iga7..gat.óság
. ..
•
- A karacsonlf! unnepek mu1tkába.
I. osztályának vezetője mon1
legjeU.egzeteseb b árucikkébői,
Hangoztatta,
Ezután néhány ujdonságról dott be. Zt:dct,
a szaloncukorból nyolc ragon- bes7.élt
a
f oosztályvezetö. ho�y tár"':1dalmut1k könnyí�
ttal. hozunk forga lomba a. bu- Eszerint december közepétől, m 1iq�-.z1� a szulök nevclesi
dap,,sti és a 1:-idél-i pályatulra- ahol mód ,·an rá. bevc ze\jk a gondJan, � szebbé te.'iZI_ a
lapunk zóna disznótoro<1 étel<:>ket az �YE:l;l1ekek életet. Onnepernk
f'Oktm. _ táJékoztatta
.
t.él'llét Korándi Jón,.. elokalkuláció s..er•nt 7-8 !o- 1s UJ tartalmat kaptak.
�,. rinta8 áron. A más4k újdonsá•
A névadó ünnepség bensózetöU Utuellátó
got, a virágárusltá&t; egyelőre séges keretek között zajlott le.
je. - B,véb H«ldn&ból " ele- a Keleti és a N11'U{111ti pálya- Szegeden
ez volt az el só eset,
c,end6 me,m�et b!noaitot- udvaron vezetik be. A virágo- hogy vasutas dolgozók �
flfflk. Polüfflin C80fflll(IOUU• kat a MA V-kertészet szállítja mekének névadó ünnepiégét
1
ht1 me,kadttiJc • déligvil• majd.
tartották.
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Kö eté re méltó kezdeményezés

Lapunkban annak idejérl
�ws,hó van Öf'h.ciz cím
alatt cikket frtam Polgá rdi
'1lomás váltó6ri szolgálati he
lfér61. A napokban örömmel
tapasztaltam. hogy az állomá
llClll úJ váltóőr! helyiség épül.
Az állomás személyzete tár
,adaJml munkában segíti az
�tkaést.
:iCA1doel Jómef állornásveze16 á Fnaa J<-ef forplmi

szolgálattevő
e!,·álla!ták
a
villany bevezetését. (Civilben
mlndkett�n
villanys7.erelök.)
Az állomás többi dolgozója
pedig az anyagszállítást, a
tereprenderest és az egyéb
munkálatokat végzi.
Követésre méltó tettükkel
elősegítLk
a munrkavédelml 1
céllkitűzések megvalósftá.'!át. /1

Bosnár

tirol,-

Budapest már alváshoz ké-
szulödik, De itt Ferencváros
ban. az ország legnagyobb pá
lyaudvarán ilyenkor kczdödik
az tljszakai hajrá A m:igas.
karcsú oszlopok teteJér61 ret
lektor<>k fénykévét világit.lák
meg a llineket, amelyekl!n

tóházat, a nyugati gurító felől
tisztacscngésü
mikrofonhang
kántál az éjszakába.
- Három üres a húszra,
egy rakott a t1zrP. A negyedi
ken ..,.,.. eiöóbf'• • _,..
NI ...
Gv6rt� &Uff�

Az ünnepség a vasútforgal
mi teehrukum kultúresopcrt
jának színvonalas mfulorával
ért véget.
8sllidl Sindor

Pályázat

A Va■utaaok Szaku.-v-•
Központi Szlmfónlku• zenekara
felvételt hlr"-t budapeatl vaa
um emat&- -zak r'8zén
eta6- 6a múod-heqed(lre, cNll6:, -r klarlnétre,
ra, b6Q4re, •-••
• • har·
!!':tt.;!;..,.���
Jelentlcu• minden __.d6n
6a ........... 18-20 6ra klldtlt:
Róza Ferenc utca 22, •.., elatt.

Mi akadályozza a biztonságos munlcát
az oroszlányi gazdasági vasútnál?

