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Hogyan segíthetiük legeredményesebben 
a nemzetközi személy- és tehervonatok 

menetrendszerinti közlekedését? 
A vasút vezetöl, forgalmi I szeU értekezlet követte, ahol 

azake�berei az őszi hónapok- Európa valamennyi vasútja -, 
ban negy olyan nemzetközi a Szovjetunió is - képvisel
értekezleten vettek részt, ahol tette magát. Nem sokkal ez
a nemzet:közi személy- és te- után a népi demokratikus or
heI"forgalom problémáit vi- szágok közlekedési miniszter
tatták meg. helyettesei Prágában találkoz-

Az értekezletek sorát a ba- tak, majd november első fe
ráti országok forgalmi szak- lében Upcsél>en került sor a 
embereinek varsói tanácskozá- TEEM vonatok,kal kapcsolatos 
sa nyitotta meg. Ezt a brüsz- tenni<valók me�beszélésére. 

Növelni kell az utazási sebességet 
- A Tlégy tanácskozáson el

hangzottak milyen mértékben 
érintik a magyar vasutat? -
érdeklödtünk a 8. szakosztá
lyon. 

- Bár az értekezletek idö-
1endjében a prágai a harma
dik helyet foglalja el, én 
mégis azzal szeretném kez
deni - mondotta Bács István, 
a menetrendi osztály helyettes 
vezetője. - Az ott elhangzot
tak ugyanis bennünket is ér
zékenyen érintenek. A minisz
terhelyettesek Prágában al'ról 
tanácskoztak, hogyan lehetne 
csökkenteni a nazánkon is 
l<e;e5ztül haládó Balt--0,ient 
és a Panoonl4�xptesn ké é
Bét, hogyan lehetne tovább 
növelni e gyorsvonatok utazási 
sebességét. 

A tapasztalatok azt bizonyít
ják, hogy a végrehajtó szol
gálat operatív szervei eddig 
nem sokat tettek a hazánklba 
már késéssel belépő nemzet
közi gyorsvonatok menetrend
szerűségének visszaállításáért. 
Sót az igazgatóságok közőtt fo
lyó verseny helytelen értelme
zése miatt nemegyszer saját 

érdekeiket helyezték élőtéroe. 
Ezen a szemléleten feltétle
nül változtatni kell. 

Ha a fűooházak a legjobob 
g�ket és a legképzettebb 
személyzetet adják a nemzet
közi gyorsvonatokra, lila a 
csatlakozó állomásokon a for
galom és a tnűszak jól együtt
múköcli,k, ha a budapesti" pá
lyaudvarokon gyorsan történik 
a szerelvények takarítása, 

Mi tagadás ebben a tekin- összeállítása, mi sokat tehe
tetben nekünk még sok ten-

r 
tünk azért, hogy ezek a vo

nivalónk van. Bár az utöbbi na tok menetrend szerint közle
időben sokat javult a helyzet. kedjenek. 

Egységes szerelvények 

- Az 1962-63. évi új me- gyar, a csehszlovák, az NDK 
netrend életbeléptetésével egy- és a román vasút állítja ki. 
idöben várható� változás a Hasonló elv alapján közleke
nemzetközi szeméJ.11forgalcnn- dik majd a Pannónia expressz 
ban? is a Berlin-Prága-Budapest 

- Igen. várható - volt a -Belgrád-Szófia vonalon. A 
válasz. - Az utazási sebesség Budapest-Bertin között köz
növelésének egyik feltétele, lekedö Hungaria gyorsmotor 
hogy megszűnjön a vonatok menetrendjében szintén vár
kettéosztása. A magyar, a ható némi változás. 
csehszlovák és az NDK vasúti - Bizonyára feltűnt, hogy a 
szerveinek kezdeményezésére, Pannónia-expressz útvonalából 
a jövöben egységes szerelvé- hiányzik Varsó. Nos. a Varsó 
nyek közlekednek a nemzet- -Breclav-Budapest-Be!g
közi fővonalakon. Ez azt je- rád-Szófia vonalon új gyors
lenti. hogy a vonatok a kün- vonat közlekecl:iik majd ugyan
duló állomástól a célállomásig csak egységes szerelvénnyel. 
egyforma kocsikkal közleked- Var3ó és Bukarest között a 
nek. Az egységes szerelvényt Szovjetunión át a Kárpát
egy vasút állítja ki a teljes expressz bonyolítja le a sze
útvonalra. A Berlin--Prága- mélyforgalmat. Budapesten és 
Budapest-Bu,karest között Breclavban megszűnik a vo
közlekedő Balt-Orient ex- natok kettéosztása. 
pressznek négy egységes sze-

1 
- Hogyan alakul vasúti 

rei vényre lesz szüksége. Eze- összeköttetésünk a nyugati or
ket a szerelvényeket a ma- szágolokal? 

Jdlisura �nykedés a Keleti fOtiiházban. ' ltlrály Jstvin mozdony• 
,·ezet6, <zakszervezetl bizalmi és Máté Linló Jd11s6s mozdony• 

felvlgyáZó a ill-007-ea gép bomoltolójU ellem.iirzlk, 

A Budapest-Wien- szluvá.ki.á.n, Magyarorsuig.!>f, 
expressz a jövőben is közle- R.ajka,-Murakeresztúr átme
kedik. Ezzel szemben a ked- nettel az adriai kikötőbe és a 
vezőtlen menetrendi helyzet Jugoszláviába szállítandó áruk 
és egyes nyugati körök mer.- részére külön gyorstehervona
terkedése miatt megszűnik az tot jelölt ki a lipcsei értekez
Orient-Arlberg-expressz. He- let. Megállapodtunk a Len
lyette Wiene-rwa!cer elneve- gyelorszá.g-ból Románia részére 
zéssel új gyorsvonat közleke- rendelt üres tartálykocsikat és 
dik majd Basel-Wien--Buda- a Lengyelországból hazánk 
pest-Bukare�t között. A vo- számára érkező kdkszkülde
natnak Bécs.l>en minden ményeket toválbb!tó lrányvo
irányból lesz csal,akozása. A natok menetrendjében is. 
gyorsvonat szerelvényét nyá- Ugyancsak elfogadta az érte
ron a román, télen pedig a kezlet a Gyékényes új határ
magyar vasút állitja ki. A menetének, a nemzetközi te
Bécs és Basel között közlekedő hervonati menetrend.be való 
kocsit a svájci vasutak adják. felvételét. 
Mivel a Wienerwa!cer menet-
ideje majdnem awnos a �e, 1gy f'::5� a _helyzet az 
nyári menetrendben közleke-

1 
ö5.zi. .nemzetkoZJ. �eke�l�tek 

dett Danu.via-expresszeJ. ez.ért tukre�_r,i- A masodik otéves 
a jövőben ez a motoros nem terv 1doszatkában nemcsak a 
közlekedik. �!földi szállítási feladat_?k 

1 
nonek, hanem a nemzetkozi 
személy- és teherszállftás,ban 

Sturovo közös is nagyobb lesz a tkövetel-
l rnénY. Ha azt akarjuk, hogy 

ezután se essék csorba a ma
gyar vasút jó hírnevén, becsü
letén, még keményebben meg 
kell fogni a munka \·égét. 

határállomás lesz 

Vid Ferenc 

Sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt 

kívánunk minden szakszervezeti tagnak, 

[unkcionáriusnak, aktívának, vasutasnak! 

Vasutasok Szakszervezetének 7. 
Elnöksége � 
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Járműjavító vállalatok őszi forgalmi versenye 

A járműjavító vállalatok 1. Székesfehérvári Jj. OV. 
osz1 forgalmi versenye októ- 12 OOO Ft jutalom. 
ber 31-én lezárult. A verseny- 2. Szombathelyi Jj. OV. 8000 
ben az I. csopoTtból az f:sza- Ft jutalom. 
ki .Járműjavító OV., a lI. cso- A járműjavító vállalalok 
portból pedig a székesfehérvá- ős7.i forgalmi versenye ugyan 
ri Járműjavító OV került ki már lezárult, eredményeik to
győztesen. A helyezési sorrend vábbi javításával azonban el 
a következőképpen alakult: kell érni, hogy eredményes 

I. csoport: munkával segítsék a többi 
1. Északi Jármújavító OV. sz•ilg:Uati ág őszi f�r�almi vei-

20 OOO Ft jutalom senyet és az 1961. ev1 terv tel-. 
. · _ . • . jesítését. Nagyobb gondot kell 

2. Szoln�kl Jármuiavito OV. 
l 

fc
.
rdítani az átfutási idők csök-

15 OOO Ft Jutalom. 
kentésére és a minőségi mun-

II. csoport: ka további ja ·ltás,\ra. 

- Az elmondottakhoz még 
annyit: az új menetrend élet
bel�t.ől kezdve a nemzet
k8z! gremé]yforgalomban Stu• 
rovo lesz a magyl!r-esehszlo
vák közös határállomás - fe
jezte be nyilatkozatát Bács 
lstván. 

A nemzetközi személyfor
galom után vizsgáljuk meg a 
teherforgalom alakulását. A 
november 7-e és 14-e között 
Lipc.,ében megtartott Európai 
Tehervona.ti lmkezleten a 
nemzetközi tehervonatok köz
lekedésével kapcsolatos álta
lános kérdéseket a TEEM vo
natok 1961-62. évi eredmé
nyeit és az 1962-63. évi me
netrend kialakítását, valamint 
egyéb nemzetközi tehervona
tok menetrendjének kialakítá
sát vitatták meg a részvevők. 
Az értekezlet munkájáról Ber
ke Bélától, a 8. szakosztály 
helyettes vezetőjétől kaptunk 
tájékoztatást. 

Korszerűsítés, új felvételi épületek 

a Kazincbarcika-Rudabánya vonalon 

- A Upcsei értekezlet meg
állapította, hogy a Budapest
Salzburg-Münclum, illetve 
Budapest-Wien--Tarvisic, va
lanúnt a Buda.pest-Stockiholm 
rendeltetéssel közlekedő TEEM 
vonatok beváltak - mondotta. 
- Az osztrák vasút képvise
lője ]c(ilön elismerését fejezte 
ki a TEBM vonatok jó ki
használtságáért és rendessé
géért. 

Ujabb nemzetközi 

tehervonatok 

- Mivel a -nemzetközi ex
pressztehervo-n.atok közleked
tetése bevált a jövőben egész 
Európá.ban tovább bővül ez a 
hálózat - folytatta. A 
Budapest-Stockholm rendel
tetésű TEEN):-vonat mellett 
indítunk egy Budapest-Bai
Sohandau (NDK) rendeltetéf.ú 
vonatot. Ezenkívül a baráti 
Bulgáriából Ru.sse-Curtíci
Budapest-Bad-Schandau kö
zött is közlekedik majd egy 
TEEM vonat. Ez Bulgária és 
Románia bekapcsolását jelenti 
a nyugati és az északi orszá
gok teiherforgalmáiba. A r..yu
gatl országok!ba nekünk lesz 
még egy mentesítő TEEM vo
natunk, élő exportunk előse
gítésére pedig Hegyeshalom-
Salzburg között közivetlen já
ratot létesítünk. 

A Lengyelmszágból Cseh-

December 19-én a mú-1 Igy az új lakások most üresen 
kc!ci igazgatóság és a Beton- állnaat, csalódás érte az itt 
útépítő Vállalat :képviselői a dolgozó vasútasokat. A Nehéz
helyszínen tájékoztatták a ipari Minisztérium a miskolci 
sajtó munkatársait a Ka- igazgatóság kérésére már ígért 
zincbarcika-Rudabánya vas- segítséget, de az intézkedés 
útvonal fejlesztéséről. Négy várat magára. 

A váltókezelők részére 
olyan magas, csupa ablakos 
tornyokat építettek, ahonnan 
k:túnöen áttekinthetik az 
egész vágányhálózatot és a 
váltóállító központból irányít
hatják a kocsik futását, a vo
natok bejárását, mert az ál
lomást modern biztosító be
rende:1.éssel is felszerelték. 
Éjszaka a négy darab 25 mé
ter magas világítótorony.ból 
hatalmas reflektorok öntik a 
fényt és lehetővé teszik a za
vartalan, biztonságos forgal
mat. 

éve 'kezdték meg a munkála-
tokat, s azóta összesen 200 
millió folintot fordítottak e 
fontos iparvidék, a Sruha
völmJe vasútvonalának fej
lesztésére. A látottak mE'g
gyöztek bennünket arról, hogy 
eredményes, jó munkát végez
tek eddig az építők. A mun
,kálatoka t 1962-lben is folytat
ják elsősorban a pálya kor
szerűsítésével. 

Rudabánya 

Modernvonalú, sóskúti fehér 
mészkővel burkolt felvételi 
épületet ka;pott Rudabánya 
állomása. Az épület méretei 
és elrendezése megfelel a vár
ható forgalomnak, különleges 
építészeti megoldásai jó hatá
súak. A várótermet, amelyet 
nagy ablakai tesznek barátsá
gossá., kettős eserépkály,hával 
fűtik, a világitásra fénya.öve
tket szereltek fel 

Az új állomás építésével 
egyidejűleg a vonalat is át
építették és megfelelö bizto
sító berendezéseket létesítet
tek. A váltókezelők modern 
váltóöti toronyben teljesítik 
szolgálatukat. 

A fénynek sajnos árnyolda
la is van. A vasutas dolgozók 
részére ugyanis 18 lakás épí
tését írták elő a tervek. Ké
szen i!!o vannak a lakások, de 
elkészülésük időpontjában ki
adtak egy rendelkezést, amely 
szerint esak azoknak utalhat
nak ki a la,kásokból, akik meg 
is vásárolják awkat. Eredeti
leg szolgálati lakásokról és 
nem ör��kások�ól volt szó. 

Szuhaká.Iló-1\Iucsony 
Az itteni felvételi épület 

sem kevésbé korszerű. mint a 
rudabányai. A lapostetejű 
építményt bordó színű falak 

borítják. Az egész állomás fej
lesztésére 52 millió folintot 
költöttek. Ezt a fejlesztést az 
tudja igazán megbecsülni, aki 
régebben is járt itt. Esős idő
ben bizony nem lehetett szá
raz lábbal kijutni erről az ál
lomásról. s most széles asz
faltút vezet a fel vételi épü
lethez. Az új épületben most 
kényelmesen elférnek az uta
sok. Az elöcsarnok tágas és 
világos, a váróterem mellett 
külön termet rendeztek be a 
vonatra váró diákok részére. 
A fűtés és a világítás itt is 
korszerű. 

Megfelelő helyiségek állnak 
az itt dolgo2.ók rendelkezésé
re. Szabó János állomásfönök 
büszkén mutatta a látogatók
nak a modern vezénylőasztalt, 
amely nagyon megkönnyíti a 
forgalmi szolgálattevők mun
káját. 

Kazincbarcika 

A dolgozókról t'aló szociá
lis gondoskodás szép bizonyí
téka a Kazincbarcika állomá
son épült új utasforgalmi épü
let is. A régi épület már nem 
elégítette ki a szocialista bá
nyaváros megnövekedett for
galmi igényeit. 

Vegyük például a váróhe
ly lséget. A régi 18 négyzet
méter alapterületü volt, az új 
111 négyzetméteres. Tágas, 
üvegfallal zárt és fedett pe
ron is van. 

A kazincbardkai felvételi 
épületet már október végén 
átadták rendeltetésének. Nem 
túlzás, ha azt mondjuk. ho-Jy 
a bemutatott három felvételi 

Régebben egy-egy hosszabb épület közül ez a legszeob, 
szerelvény csak több részre legmodernebb. Az elócsarno
tagolva fért el az állomás vá- kct mozaikpadló borítja és a 
gányain. Az átépítéssel olyan I falak pasztellszínei is kellemes 
hosszú lett az állomás, hogy a hatásuak. Üvegajtók és falma
legnagyobb tehervonat Is el- :ti.sságú üvegablakok sza'nd 
fér egy vágányon. Erre Is utat engednek itt a napfény, 
m:gy szükség volt, hiszen 8 nek. Az Utasellátó büféje Jó
környező kilenc bányából na- �-árosi színvonalú. 
ponta 7000 tonna szén érkezik 
Szuhakálló-Mucsony állomás
ra. amit feltétlenill tová,l:>bíta-
D! kell. --� •� 

ll:rthetö, hogy az új, szoc,a• 
lisra város lakói örömmel fo, 
gacitál< ezt a felvételi épületet; 
hi�zer, jól illik a városképbe. 



MAGYAR VASUTAS 1962. JANUAR t. 