_...... _ __.._

A umr.ervet:et Komárom
fflHllft �k munka
védelmi csoportja a közel
m últban 111ecvl7,sgálta a Gaz
du6al
Vasutak
oroulánut
�ének munkavé
delml helyzetét. A vizsgálat
eonm nébáa)' hláJ1y.osság is
� k-�"""'....,.,
-lletlüf6
6mllep.
�lt, hogy a blztonláp mun-

ka csak Igen kis mértékben, vezetók &ern fordítanak gon mint fe'.aete árnyak suhannak fóhadiszállásának
asztalán,
vagy egyáltalán nlnes bizto- dot a biztonságos munkára.
amelyet
egy
halványlélly4
a kocsik, a szerelvények.
sftva. Baleseti nyilvántartást 1 A 8,-8,5 kilométer hosszú
személypá]yaudvarról lámpa vilácft meg, telefonok,
A
nem vezetnek, s üzemszemle vonal sem biztonságos. Az Hahnánvt
.Domonkossal,
a mikrofon és egy fényjelz6 ké
naplójuk sina;.. Az Qzems.zem- aljazat több helyen rossz, a szakszervezeti blzoeuág ter szülfk. lll6Me a 1Uritá81 J80·
léket egy távlrda naplóba talpfák korhadtak. Emiatt a melési felelősével indultunk el 2lék. Győri abból olvass a szá
jegyzi'< be, - már amit beje- kisiklás veuélye fenyegeti a a rendezőbe, ahol mepzám mokat, amelyeket a mliu'Qfon
Balesetve lálh&tatlan jel7.ó és v6ltó fé
gyeznek. A fút6ház ablakai gzerelvényeket.
továbbit a Vllliókezelőknek éll
példáuJ hónapok óta hiányoz- sz.é]yt rejt magában az 18,
nye villog az éjszakábn.
a •rUIIGlknak.
&at.;-. tll@bsiZélt1le tfllp!dll)an hogy a vonatkísérő zemély
Szótlanul ballagunk a nek
A 411- tartaMk nagyokat
azonban et-rGI a bizottság nem zet jóformán nem v zl figye mentén a szitáló es6ben i
. Alig IIZU&IZIIJlltva. egyenletesen tol
talált feljegyzéllt.. Sajnos, a lembe az utll6ítállokat, a ua•
)lagyjUk magunk möeött a M- ja a szerelvényt a guritóra. S
bályokat..
A blztonsáeos munka meg ------------1 a sötétből, akár a kisértetek,
akadályozza az
s:r.ervezését
gurulnak a kocsik a kfvánt
Is, hogy nincs az üzemfónök
vágányra. A felgyorsuló ko
Ö
zefogáeeal
ségnél olyan dolgo.zó, aki e
csik a Jejt6 alján hirtelen
tekintetben ÖIISzefogná a tor� legyözhetók a nehézségek Jne8torpannak. Szikráznak a
éll
a
pálya�
vontatá
galom,
Budapeat-0,li JJáltlaudVGnm fgy valamennyi vonat előfü
kerekek, katt.og egy szerkezet
a
s
fenntartási szolgálat dolgozóit.
a mOszaki kocslsrolgál11t do!- tése megtörténik.
Min t már közöltük, Kiskun és a kocsi megzabolázva, laa
A
szakszervezeti
bizottság
Co aóinak nyároo sem könnyű
sem
fűtőház
halas
dolgozói
san halád toribb.
október
A szakszervezeti bizottság alálta még meg a helyes utat
.
t
a dolga. Sok munkát Igényel
yéb t.érsadalmi sa!rVek Ahhoz azonban, hogy miel6bb 25-re befejezték hároméYal
és
eg
szál1ftásl tervüket. Azt vi&zollt
a megannyi kiránduló-vonat.
segí tségével a szolgálati f6- gyökeres változások történje- kevesen tudják, hcJCy a zavar
Ezt kövel6en a llél áWtja 6ket nökség
jól szervezte meg a nak az oroszlányi
Gazdasági talan
nehéaég elé.
munkamenetnek
IIOk
munkát. A dolgorok munkaA zord id6'"-",_.,...a való fel- kedvét fokozza az emberekrol Vasutaknál, az igazgatóságnak akadálya volt. Több mint egy
Msr.Olát befejezték. A kultú- való gondoskodá& Véd6ruhá Is többet kell tör6dnl a kia- éven át folyt az álklmás Mép[

asúttal. Kirívó rendellenes- tése és ez !d!kal � fl
ráU utuás 1>l:ztosftására nagy jét mindenk megkap
ta. A v
i
condot fordítanak. A k ocsikat
kc!cillt.ekfnt6bb
olgozók még a vasutasnapon llég, bale&et eddig ugyan még gyelmet
d
ttaztán tartják, jól világit.lák· birtok
nem
történt , de ki tudja, hoo munkát követelt minden dal
ukba vehették az új,
á e16Mtik. Az előf11t.éshez alilyen
körülmények
k117.ött
holgozótól.
Az
átépftéa
el6tt pe
k orszenl öltözéít, fürdőt és a
1talma2lott kaz6Dok fővtzsgá- ____ ,..._,_ ...._,.,.�.<- ket.
nap, vagy holnapután nem dig túlság"man mik volt a
e
I
lati ldeJe lejárt.
Helyökre , __,_ •-v�
következik-e be egy rendld- f11t6báz.
6'J' 1 Péter
újabb két kazáDt állftottak be,
vüll esemény?
- • A már lamert.etett kiml·
,.....,....,1++++-1++�f++�>++t+t-++t+t++<1++���f++t+t-++H-t++<1++++-f++�>++t+t-++w,P&ló tel:jellltményebt a tat.6ház dolaor,.61 úgy tudták el
Duciaf'b4nll'II, G11(w - Hewe. érni, hogy megfelel6 öasze..
halom voltak történetünk el· f ogással végedA munlrAjukat.
Millden doicoz6 maradéktala
6Ó állomáahelyeL
nul el� a rábúiott fel
Ezalatt az id6 alatt közel
meeér
50 km fővonali, 20 km mel adatot. Helyt61l"•uMrt
demllil: a dlClléretet.
lékvonall vágányt 6pitettünk
'1'frlll 1....,,
éa 50 csoport különbör.ö rend•
II.
rolta az álJ-Omások nevét. - szerű kitérőt caeréltüllk. Az
aeaedilfazcatcllléll,aae, - Kób4Rva, .Rákoa- elvépett munka értéke mea
Banngolú u enzágban uemmUaálv, SZob - Zebe- közelftl a 100 millió forintot.
1950-t61 1980-1- 33 munka
gént, - Nam,maroa, Réta.nla - Sáf'bogcird, UffiJrőou- helyen fordult mec épftésve
FEL
l
út, Böt'gönd - Szabadbatt,- zetósél!tlnk, A tfz év alatt 230
tt,án, Lábatlan - Stltió, Do- km vágányépltést, 200 cso
roo - Tokod - Almáafazttó, port ldtér6cserét beleezámiwa
Cffmpiuzta
Komcirom, az ágyazatr011táláet é az al·
Súkfffehirtxi-f' - Moha. Hef'• építmény kéazltést - véczett
ceghalom - Bicske, Duciaf' - el.

Felké zültek a télre

Az örök vándorok
háza tájtín

tv

A Jö 6 tervel

Az épftésvezetc5ség jelenlegi
munkájáról Srica Lciazló 6pf
tésvw.etó beszél:
- &r,ítésveaet&égilnk Gal11amácaa és Nógrddlcöl,ead ál
lomáa kömtti 25 km-- vo
els6r8!1gúa1táaát
nalszakasz
vépi A n6irádkövesdl kábá·
olyan
m«-
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MAGYAR VASUJ'AS