A mérlegelés, mint önköUségjavító tényező 

Allandó feladatun!k az ön
iltöitség csölckentése. Jól segít
heti ezt a kocsirakományú 
küldemények mérlegelése is. A 
vasúti árudíjszabás I. rész ál
ta 1 ano;, fuvarozási feltétele« 
28. cikk l .  §-a alapján a fel
adónak a fuvarlevélben nyil
vánít.ott kívánságára a vasút 
a küld€11llény súlyát megálla
pítani köteles. A küldemény 
aúlyának megállapítására vo
n,a tkozó kívánságnak kell te
kintc.ni azt is, ha a feladó a 
külaemény súlyát a fuvarle
véltx. nem jegyezte be. A súly 
megállapítása a feladási állo
máson. ha ott nem lehetséges. 
az útvonalon fekvó más állo
máson történik. 

U,gyanezen dkk 2. §-a fel
menti a vasutat ezen szigorú 
kötelezettség alól akkor, ha 
,em a feladási állomáson, sem 
a fuvarozási útvonalon nincs 
megfelelő mérleg, vagy ha a 
mérlegelés zavart okozna az 
üzem rendes menetében. To
vábbi mentesítést ad e cikk 
3. §-a is azzal, hogy felhatal
mazza a közlekedés- és posta
ügyi minisztert bizonyos áru
nemek mérlegelés alóli fel
mentésére. A miniszter élt 1s 
ezzel a jogával. Ezek az áru
fajták az idézett díjszabás 28. 
cH,k 3. § III. kiegészítő hatá
rozatában taláihatók 

Az említett szabályok gya
korlatilag azt jelentik. hogy a 
vasútnak megvan a joga a 
mérlegelés elhagyására. de 
csak indokolt esetben. A meg
tagadás okát a fuvarlevél .. A 
,·as,út bejegyzései'' című rova
tába kell beími. Nem elég te
hát csak megállapítani, hogy 
adott esetben nem végezhető 
el a mérlegelés. mert ez még 
kelló indok mellett sem ad 
mentesítést. A megtagadás té
nyét a fuvarlevélben is rögzí
teni, indokolni kell. Ez a leg
fontosabb! - Ha ezt nem 
t-es,zük, akkor hiába hivatko
zunk a mentesítésre, mert 
nzm fogadja el sem a fuva
roztató. sem a döntőbizottság. 
A dön töbizottságaak jelenlegi 
álláspontja .szerint, ha a vas
út a mfrlegelést kellően bizo
nyított indok nélkül mellöztl. 
a kárt viselni köteles. Igy 

születtek meg a2l<Mt a határo- és a szükséges adminliszt�á
zatok, amelyekben a döntő- ciós intézkedéseket is el kell 
biwtt&ág kártérítésre kötelezte végeQlli. A mérlegelésre ltiie
a vasutat olyan esetekben, tölt intézkedéseket is el kel! 
amikor súlybevalással. de hí- végezni. A mérlegelésre k;;e
vatalos mérlegelési kérelem- !ölt állomás az odautalt kr,csik 
mel feladott kocsirakományú mérlegelését tartsa elsőrendű 
küldeményeknél a rendeltetési feladatának, mert a.mulasztás 
állomáson elvégzett utánmér- kártérítési kötelezettséggel 
legelésnél a bevallással szem- járhat. 
ben hiányt állapítottak meg Ha sem a feladási, sem a 
és a megtagadás oka a fuvar- kijelölt közbeeső állomás r.= 
lETVélbe nem volt bejegyezve, tudná elvégeZil!i a kért -nérle
vagy ha volt is, az ok nem gelést, akkor ennek indokát a 
volt megfelelő. fuvarlevél „A vasút bejegyzé-

Mit tegyünk, hogy a vasút sei" rovatába feltétlenül írja 
ne fizeasen ilyen fölösleges é,; be. E nél.b."iil még akkor sem 
indokolatlan kárCJ/kat? mentesül a vasút a kártént�si 

El5ó és legfontosabb, hogy kötelezettség alól, ha a mér
az állomások kívánság eseten legelést alapos okból nem vé
elvégezzék a kocsirakományú gezte el. 
küldemények mérlegelését a Az önlk.öltség csök'kenté.se 

feladási állomáson. Ha a fol- szempontjából ezért nagyon 
adási állomáson nincs vágány- J lényeges a mérlegelésre vonat
hídmérleg. akkor a kocsit az 

I 
kozó rendelkezések betartása. 

iguz,gatóság által k.ijelölt mer- Dr. Gazdag József 
legelési állomásra kell utalni Szombathely 

Teremtsünk rendet a beruházások körül 

Hozzászólás 

Örömmel olvastam a decem- 1 Javftaci kell a Beruházási 
ber 16-án megjelent Magyar Bank budapesti központjának 
Vasutasban, hogy sz.akszerve- munkáját is. Ne kelljen he
zetünk kö:z;ponti vezetősége a tekig várni, amfg a KPM hí
második ötéves terv végrehaj- telleadása után a bank intéz
tásával kapcsolatos feladatok kedik a hitel folyósításáról 
tárgyalása során a beruházá
sokkal is foglalkozott. Helye
sen jegyzi meg a beszámoló: 
rendet kel-! teremteni a ws
útnál folyó beruházások kö
rü/. is. 

Véleményem szerint 
a beruházások gazdasá.gc>
sa.bbá tételének nélkülöz
hetetlen kelléke a. helyes 

beruházási politika. 
Eh'hez reális távlati tervek 
szükségesek, hogy gondos elö
készíté.9 után kerüljön sor 
minden beruházásra. Szüksé
ges, hogy a beruházási prog
ram kiadásakor annak pénz
ügyi fedezete is biztosítva le
gyen. 

1961�ben a beruházási hite
lek megkésett kiadása sok 
kapkodást okozott. Megnehe
zítette az anyagbeszerzést és 
a kivitelez.ési munkálatokat is. 

A helyes beruházási poli
tikához tartozik a.z is, 
hogy felhagyjunk az a.lá
tervezések minden f�tájá-

vaJ. 
Ne úgy érjük el egy--€gy be
ruházás engedélyezését, hogy 
a valóságosnál alacsonyabb 
összegben tüntetjük fel annak 
értékét. Példa erre a mis.kowi 
igazgatóság területén Eger ál
lomás fútőházi mozdonysiin 
bóvíbése. Ez a beruházás 950 
ezer folinttal indult, 1960-ra 
már 2 mill ióra emehlcedtek a 
költségek és végül hitelhiány 
miatt elmaradt a befejezés. 
Hasonló volt a helyzet a 
pécsi fútóházi öltöző és mosdó 
építésénél is. Nemcsak a tel
,es befejezéshez, de még a fel
szerelési és berendezés.i tár
gyak beszerz.éséhez szükséges 
hitel sem állt rendelkezésre. 

Kapacitásbővítés beruházás nélkül 
Az NDK-ban szocialista 

munkaközöwségek vizsgálják 
felül a vasúti vonalak átbo
csátóképességét. Minden vas
utas tudja, hogy a szállítási 
teljesítmények jó folaméröi a 
népgazda&ág termelékenységé
nek. 1960-ban az NDK vasútja 
8,7 millió tonnával t.öbb á.r:'t 
szállított, mint 1959-<ben. .M1g 
1960-ban az őszi forgalomban 
napi 41 500 kocsi került be
rakásra 1961-ben már az e;sö 
negyedéYben átlagosan ennyit 
igényelt a népgazdaság. Ezzel 
a követelmé1;inyel a meglevő 
berendezések segítségével kell 
II'egbirkózni. A vonalak átbo
csátóképessége különös prob
lémát jelent. 

1960-ban arról volt szó. hogy 
az erősen megterhelt Drezda 
-Karl Marx Stadt (hllbers
dorfi) vonal kihasználtság:. 
már teljes mértékű. A vasút
üzem dolgozói azonban n�m 
nyugodte.k bele és felvetették 
a kérdést;  vajon ezt a szakaszt 
tudományosan elemezték-e 
már. A válasz nemleges volt. 
Tény, hogy voltak tapasztal.l
tok, értékelések, de m�g 11em 
összegeztek és vizsgáltak fe
lül valamennyi tényez,'ít. 
amely ennek a 80 km hosszú 
vonal•zakasznak a terhelését 
és á tbocsá t.óképességét befo
lyasolja. 