A Kilián testnevelési mozgalomról

A:z, ut.óbbl években egyre legfőbb jel[emzője a nl6zt vesürge!oöb követelésként hang- / vők nagy száma ikell legyen_ A
20tt el a Magyar Testnevelúi sportolók számának fokozatos
é& Sport Tanács ülésein, hogy és jelentós növelése szükséges-nem nélkülözhető egy állandó sé teszi. hogy minden koroszsportmozgalom, amely a törne- tálynak bő sportolási lehetóg,ek számára lehetővé teszi a séget biztosítsunk, minden:kii
:rendszeres sportolást.
megtalálja a neki megfelelö
Hazánk testnevelési és sport- testedzési és sport.olási alkatnMJZga].mának fejlödését nap- mal
jainkba:n Az MSZMP művelőAz MTST határozata alapján
dúf>olitikájának értel.mezése a az MHK, a VIT és az olimpiai
testnevelési és sportmozaa].om- jelvényszerző
versenyek tabon című tézisek határozzák pasztalatadnak felhasználásámeg. E szerint a szocialista val az igények figyelembevéte-restnevelési és sportmozgalom lével kezdödött meg az új, ál-

Köszöntjük a bajnokot

Az !.del női saJcltbaJnokság dön-
töJ.e igen érdekesen alakult. űgy
S2>Ólván az utolsó fordulóig nyílt
voH; a bajnokság. Végül a nyu
godt, n,agy kü:odőképességű Sily
lye .Jenőné fél ponttal megelőzte
nagy vetélytársát, Karakasnét.
S!llyéné, a k>étgyermekes édes
anya a Vasúti Föosztály dolgo
mja ezúttal harmaclszot
nyert
bajnokságot és szem�ében hébéVi szünet után először
akadt olyan versenyző, akii meg

tudta V'édem előző évben szer-

zett bajnokságát,

csilllk és munkatársai is szere
tilt a sz.erény, csendes bajnok
nőt. S7.erénysége,
nyugaJma
a
A Főosztályon felettesei

megbe

versenyeken is legfőbb erényei
közé tartozik. Nagyrészt ennek
és erős akaraterejének tulaJdonit
ható, hogy a
nehézségeket, az
akrul.!llyokat mlndlg 6lk.erül el
hárítania.
Gratulálunk és iovábbl sikere
ket ldvánunk.

A hódmezővásarhelyiek nyertek
a Vasutas lfiúság i Vívó Kupát

Az ifjúsági vasutas vivó kupa
utolsó fordulóját december lo-én
bonyolították le a KPM Dob ut
cai tornatermében. Az idén ti
:zenkilenc srzakosztály
fiataljai
mérték össze tudásukat a
ku
páért, A győzelmet Ismét a hód
mezóvllsárhelyi ifik
6zerezték
előtt.

meg a tapolcaiak, illetve a BVSC

Az utolsó forduló �tán a leg
jobb egyéni teljesitményt elért
vívókat Jutalomban részesítették.
Forgács l\larglt (Hódmezővásár
hely), Ká.rolyf! Edit (Pályafenn
tartási Technikum), BaU
Imre

(Szolnok) és Németh László (Pft.
Techn.J kapott Jutalmat.
Az ifJúsál:i vasutas vfvó kupa
végeredménye: 1. Hódmezővásár
hely 36 pont, 2. Tapolca :n p.,
3. BVSC 30 p.; 4. Pályafenntartási
Technikum 28 p,, 5. Keszthely 28
p., 6. Debrecen 23 p., 7. Szolnok
Z2 p., 8. Makó 21 p., 9. Szombat
hely 20 p., 10. Szeged 18 p., LL
Kaposvár 16 p., 12. Komárom 14
p,, 13. Pécs 13 p.; 14. Szentes
12 p., 15. Pápa 12 p., 16. Balassa
gyarmat 6 p., 17. Nagykanizsa 4
p., 18. Siófok 2 p., 19. Cegléd 2 p.