A közösség erejével 

Elöször egy húsztagú mun
kaközösséget alakította.e, 
amelynek az operatív szolgá
l,. ti ágak szakértői, így igaz
f'1tósági mérnökök, menel
re:,dszerkesztők, diszpécserek, 
mozdonyvezetők, technológu
sok, ellenőrök és üzemi dol
gozók volt.ak a tagjai. A mun
kaközösség elnöke a vasúti 
1..,:em fonöke volt. 

va;amennyi ebben a kerü
letben dolgozó vasutast röp
lapokon és gyűléseken ii.ié
kozl.átták és kétezret közüWk 
megnyertek a közreműködés
nék. 

A negyedik csoport a vonat
összeállító pályaudvarokra 
ósszpontosította figyelmét, a 
kocsi1{ beérkezésével és indí
tásával, a gurítódombok r.e,
jE.sítményével és a vonatössze
áll.ítás technológiájával foJ
la,lcozott. A kollégák v�.i:.
mennyi hatótényezót feldol
goztak. A közreműködő vas
utaH•k értékes adatokkal szol
gáltak és egyúttal munk.áju:i:at 
is m<">dositották. 

Az eredmény 
várakozáson felüli 

tapasztalatokat szerzett a kar! 
...;...,m.arx-stadti kollektívával, 
azonnal felülvizsgálta a nem
zetközi tranzitforgalommal 
olyannyira megterhelt Drezda 
-Bad Schandau vonalat. Itt a 
kutatás kilenc hónapot vett 
igénybe és 1961. május 28-án 
szintén a menetrend módosl
tásához vezetett. Három moz
dony, 1252 tonna szén, három 
mozdonylakatos és 51 260 ko
csiveszteglóóra megtakarítása 
valt lehetővé. Az évi haszon 
:n t ooo márkát tett ki. 

A berlini vai.útigazgatóság 
" legújabb eredményekről SZd
n;o] be: sikerült elsősorban a 

l\Iegérte ez a nagy tudomá- V<,natsebességet fokozn:i �
nyos elemzés. A kollektíva ja- pedig tehervonatoknáJ 3.8 km
vasolta intézkedéseket megva- rel óránként, gyorsvonatoknál 
lósftot!.ak, a menetrendeket 8,4 km-rel. Ezáltal a vasút
megváltoztatták és ezáltal ig;izgatóság több mint 3 mill!ó 
nagy gazdasági hasznot értek márka hasznot hozott a nép
el. A megtakarított összeg gazdaságnak. 
f,42 315 márkát tett ki, három H.iiv'é!del ezelött a politik,i 
új vonatpárt lehetett beáJ!í- szervek és a szal=ervezetek 

tani, a mozdonysze.-nélyzetb.jl vezetó�ége is intézkedéseket 
tizennégyen. a vonatltiséró hozott, hogy tapasztalatcsere 
személyzetból 24-en felszaba- útián á;talánossá tegyék az 
dultak. Ezenkívül föloslegessé értékes tapasztalatokat. 
vált négy fékpróbáló kocsi- � , , I 1 h t" · " lt h � mester és évi 657 tonna szén ,,.•at.a e e ove va , o� 

w 'tá ált lehetővé a N�met Demokratikus Koz-meg art sa v , · . társaság vasúti közlekedésében 
Erre az e!·ed:11enYr.e fe!fJ-

1 
b<?,:-uhazás nélkül újabb tartagyeltek a tobbJ ker�et v�s- lékckat tárjanak fel. 

utasai is. A drezdai vasut-
igazgatóság, amely olyan jó Karl-Beinz Gummich 

Hogyan alakult a vasúti 

gördülőanyagok gyártása ? 
- Nemzetközi áttekintés -

A világgazdasági helyzetet j sét a�nban , k�tségtele�ül 
áttekintve megállapíthatjuk, gazdasag1 problemák okozták. 
hogy a vasútvonalak villa-

1 
Angliában szinte katasztro

mosítása és dieselesítése ál- fáJisan csökkent a teherko
talában mindenütt lendületet 

I 
csi termelés. Ez �zt mutat

adott a vasúti gördülőanyag ja, hogy a vasut1 teher
gyártásának. Az utóbbi évek- szállítás .l\n�iál;>an még __ n_e
ben azonban a kapitalalista hezebb korulmenyek kozott 
országokba.a. megtört ez a v.an, .mint az E;gyesült Alla-
lendú1et, a térrtielés \flilsza- mokhan. ., " 
esett. Altalános jelenség a ka-

Lábatlani p i l l anatképek 

Céls:r.erübb rntna. ha. úgy 
terveznénk beniliázá.sa.in
ka.t, hogy a kiviteleúst 
csak megfelelő elókéstités 

A munkaközösség négv cso
por tra tagolódott. Egy csoport 
a terhelésnö\'ekedéssel és a 
vonal megterhelésével, az áru
ar:unlás felderítésével és a 
teliervonatok kezeléséhez 
sz(ikséges idővel, a menetrend 
összeegyeztetésével, a helyi 
menett·endi előírásokkal fog
'.aL�<>zott. Felderítette mennyi 
id5re van szükség a nagy pá
lyaudvarokon a vonatok me
nEatrrányának megváltoztatásá
hoz; elemezte a vonatösszeállí
tás üzemi előfeltételeit, egy
sz&val összeállította a szüksé
ges időértékeket. 

A szociallsta országokban pitalista országokban. hogy 
egyenletesen és igen gyor- nem tudják kihasználni a 
san fejlődik a gördülóanyag vasúti gördülóanyag gyártó 
gyártás. 1950-58 között a iparág termelési kapacitását. 
fővonal dieselmozdonyok Az eddigi szintet is csak 
gyártása 7,7-szeresére, a ,;í!- a vasútak korszerúsítésere 
lamos mozdonyoké 3,7-szere- való törekvéssel sikerült 
sére. a személykocsiké dup- fenntartaniuk. E programok 
lájára növekedett. Azóta sem befejezésével labilissá válik 

Jávorka Jómef wtatásvezet6 brtgádjával cementszállító ta.rlálykocsik 
rendezését végzi. 

lilrös LaJ<l", a tarialék mozdonyvezetője 
t Jelzéseit, 

után kezdenénk el, 
amikor már minden anyag 
biztosítva van. Igy elkerülhet
nénk a késedelemmel járó 

állt meg a fejlődés. . az egész iparág helyzete. 
Mit mutatnak a tavalyi H. K. 

1 

veszteségeket, a büntetókama
tokat. 

A hitelek késői kiadása 
miatt rendszerint ősszel és 
télen építkezünk. A falak be
ázása és a fagy jelentős ká
rokat okoz. Miért nem lehet 
az őrház bővit.éseket és más 
munkákat a tavaszi és a nyári 
idényben végezni? Mert 
vagy nincs hitel, vagy csak 
a félévi felülvizsgálatkor kap
juk meg a hitelkeretet, de a 
jóváhagyás rendszerint ilyen
kor is késik . . . 

Várnai László 
Pécs 

A másodi,k csoport a sze
mél;. - és teherforgalmat e:e
n.E.7te. 

A harmadik csoport a moz
donyszolgálattal foglalkozott 
és felülvizsgálta a gépek és 
mozdonyok kihasználási fokát. 
Figyelembe vett mindent. ami 
a mozdonyok kezelésénél jdot 
vesz igénybe, így az előké
szítést, a váltást, a fékpróbát, 
a s1.én- és vízvételezést stb. 

Nyugdíjas-búcsúztatás Szentesen 

adatok? - A Szovjetunió-
ban a dieselesítésen volt a 
hangsúly. Egy év alat 30 
százalékkal növelték a ter
melést és több, mint 1300 
di esel mozdonyt gyártottak. 
Lengyelországban a villamos 
mozdonyok gyártása 26, a 
dieselmozdonvoké 50 száza
lékkal növekedett. A s7..e
mély- és teherkocsik gyár
tása is meghaladta az elő
ző évi szintet. Az NDK-ban 
36 százalékkal növekedett a 
személykocsik gyártása, Cseh
szlovákiában jelentősen fej
lődött a mozdonygyártás. Ro
mániában 29 százalékkal több 
teherkocsit gyártottak. 

A vezető kapitalista or
szágokban 1960-ban valami
vel jobb volt az eredmény, 
mint 1959-ben, de lényegé
ben nem fejlődött a vasúti 
gördülőanyagok gyártása. Sót 
tovább csökkent az Egyesült Több mint 70 vontatási dol- j szöntötték és ajándékozták Államokban a mozdonygyár-gozó v�it részt Szentesen há- roeg a nyugdíjba vonulókat. tás, Nyugat-Németországban rom nyugdíjba vonuló moz- Héjja. János a személykocsi termelés, Ang-donyvezetó - Dobó József, _____ liában a teherkocsi gyártás, 

Kallósi Zoltán, Kovács Imre Franciaországban a teher--, tiszteletére rendezett 
.ü

n- út1·avítás Vácrátót állomáson és személykocsik gyártása 
nepségen !útóházunk fó- egyaránt csökkent. 
nóke, Klivényi József lelkiis- A Vácrátót állomáshoz veze- Az Egyesült Államokban meretes rr.unkájuk méltatá- tó út a forgalom és az esőze- lényegében már befejezték sa közepette adta át munka- sek következtében nehezen jár- a dieselesítési programot. s kSnyvét Dobó Józsefnek, aki hatóvá válit. Megjavításához az ez indokolja a mozdony-42 évig, Kallósi Zoltánnak, aki állomás 100 tonna salakról gyártás csökkenését. A te-34 évig, Kovács Imrének, aki gondoskodott. A munkálatot a herkocsl gyártás vísszaesé-
25 évig dolgozott a vasútnál. kö�i tanács, a két termeló-

Mozgó t'asúti 

információs iroda 

Az angol vasutak igazga
tósága a jövő év elején egy 
mozgó vasúti és közúti in
formációs irodát létesít, amely 
Sheffieldet Chesterfildet, Ro
therham és Barns!eyt fogja 
érin�eni. Az iroda személy
zete az utasoknak mindenre 
ad felvilágosítást. Különösen 
nagy gondot fordítanak majd, 
Észak-Wales-nek mint tiirista 
területnek a népszerűsítésére. 

Elektromos mozdonyok 

szűrő berendezése 

Az elektromos- és diesel
mozdonyok kompresszoralnak 
szüröber-endezéséhez eddig ló
szőrt használtak. A szovjet 
vasutak lokomotív föigazga
tóságának tervező-konstruktőri 
irodájának egy csoportja kap
ron rostból új szűró'beren
dezést kísérletezett ki. A be
rendezés igen tartós, és gé
pesített tisztításra is alkal
mas. Az utóbbi időben e:;ie
ket a szűrőberendezéseket ál
lítják be a kompresszorokba 

1 
a moszkvai, a kazah. kuj
bisevi és a Volga melléki 
vonalakon. 

Új központi pályaudvar épül Prágában 
„Jólesik megnézi ezeket a szövetk;2et, a botan�lk.1;1s kert 

munkakönyveket. mert csak és az allomás vezetosege d_e
két dátum taláiható bennük: 1 

c�ber 10-én, vasárnap _del
a belépés és a mostani „kilé- 1 

elotu:e szerv��e meg. A társa-
pés" keltezése. Sok nehéz na- d?lm1 mt.U;krua 106 dolgo_zf', 1� A közelmúltban jóváhagy-

, 
A közlekedés terve:resének 

t - t 1. meg a MÁV-nál a lo�ogatos es egy motoros iarmu t�k a prága! , �j . központi állami intézete állal készí-po er _e: , • Je1ent meg A 480 méter hosz- palyaudvar epttes1 tervét. tett terv szerint a máso-v�ntataSi ��olgalatban, de mm,� szú útszakaszra gyorsan sz.ét- E · t · "tkezé t 1962 dig becsulette_l _ h�lytóll_tak. hordták a salakot. A bejáró . _szerm az epi . s dik építési lépcső folyamán 
-. mondta Kl1venyi Jozsef. do:gozók végezték el a salak �

uh

����it
e
g!t::;

k
-��i\�1;� a mal pályaudvar helyébe 

Kerte, hogy ezután se szakn�- egyengetését, s most ismét Jár- retében a pályaudvar első új épület kerül. A fópá• janak el a vasúttól, hanem lá- ható az út. szakasza épül fel. Az új lyaudvar mellé egy 8 eme
togassák meg néha az üzemet, Mindössze három óráig tar- föépület építéséhez a ne- letes igazgatósági épületet ahol mindig szfresen látják !ott ez a jól megszervezett tár-

1 

gyedik ötéves tervben fog- építenek, a vágányokhoz 8 őket. sadalmi munka és az útjavítás nak hozzá. A pályaudvar 
.. megérte a :fáradtságot. föld alatti része egészen a alagúton át juthatnak el az 

Végul munkatársaik kö- R. S. vágányok alá nyúlik. utasok. 
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Körkérdés a jővóról: 

Mit vár az uj esztendőtől? 
Hogyan segíti a Heves megyei bizottság 

az alapszervezeti választások előkészítését 
Nem véletlen, hcg11 Szil-

J 
nélkül dolgozni 1962-ben is. ! rendszerint az utolsó pilla

veszter éjjelén nagy keletjük , Ez számomra a legfO'Tltosabb. l natban é1'keznek és a pénz
� a szerencsemalacoknak, : Magánéletemben nem valami tár előtt nagyon türelmetle
a négylevelú lóheréknek. sőt, , örvendetes esemé1!11 előtt ál- nek. Az új esztendőben több 
még a kormos képű kémény- lok. El akarok válni a felesé- megértést, türelmet várok az 
seprőknek is. Tudjuk, mind- gemtől, mert nem értjük meg utasoktól. Férjemmel, aki az 
ez babona, hóbort. De mi van egymást. ormosi bán11aüzem statiszti-
mögöttük? Semmi azonkivül, kusa, elhatároztuJc, hogy 
hegy mindenki szerencsésen Több megértést 1962-ben veszünk egy szép te-
112eretné kezdeni az új eszten- az u Lasoktól leviziót, mert ez a két gy er-
dőt és boldogan élni az egész mekünk számára is sok örö-
új évben. Pogán'II Györg1J1lé személ'JI- met jelent majd, Ezenkívül 

Igy akarjuk ezt most, 1962 pénztáros Kazincbarcika állo- 11:ég azt sznetném, ha kis
kii.s.zöbén is. - Persze, nem- máson: fiamat felvennék végre a la
csak várunk a szerencsére, _ Elég nagy nálunk a sze- kásunk közelében levő óvo-
de szorgos munkánkkal ma- mélyforgalom. Az utasok dába. 

Új rádiót 

A szakszervezeti választá-

1 
sokat a SZOT Elnöksége 1960. 
április 27-i határozatának 
szellemében kell végeznünk. 
El kell érnünk tehát, hogy a 
választásokkal növekedjék a 
vezetés színvonala, hatéko
nyabbá váljon a szakszerve. 
zeti munka, növekedjék a 
társadalmi aktívák száma. 

Kibővített aktívahálózattal 
Hogy megyénk területén a 

választások során érvényt 
szerezzünk a határozatnak, 
alapos körültekintéssel fog
tunk hozzá az előkészítéshez. 
A választások lebonyolítására 
munkatervet készítettünk, 

gunk alakítjuk, f=áljuk 
szebbé az életünket. Mind 
hosszabb lejáratúak lesznek 
terveink, nemcsak a;z orszá
gosa.k. hanem az egyéniek is. 
Egyéves terveink pedig ép
pen most készülnek, s erősen 
fogadkozunk, hogy amit ter
vezünk. azt mec, is valósít
juk. Sok vasutas dolgozóval 

Lugosi József vonatvezető- gyésznek készül. Azt kívá- amely részletesen felöleli a 
vel, aki érdemes vasutas és nom, hogy 1962-ben is jól ta- tennivalókat. Az aktívaháló
kiváló dolgozó, Szuhakálló- nu!janak. Egyébként különle- zatot kibővítettük. Olyanokat 
Mucsony állomáson beszél- ges vásárlási terveink nin- kértünk fel segítségre, akik 

beszél17ettünk egyéni ter-
veikről és megkérdeztük, 
mit várnak az új esztendőtől. 
Körkérdésünkre adott vála
szaikat mutatjuk be az aláb
b·iakban azok számára, akik 
esetleg nem tudnak önállóan 
tervezni. 