BVSC-siker a vasutas vívóbajnokságon

November 3-án és 4-én, a
BVSC Tanács körüli vlvótermében ren<lez;ték meg a2> 1960. évi
országoo Vl8Sut.aa vfvóbaJnoksá�

Női törben és kardban a BVSC
versenyzői egymás kBzött dön
tötték el a bajnokság és a helye
zések sorsát. A klardozók össze..
csapása már közel sem volt
�é.ezlnvonalas, mint a tőr�:�t
1
u
a
mezőny. S ami ,a legörvendeteEredmények. Férfi tőrben baj•
sebb
bajnokság s:oínvonala is nok: Kamuti Jen6 (BVSC), 2. De
magaea!,b volt, mint "" elözB mecs (Szolnoki MAY), 3. B. Nagy
években. Killé,nösen !éri'! tőrben (Szolnoki M'.AV), 4. ltalász (BVSC).
vivt,ak igen é<-dekes csört�J.:e t a Női térben bajnok: Székely Ti
verseoyzök. A vidéki fiatalok borné (BVSC), 2. Szabó (BVSC).
alapooan megszorftották ia BVSC 3. P;.i.sz�or {BVSC). 4. Kovácsné
válog,atott tőrvívóit. A győztes (B\'SC). Kardban bajnok: Dávid
Kamuti Jenő után például két Sándor (BVSC), 2. Detre (BVSC),
vidéki versenyző következik „ 1 3. B !ró (BVSC), 4. Skallczky
rangsorban.
(BVSC).

-1 :i"�1J'r1::i�;�1:� ���
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K E R E S Z T R E JTVÉ N Y

Vízszintes: 1 . Jól szívleld meq.
(Folyt. füqq. 1 6.)
14. Autómárkát. 15. Nem magázzuk. 17. E
darab. 19. Hátráltató. 20. TerO-

letmérték. 22. Hanoi keverve. 24.
Csatorna. 25. Erdei állat. 26.
Hint. 28. Azonos' betűk. 30. De
cember. 31. Étkezés. 33. A gyű-

1960. DECEMBER l!J.

Válasz újítási ügyben

!

H· 1

A Magyar Vasutas október
j .Iandó jellegű jelvényszerző 31-i számában megjelent „Ké-- 1
mozgalom sza,bályzat-terveze.- sík az intézkedés" e. cikkre
ténelt ki<iolg,ozása, Tavasszal az alábbiakat közöljük:
az MTST kibővített ülésen tár
A kí.sérZetképpen beépített
gyalta m0ll:I és fogadta el a műanyagtárcsák üzemi visel
Toldi Miklós testnevelési moz kedése kifogástalan volt. Az
galom tervezetét azzal. hogy újítás ezek szerint bevezethető
- Hát ti miért heverészte.k itt ebben a -nagy dologidőben?
azt széleslkörú vitára kell bo- lenne. Időközben azonban a
- Jelentem, mi vágányzárójelzók vagyunk.
csátani. A vita anyagának fel- KPM 7. szakosztály műanyag
- Ejha! És nektek tetszU� ez a heverés ?
dolgozásával került kidolgozás- bizottsága
a 411. sorozatú
- Dehogy tetszik. Itt ágaskodtunk mi a föliLku:pacor1. eJ1
ra II végl,eges szabályzat.
mozdonyok rúdágyai homlok szorgalmasan ijesztgettiik a felénk közeZedó koc.si.ka.t.
Az eredeti tervezeten több feWlete védelmére a javasoU
- Teringette! No és félnek tőletek a jáMl'llllvek?
módosítás is tört.ént. A többi nál lényegesen olcsóbb eljá
- Sajnos, nem, pedig sötétben világítunk is - váZa.szol..
között megváltozott a mozga ;rást dolgozott ki, és ez most
lom neve. Az új mozgalmat van kipróbálá.s alatt. A pró- ta egyszerre mind a négy.
- Engem éppen tegnap éjjel nyomtak � a liefr/e-mből Kili.án Györgyről. n. macyar bák 1961. ápri.1,i.s végéig befe
kommunista mozgalom mártír jeződnek. Eadig az időpontig keseregte az egyi.k. - A kocsisor utolsó kocsija egészen, fel.
járól nevezték el.
a javaslat feletti döntést el mászott hozzám.
A mozgalom. amely nagysze kell halasztanunk.
- Engem a múlt héten csaknem ö.s.szezúztak - mondta
rű lehetőségeket teremt
a
a másik. A kocsirendezők addi{/ ..uuiig noszogatták jelzésem
KPM 1/7. A.
sportszervezetek számára, ter
kel a mozdonyvezetőt, mig az utolsó kocsi ba,kkecske mód
mészetesen a sportvezetőkre is
jára hirtelen felugrott, majd dUll'Vá.n beZenyomott a földbe.
mozdonyszolgálati osztály.
nagy feladatokat ró. Mindenek
Ezt igazán nem érdemeltem.
előtt megköveteli tőlük. hogy
- Az én esetem még ennél is .súlyosab b - siránkozott
figyelmüket a t.ömegeket fog
� harmadik. Egy hónappal eZ>előtt nemcsak kipöckifüek. a
lalkoztató edzési és versenvz.ési
KÖNYVISMERTETÉS
helyemből, hanem üvegábrázatomat is összetörték.
formák fejlesztésére irányít- A kocsik nem t.ö-rödnek vefü.nk - panaszolta a negye
sáik.. s örködienek a mozgalom
A Táncsics Könyvkiadó kl„dá- dik. Hiába álLíta,nn,k
vissza bennünket, minden pércben vár
tisztaságán.
sában megjelent V. Androszov:
jwk. az újabb szerencsétlenséget. Nem is tudjuk, miért 1'Cl>n
Azt mári6 leszögemet,1ük, Az amerik.al munkásosztály a ránk szükség. A kocsirendezök nélkülünk is tudják, hol
a
hogy a mozgalom, sikere első- monopóliumok jármában clmú csonkavágány vége, a mozdonyszemélyzet meg nem
is láthat
sorban attól függ, hoQ11 a St>Ort- könyve. A ezerzö 144 old.aloa. minket. Egyedül a lámpakezel,ö
foglalkozik velünk esténként,
szervezetek. a s-portvezetők. a tudományoo meg,alapozottsággal, amikor kivilá.git
bennünket. Én már jeZentkeztem a kihúzó-
mozgalmi survek hogyan hasz- gazdag té<nyar.yag felh.asználásá vágány
végére, mert egyedül ott van szerepe a magunkfajw
nálják ki a;,; adott lehetőséae- val, teljes hitelességgel táz-),a berendezésnek.
elénk <l7l amer!lml munkásos�tály