Rendszeres 
színházlátogatást 

R.adványi '.l'i.bor forgalmi 
ualgálattevő Miskolc Tiszai 
r-41•·�udvar: 

::._-Az új esztendöben meg
kezdik pálya.udvarunk át
épf;tését. E munka segítésében 
én is szeretném megállni a. 
helyem. Tervezem, hogy csa
ládi házunkba bevezetem a 
vizet és átépítem a fürdő
uobát. Az udvarban örökzöld 
növényekkel szép kertet sze
retnék létesíteni. Felesegem
mel már elhatároztuk, hogy 
196Z-ben kislányunkat is ma.
gunkkal visszük családi iidü
lésre. Azt is szilárdan ellíatá
roztuk, hogy hcivonta Zeg
a.lább egyszer színházlia me
gyii,nk Budapesten, vagy Mis
kolccm. Remélem, sikerül 
majd megvalósítani ezeket, a 
nem túlzott terveinket. 

Jobb beosztást 

SímO'TI Franciska ;eauvizs
gá(ó, a Keleti pályaudvar 
dolgozója Í/111 válaszolt a 
címben szerepló kérdésre: 

- Elég nehéz beosztásom 
va.n. Rendszerint délután kez
dem a szol17álatot és másnap 
,-eggel végzek, vqgy este kez
dem és csak másnap délben 
érek haza. I17y sokat keU éj
sza.kázni. Havonta tiz éjsza
kát sem tölthetek otthon. 
Szeretném, ha az -új esztendő-
ben kedvezőbb beosztásom 
lenne. Ezenkívül van méa 
egy óhajom: társbérletben la
kom, , szeretném, ha 196Z
ben a tár.sbé,-löím is többet 
takarítan.ának, jobban szeret
nék a tisztasáflot. 

Aldunai utazást 

Kiss János a miskolci jár
mújavító vezetője: 

gettünk a. jövöról. csenek, csak a régi vezetékes jártasak a szakszervezeti 
_ Az ú; esztendő folya- rádiót szeretném új rádióra munkában, a választások elő-

mán, pontosan április 1 6-án kicserélni. készítésében, lebonyolításá-
lesz 25 éve, hogy a vasúthoz Ime, ahány ember, ann'JIÍfé- ban. 
kerültem. Jó egészségben sze• le terv, remény, váralwzás az A kibővített megyei bizott
retném megünnepelni i:zt a új esztendő felé. Szavaikban a 

/ 
sági ülésre - amelyen a vá

jubileumot. Nagy gyerme- bizakodás hangja cseng, s ve- lasztásokkal kapcsolatos te
keim vannak. Leányom rövi- !ük együtt kívánjuk: legyen

l 
eodőket beszéltük meg -

desen gyógyszerész techniku- J békés, boldog é�ünk 19�2. meghívtu_k _az a'.'-tívákat is. 
si oklevelet szerez, a fiam ve- J Lőrincz Janos Ezen az ulesen vitattuk meg a 

HÉTKÖZNAPI GONDOK FERENCVÁROSBAN 
Kicsit nyersen, ridegen 

I 

gelmayer elvtárs, a fűtőház 
mondta az állomásfőnök, aki helyettes főnöke is kö:zibeszól. 
szégyelli i�. fáj is neki, de - Nálunk is ez a helyzet. nem titkolhatja és nem is A nyáron kiképeztüwk 45 fú.akarja titkolni: tét segéd.mozdonyvezetőnek., - Töl:>b árut keU száUita- mégis személyzeti gondunk 
nunk, több vcmaitot keU indi- van. 
tanunk, mínt az előző évek- Bizonyos fo];jg az is prob
ben, g-yorsabban keLlene do!- lemát okoz. hogy rengetegen goznunk. de valahogy ne·In jarna,, be vidékről. Márpedig 
úgy megy, ahogy 3Zel'etnénk. őket nehezebb a másodpercre 

Udvarliel11i István Ferenc- beosztott szolgálati rendbe be
város állomásfőnöke nem ker- kapcsolni. De nem sokat 5egítel, ő maga mond el mindent. tenek a vidéki nagyállomások - Nem tu.dju.k gyorsan ren- sem. Rendezetlenül küldik a 
dezni a vonatokat. Lassítja a vonatokat. Gyakran olyan sze
munkát a sok befut,ó s;re-rel- relvényt is szét kell .,szedni", 
·vény. &melyet irányvonatként lehet-

Apámtól tanultam me-g, aki r..e továbbítom. 
mozdonyfútő volt. és fami- ,r 
liámtól, amelynek majdnem _ A többletmunkn, loétség-núnden tagja vasutas, hogy telen solc nehézséggel jár -Ferencváros vasúti csomópont kapcsolódott a beszélgetésbe a vasúti közlekedés lüktető El,ek Gvörgy, a csomóponti szíve. amely minden percben r,ártlbizottság titkára. - Igaz, új és új szerelvények1kel táp- a jövóben sokkal bátral>ban Jálja a közlekedés szerteágazó kell hozzányúlni az új megér'hálózatát. Nagyon fontos, oldásolohoz, amit a. tudomány hogy jól múlködjék ez a szív, ikíná? nekü:nk. De az is' iqaz, mert dobbanását érzi Sopron, hogy első az ember. Záhcmv, Nagykanizsa, Szeged, 

Itt szinte meg:forrósodnak Szolnok, Debrecen. Miskolc, 
Ózd, Dorog és az egész ország. a mondatok: 

* - Az alapszervezetekben 
8zinte naponta tárgyalják a Mi az oka annak, hogy Fe- munka problémáit. Eg11-egy rencváros vasúti csomópont taggyűlés lassan már va.lósá,,hullámvölgyben" van? gos termelési tan.ácskozássá Vannaik, akik munkaerő- válik. NapO'Tlta érkezik „a.lulhiány,ra hivatkoznak. Azt ról" ;avaslat egy-egy részletmondják, nYáron még csa!k k,érdés megoldására. A vezekönnyebb volt a helyzet. Ha tőségválasztó taggyűléseken, a 

hiányoztak a kocsirendezők, a kommunistál1e akttvaértekez
sarusok, a vonatkísérők, vagy ietein i& a munkctróJ esett a 
mások, beálltak a csatasol"ba legtöbb szó. 
azok, a:kik p.iihenni térhettek * volna. Most sokkal nehezebb 
a helyzet. Este köd terpeszke-

1 
Egy félórát időztem a sza.l{.

dik a pályaudvarra, nehezeb- szervezeti bizottság irodájá
ben gurulnak a kocsik, több ban. Ez alatt gyakran kopog
dolga van mindenkinek. Stie- tak. Milyen ügyben? Segély, 

Festik a kalocsai állomást 

lakás, családi és munkaügy
ben egyaránt. 

A dolgozé;k bizalommal ko
pognak a szakszervezeti bizott
ság irodájának ajtaján, mert 
ott minden ügyben eljárnak, s 
ha jogos kérésről van szó, . 
nem restelnek magasabb fó
rumhoz fordulni. 

Nemcsak a dolgozók, ha
nem az állomás.főnök is jog
ga,l bízik a szakszervezeti bi
zottság mozgósító erejében. 

De talán hadd beszéljen 
Krémer Ferenc szb. titkár. 

- A műszakok között élénk 
a versenv - mondotta. -
Az eredményeket tíznapon
ként értékeljűk. Ilyenkor 
részletesen elemezzük, mP
lyik mű.szak ért el jobb ered
ményt a menetrendszeríiség
ben, az átlagos te,,helésben, a; 
kocsit4rtózkcdás csökkenté
sében, a /cocsík kihaszw.ílásá
ban. melyik műszak hoi ta-rt 
az élüzem, szint teljesítéS!ében. 
Eligazítások idején a dolgozók 
azt is megtárgyalják, mí!11en 
intézkedéseket kell tenniök 
új sikerek eléréséért. 

Ferencvárosban nem talál 
a látogató beporosodott ver
senytáblákat. S ami a legór
vendetesebb, a szocialista bri
gádok ,küzdenek az élvonal
ban. ötvennyolc ilyen brigád 
viz.;gálja, elemzi, kutatja, hol 
van még tennivaló. Erre a 
versenyre valóban támnsz
kodhat a gazdasági vezetés. 

* 
Hogy mutathatna pár mo-

zaikszem hú képet egy nagy 
pályaudvar dolgos hétköz
napjáról. Legfeljebb nagy vo
násokban felvázolhatja a gon
dokat-terveket. Egyet azonban 
tükrözhet és kell. hogy tük
rözzön. Azok, akik ilyen lelke
sen munkálkodnak, akik eny
nyire őszinték és bátrak 
önmagukikal szemben is, és 
ennyi rajongással szeretik a 
,.pályát'', azok nem maradhat
nak sokáig hullámvölgyben. 