�- Elég a síránkozásból! Takarodjatok in.-nen! - kiáltot•
Ezek.után nézzük meg rövi- mai életét, kllátást.aLansAgát és
den mi az új a Kilián testne- vergödését a monopóliumok Jár tam ráju.k hara,gosan.
velési mozgalomban?
- Nem Zehet kérem! Minket ideköt az F. l-es Ufu.sítás
mában. De megmutatja a kötet
ElsősoI'ban az, hogy a törne- azt !s, hogy a munkásosztály 100. pon.tja - válaszolták. Én -ugyan faképnél hagyto:ni őket,
gek testnevelésének és s portjá- öntu<l.atoo rétege hogyan kilzo az de mégí.scsak jó lenne a vágányzáró jelzők panaszai föiött
nak országunkban elöször pró- elnyomó szervezetek ellen, ho minden füetékesnek e!go-nd.olkodni.
GEREBLYE
bál mozgalmi vonatkozásban g,y.an száll sli<Nl politikai Jo
keretet adni. Lehetöséget ad a g,alért.
bekapcsolódásra korr„ és nemA kötele): figyelmébe .ajánljuk
_ 108 taggal müködött a KST
Háromtagú küld.öttség táto
re való tekántet né1Jkül. Ezzel a a ez.akszervezett funkctonártu
_ Szegedre, hogy
Kazincbarcika gatott el Pécsröl
testnevelési
és soknak és mlndaroknak, akik ebben az aévben
szocialista
korábbi 53 taggal tan.ul..m,;'i.nyozza a rakodási főnök-
á.llom.:isonJ
sportmozgalom alapvetö célki- torzitás<>k nélkül akarják meg,ls szemben. Az év végén
43 835 ség karbantartó műhelyének mun
túzését. a tömegek sportolási merni a munkáaosztály hetyze forint került kifizetésre, Az :E:sz.a- káját. A tapasz;tal.atcsere eredméki Jármfijavitóban 424
dolgozó nyesnek bizonyult.
lehetőségét is elómozdítja.
tét és szerepé t az Egyesült Alla 280 ezer forintot gyűjtött össze
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A krm�rcsszus elő1ti
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1�
I/2. c. Eg-;etern! fel zött mozog.
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elökész!tő
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A Szeged-Rókus dolgozói nagy zetl községet. 116 napi munkában
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tőház dolgozói.
TST-kkel és megkew.enék szol Allamvasutak tetilletén.
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gálati helyükön az előkészüle
teket az úi verseny-mozgalom
Lettt Ferenc Pécs, Aszlalos Já•
elindítására.
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nos Budapest, Behán Róz.sa Ka
Az MTST határozata !el hív
zl.ncbairotka, Bognár Károly Ta
fa valamennyi testnevelési és
polca. Pintér Lajos Vácrátót, SurKiállítás az Ernst Muzeumban
sportmunkávai fog!al.kozó sur
ma.n Imre Budapest, Póka Mik·
vezet figyelmét: a Kiíi.im te.st
A Képzőmúvészek
Szak- munkájukban
megjeJenítsélc lós Tiszaszederkény. SzUádi Sán•
nevelési mozgalom megvalósí
baráti dor Szeged, Dancs József Tapal
tás o. wrűn türckC"tlj'.?nck nünél szervezete lr-ezdemé nyezésére, , - sokan keres.ik a
ré�zve·vö az egész szak.szervezeti moz- kapcsolc.,tokat az üzemi mun ca, Bódogh M:ihi.lJy Dombóvár,
sw.l11ú
nGgyobb
megnyer-ósére és fog.lalkozta galom támogatásávai tavaly kii.sokkal. dolgozó parasztok- Tótka Károly Szeged, Leveleike&
felhasználjuk.
tás.?.ra. Teremtsék meg azokat 50, az idén 70 képzóművész: kal. A Képzőművészek Szö lapunk anyl>gához
Papp Tivadar Miskolc, Berkes
és
szakszervezete
a 1eltételeket, amelyek alkal festó, grafikus, szobrá,sz volt vetsége
Mészáros
n1�zásáva.l a mozgalom rbz állami gazdaságok, termelő- kezdeményezésére november Imre Sz.ékesfel1érvár.
26--án kiállítás nyi.lt az Ernst Sándor Abor>Y, Szilágyi János