Borváih B. Jenő 

választások idején sorra ke
rülő összevonásokat is. 

Az összevonásokkal az a 
célunk, hogy a szakszervezeti 
bizottságok létszámának 
csökkentésével több segítsé
get adhassunk az alapszerve
zeteknek. A legalkalmasabb 
vezetők megválasztásával erő
södjenek a helyi szervek po
litikailag és gazdaságilag egy
aránt. 

Ma a vezetőszervek legfon
tosabb feladata, hogy a fel
sőbb szervek határozatainak 
a végrehajtását szervezzék és 
a határozatból adódóan meg
szabják saját területükre a 
feladatokat. Ahhoz, hogy a 
határozatokat helyesen tudják 
szervezni, jól képzett veze
tőkre, káderekre van szük
ség. A rendszeres káderneve
lés mellett a választások ide
jén előtérbe kerül a vezetés
re legalkalmasabb káderek 
kiválasztása. 

A káderképzés 
Megyebizottságunk a káde

rek továbbképzésére és a vá
lasztásra való felkészülés ér
dekében háromhetes szb-tit
kári iskolát szervezett 30 fő
vel. A tanfolyam eredményes
sége máris érezhető tevé
kenységükben. Fontos kérd�s
ként kezeltük a reszortfelelő
sök oktatását is. Több esti 
tanfolyamot szerveztünk az
zal a céllal, hogy a reszortfe
lelósök megismerjék feladat
körüket és tudják irányítani 
azok ellátását. 

bizottság választási munka
tervét, hogy az annak alapján 
elkészített munkatervükben 
1·észletesen szabják meg a 
tennivalókat. Az szb-k mun
katervét megki:pták a megyei 
bizottság részéről kijelölt 
patronálók is. Ezek birtoká
ban hathatósabb segítséget 
tudnak nyújtani, jobban tud
ják ellenőrizni a határidők 
betartását. 

A megyei bizottság minden 
tagja két alapszervezetet pat
ronál. Jut tehát idejük köz
reműködni a bizalmi, a mú
helybizottsági, valamint a 
szakszervezeti bizottsági vá
lasztásoknál egyaránt. 

Reméljük a sikert 
Nagy gondot fordítottunk a 

választások sikeres előkészí
tése érdekében a decemberi 
taggyűlésekre. A patronálók 
részt vettek az előkészítés
ben ott voltak a taggyűlése
ken'. Ezeken már megválasz
tották a jelölő bizottságok 
tagjait, akiknek az lesz a fel
adatuk, hogy a tagság között 
tevékeny felvilágosító mun
kát fejtsenek ki azirányban, 
hogy a legképzettebb, legrá
termettebb, a legmegbecsül
tebb elvtársak kerüljenek 
funkcióba. Hogy a jelölő bi
zottságok is helyesen töltsék 
be szerepüket, január elején 
összehívjuk őket egy érte
kezletre, ahol részletesen 
megtárgyaljuk a teendőiket. 

Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy szakszerveze• 
ti bizottságaink eredménye
sen foglalkoznak a választá
sok előkészítésével. Gondot 
fordítanak a munkaterveik
ben foglaltak végrehajtására. 
Az aktivitást értékelve úgy 
véljük, hogy megyénkben 
zökkenőmentesen fog lezajla
ni a szakszervezetJ választás. 

Hogy alapszervezeteink ala
posan felkészülhessenek a 
választásokra, szb-ti tkári ér
tekezleten részletesen meg
tárgyaltuk a tennivalókat. 
Külön hívtuk össze azoknak 
az alapszervezeteknek a tit
kárait, ahol a választások so
rán összevonásokat eszköz
lünk. és külön azokat, ahol 
összevonások nem lesznek. 

A szakszervezeti bizottsá- j 
goknak megküldtük a megyei 

Rékasi István, 
a He\·es megyei bizottság 

titkára 

37 évi �olgá.lat után 1962. január 1-lón megy nyugdíjba Hegyi János 
músZakl fótelügyeJG, a Keleti fGtöház főnöke. Az óév utolsó napJllt 
Is a tűtőhá.zba.n töltötte. Képünk6n éppen a mozdonyfelvlgyázók 

munkáját ellenőrzi. 

- Va1Ialatunl: jól árl, '1.i
szen tiecember 22„én tel·,esi
tettúk 3 tervet. Túlteljesítés
képpen 1Mg 5, kocsi fihizs
gát és , l kö�•·11;a1;ítóst r• ó,:é
szítünk, hogy sikerrel zárjuk 
az óévet. Mint vállalatvezető 
azt várom, hogy az új évben 
is sikeresen dolgozzunk, mint 
magánembernek csa.k az a 
kívámágom, hogy a felesé
gemm.el aldunaí hajóútra me
hessek a nyáron. 

,.Bútorra gyűjtünk" Kitüntetés, iutalmazás Kedvező mérleg 
Szerbin Józsefné irodave-

zető, miskolci fiatalasszony. 
Szeptemberben volt az eskü
vője. 

- Most a szüleimnél la
kunJc, de szükségünk lenne 
nagyobb lakásra. Ezért pénzt 
kell gyűjtenünk jövőre, hog11 
bútort vehessünk, ha sikerül 
>iagyobb lakáshoz ;utnunlc. 
Férjem tervezi, hogy az új 
i>sztend6ben tovább tanul. Re
mélem, ez is sikP.rülni fog. 

Baleset nélkül 

Andó János motorvezető a 
Déli műszaknál. Tapa.sztalt 
1>a1utas: 10 évig vezetett gőz
·,iozdonyt, 13 éve motorvona
tot. 

- Két különböző dolgot 
Mrok az új eszten.dötől 
mondta. - Szeretnék baleset 

Népm.úvé!17.ell ozempontbóJ rltk.a.ságuámba m� Kal<>cM állomás 
felvételi fpillete.. Helykiég•lndt falait kézi festéBO vJrágok, minták 
dl.-.ltettél<. Most az á.llomás tataro,ása során a kalocsai népmúvé
neli ház Og-y.,. pingáló as,;"Z,Onyal ismét feldiszltik a fala.kat a 
mezők virágaival. Az épWe"""1 megfordwó utuok csodálattal nézi'! 
ez& a milvé<izl mWlkát. Képünkön Yén LajOSDé népművész testi 

a vál:ólerem falát. 

Az 1961. első felében végre
hajtott normarendezések ailJka1. 
máböl különösen eredményes 
munkát végző dolgozókat ki
tüntetésben, illetve jutalom
ban részesítették. A kitünte
tettek és jutalmazottak név
sora: 

Munh Érdemérem 
kitüntetést kapott : 

Kalmár Lajos m. vez. !óel
lenőr Északi Jj. ÜV, 

Miniszteri elismerésben része5iilt: 
Darányi László m. felügy. 

Landler Jenő Jj. ÜV., Teszé
ri György m. tan. KPM I 2. 
szakoszt., Peresztegi József 
!óint, KPi\1 1/2. szakaszt. 