vevo1 állandó jellegű sport szövetkezetek vendége.
e
.művészek Budapest, LevelcUcet illetékesekhez
tevékenységet fejtfietnek k i.
Mintegy harminc művész Múze�m �n
m ��ká� bo!: .,Dol.gozo emberek továbbitottuk.
rendszeresen dolg ozik elsősorban budapesti, de vidéki közott'_ . ��mel.
Ge1n i\Uhály, T6tb Ernő Szeged·
_ ,
A kiaUita,s 116 muvesz 183 Levélben vá1aS7.0lU!l'k.
mölcsöt. 35. Egyik szűlöt. 36. üzemekben is. Azokon a művéNincs igaza. 38. Nyomdászati el
festményét
és
grafikáját
mu
szak
járás. 40. Mutatószó. 4 1 . Férfi· szeken kívül, akik a
58 szo
név. 43. Szigetcsoport az Atlanti szervezeti mozgalo:m segítsé tatja be, ezenkívül
kisplasznka)
45. l\lonte Christo gét igénybe vették, hogy kö bor (portré és
óceán ban.
vára. 46. Francia határváros. 48.
látható. Mintegy 800 alkotás
Mese. 50. Fél akna. 52. Nadlr el zelebb kerülve az üzem, a fa ból válogatta a zsüri a kiál
lentéte. 54. A höség. 56. Vaspá lu életéhez - _azt
a,likotó
:,
Etcser�ném srlálinvárosl
lya. 58. Kopár. 60. Van aki hány
litá.s anyagá!t. Ez is mutatja, szobás
központi fúiés.-:!s lakásom
ja. 6 1 . Délutáni összejövetel.
hogy a képzőművészeket va Budap�t környé-!d magán!ak-'163. Megye. 65. . . . ín Huogary.
Sztlílinvaro5,
MAGYAR VASUTAS
lóban érdekli a téma., vi.ssz sért. Péli Józ..c,,ef
66. ldegen nyolcad. 67. Elem. 89.
l!;vszak. 70. Kegyelettel teszt. 72. Felelős szerkeszt0: Gulyás Jáno-: ha-nara találtak a vendéglátó Liszt Ferenc krt. 14. m. 3'a.
Idegen cirkusz. 74. Varga Ml·
- Pesti egy szoba
föbérJeti
üzemek körében is.
FeleHls kiadó: Szabó Antal
hály. 75. Orosz zeneszerzöt. 78.
elcse:rélném bár
szerkesztőség: auda oest. VI.,
A k;i.állítás közeZebb hozta l\,IAV-!.akásomat
Fe é
mely vidéki városba.n vagy BaBenczut tL 41.
�'ú::őleqes: 2. Állóviz. 3. Visz
a művészt és rnecé-nását - a 1.aton me1le1t éJ6 vasutas egy sro
sza: párbajtör. 4. Történelmi me Terjeszti: a Népszava Lapkiadó
dolgozó népet. - Hel11es ez ba k,onyhás. nem szolgáj::itJ, ft5Vállalat
ző. 5. Trója. 6. Szovjet olimpiai
bérleti lakásával. �rtesitést kér:
az út: tovább kell
halc.dni Vadas
bajnoknő. 7. Nem téged. 8. Is
Budapest, VII.. Rái<óczl út 54
Lajosné, l\táté.5zalka, Kos�
mertető. 9. Bogas fkerszava. 10.
rajta.
suth u. 2.1.
Szikra Lapnyomda
r. de forditva. 1 1 . A2 ásványi
(ék. fel.) 12. Dohányos teszi. 13.
Vontatást. 18. Villamos mozdony
fajta. 21. Értesitő. 23. Vissza:
északi nép névelővel. 27. Nem
G Ő G
helyes. 29. Rajta. 30. Májvála
Ü N N EP ELÓTl
dék. 32. Sem az . . . 34. Én ide . • •
37. Borsod megyei község. 39.
Adu. 42. Vissza: vlzinövény szö
vedék. 44. Két mutatószó. 47.
Kozmetikai márka. 49. Fektet.
51. Pestkörnyéki kirándulóhely.
53. Távolságra. 55. Fordltva óv
ta. 57. Prémes állat. 59. Fémest.
62. Rázúdít. 64. Sorozat. idegen
szóval. 68. Kíváncsiskodó szó. l<l
cslt nyújtva. 71. Edér.y. 73.
Olasz szent. 76. KicsinvltOkép,c/5.
77. Tál szélei. 79. Kimondott
betű.
BekUldend6: vlzszintes I. rüg
gőleges 16. Beküldési határldó:
l 96J. Január 10. A helves meg
fe.ltök között könyveket sorso
lunk ki.
Az elc5zc5 keresztrejtvény he,.
lyes megfejtése: A mfiszakl nor
ma. Ozemi iskola.
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Könyvet nyertek:

Vtrát?völstvi

- Képzelje, mióta megtudta, hogy expre&'lz

tehervonattal utazik, nem áll sroba velem.

- O, kérem,
ajá.ndékot viszek.

a

ládában csak egy ki•
!Puszta; Pál rajzai)