Pénzjutalomban részesült : 
Kedvező mérleggel zarja az 

óévet a békéscsabai pályafenu
tartási főnökség. A főnökség Bálint László v. titkár KPM dolgozói az alépítményi mun-1.'7. szako., Csuti László főint. káknál 100, a magas, a felépít

Dunakeszi Jj. ÜV., Csák Lász- ményi, a híd és az iparvágány ló m. int. Szolno];j Jj. ÜV., Ka- munkáknál 100,1 százalékos 
pos Ferenc m. vez. föell. Szom- eredményt értek el. Ez a jó 
bathelyi Jj., ÜV., Kovács Ist- eredmény a megszilárdult 
ván vez. föell. Északi Jj, ÜV., munkafegyelem révén vált le
Pálfi József m. ellenőr Székes- hetövé. 
fehérvári Jj. üV., Silye Barna- A műszaki vezetők kózül 
bás m. főint. Miskolci Jj., ÜV., Küri. Károly, Hortobágyi 
Ró:r.;a Sándor föint. Záhony Adám, Dénes József és Lengyel 
áll., Kiss Sándor m. felügy. József végeztek különösen jó 
Közp. Normairoda, Kövi Jó- irányító munkát. Külön dicsé
zse-f m. ellenőr Közp. Norma- retet érdemel munkájáért a 
iroda, Zombori Gyula m. int. békéscsabai VII. és V,III. 11za• 
Közp Normairoda Mester ka.sz. 4 Mrkadi XII. e8 a mea 
László m. int. Közp. Norma- ;;z�túri 11. ��z. me� 11; �eg; 
iroda, Pesti Kálmán m. fóint. l tobbet adták a terv telJes1tésé 
MAV <;,éPJ_avító ÜV .. Szendro

l 

h
�ost a téli forgalom segité> Jánosne fmr. kez. MAV Fa- sén fáradoznak dolgo7.óink. telítő ÜV. BoldiNr Gyula 
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,,Elvarázsolt kastély11 a Baross téren 
látogatás a Pályaalkalmassági Vizsgáló Állomáson 

Ahogy \ ezetönkkel szobá- Azokat, akik mozdonyve-
1 

vannak a jovot. a további 

A téli felkészülés tapasztalatai 
ró! szobara jarunk, különös- ze_t�k akarnak le�ni, ti>bbek !ejlódésl ill�töen. _ Ho,Tá_th 
nel kúlönösebb. az avatat- kowtt <'gy szabalyos moz- elvtárs a kovetkezokben 1,;
lan nézó szemében egészen donyfülkébe állítJák és a mertette az állomás szerve
.,, thetetlen dolgok történnek szemközti túblún kigyulladó zetét és múködését: 
elúttünk. Hirtelen fénvek vil- jelzé.sekre az elózetesen meg- - Az intézetet a vasutas- A _téli felkészülés tapasz-

/ 
került néhány olyan régen 

I 
seges �endóket. s ugyan• 

!annak fel. majd kiaÍ.s7.anak. beszélt mozdulatokat kell vé- szakszervezet javaslatúra talata, �zt . bizonyüj�k, hogl'. húzódó hiányosságot felszá- akkor szb. vezetosegi erte
Gepi szerkezetek zakatol- gezniök a mozdonyokon ta- 1946-ban hozták létre. Egy- a __ szo_Jgál�h helyek tulnyomo molni, melyeket már több kezleten targyalta meg an
nak. amelyeket külünböw. Jálható karokkal é fogan- részt azzal a rendelleté.ssel, tobbsege ,gyekezet_t m�tenni üzemi szemlén újboJ és új-

1 nak mikénti végrehajtását. 
feszült figyelemmel dolgozó 

I 
tyúkkal. ;\lind az elóbbi. hogy a rná. odik világhábo- azokat az lntezkedcseket, bói m:c,gáUapitottak, de még A Keleti Fútóháznál a szak

emberek hoznak mozgásba. mind az utóbbi kísérlet ered- rú alatt  alaposabb vizsgá- amelyek elösegitlk a téli nem intéztek el. Például szervezeti bizottság a mun
Elsb pillanatra ú.zy tünik. mén,·ét egy gép szalagra lat nélkül alkalmazott. két- for�alom siker� lebonyo!í- a debreceni /titöltá:s:in ka- kavédelnú orség tagjain ke-• tásat, ezen belul a dolgo- pujának rendbehozását a 11�ztül, valamint a bizal-mmtha a budapesti Vidám rögzíti. seges képességü dolgozók fe- ro,k mu�ka é� s_z<?Ciális kö- munkahelyek beüvege�ését, miak bevonásával megs1er-Park el\·ariv.solt kastélyába E,11y teljesen elsötétített lülvi2;5g--,Uatát elvégezze, to- rulményemek Javitasát. Debrecen állomáson a gu- vezte az első telesek pat-J:.itottunk volna . . .  szobában elhel•·ezett múszer- vábba az újonnan erre a A meg b' tt ·g k 'tó ál 1 - - h 1 , 

pál•·ára J'elentkezók alka!- . _ye iz�. sa o_ mun- r1 n . evo or e yek mndbe- ronálásál. Fe!elösüket jelöl-A MA V Pályaalkalmassá- reJ a homálybeli látóképes- , kavédelm, fclugyelö1 rend- hozasat. tek ki a vonalakon a me-:;i Vi7.sgál6 Allomásán iá- séget, az ahhoz való alkal- mas,;ágára vonatkozóan az szer_es . mun�avéd�i ellen- A té!i felkészülés helyes Jegítő i tal ellátásának ellen-tunk, hogy azoknak. akik mazkodást vizsgálják. Ennek illetékes szerveknek javasla- örzese1k soran tarJák fel a végrehaJtása tervszerü munkát örzésé,1:c,. 
még soha.e kerültek vele kapcsán megállapítják. mi az tokat tegyen, emellett állan- �eg!ev_ö hibáka� _és müszaki k?vetelt. Ennek megvalósi- Az eredmények mellett takapcsolalba. bemutassuk ho- a legkisebb fénymennyiség, dóan és rendszeresen tudo- kiírasa,kban h1vJák fel a tasa érdekében szakszerve- pasztalni olyan hibákat is 
gyar1 dolgozik. mit végez ez amelynél a megvizsgált egyén mányos kutatásokat folytas- szolgálati vezetök figyelmét zeti bizottságaink többsége amelyek visszahatnak a do!� 
az országo jelentóS<..>gú, igen már felismer egy jelzést, és son a foglalkozási ártalmak a hibák pótlására. lgy si- munkat1:1·vébe foglalta a szük- j gozók munkakedvére. Szarvas 
ha znos intézmény_ hogy milyen a fényhez, iUet- és a baleseti tényezök okai- -------------------------- állomáson például számos 

Egy ,·illanó-táblán eró- ,·e a sötéthez ,•aló alka!- nak felderítésére. hibát állapított meg az el-
sebb. majd halványabb fény- mazkodó képessége. Intézetünk, amely a ,·as- lenórzést végzó bizottság: az 
jelek gyúlnak ki. Ezzel a Ezenkívül sokféle ,·izsgá- útegészségügvi szolgálat ke- 3 8 s 24 tonna szén • • • alátétfák szétszórtan hever-
vele szemben álló készülék- gálaton kell keresztülesnie, retében működik, tulajdon- tek, a II .  őrhelyen két ab-
nél ülő férfi szinfelismeró annak. aki a vasú1i közle- képpen három részlegből áll. lak volt papírral berr.gaszt-

A Baros téri állomáson kí- Az idén is jó eredményeket 
1 

,•isszaesés tapasztalható a sze- va, a váróte11�m és az utas képességét viz�gálják. Az kedésben közvetlenül rész- vül hasonló szervet tartunk ért el a miskolci Jgazgatósag mély- és a tehervonatok me- wc ablakai hiányosak. Amiegyik [alon különbözó szi- vevö foglalkozást akarja fenn a Dob utcában, az autó-, vontatási szakszolgálata. Igaz, netrend zerüségében. Ezért a kor a bizottság az á!!omásnekból összeállított mozaik- élethivatásul választani. autóbusz- stb. vezetésre hogy mozdonyállagunk havi át- vontatási szolgálat vezetői és fönöknek a hiányosságokat felrészecskék közt elhelyezett Mindezek előtt aronban egy való alkalmasság kivizsgá- Jagban 4-gyel csökkent az el- dolgozói a forgalmi srolgálat sorolta, azt vál.aszolta, hogy számjc,•yeket és hetüket kell alapos áltak\nos orvosi vizs- Jására. Van még egy más- múlt évihez viszonyítva, de a dolgozóival karöltve most a a pályamester nem végezgyorsan felismerni. Ily mó- gálat.on kell keresztülesnie, félmilliós beruházással ké- 100 etkm-re esö teljesítmény menetrendszerüség javításán teti el a munkát. Javasolta, don azt állapítják meg, amikori megvizsgálják a Iá- szült mozgólaboratóriumunk 3 4 százalékkal emelkedett. !áradoznak. A miskolci igazga- hogy a bizottság szóljon a 
hogy a vizsgálatra bocsátott tási élességét, szív- és ér- is, amely az állandó tudo- E szép szállítási eredmény t�ág_ vontatási s7.aksz?lgálatá- pályame,ternek a hiányos
egyén milyen hamar és mi· rendszerének müködését és mányos ellenörzó és adat- mellett a kiszabáshoz viszo- nál JelenJeg több, mmt. 5:zá� ság megszüntetése érdeké
lyen biztonsággal képes meg- idegrendszer-állapotát. A gyüjtö munkát végzi. A há- nyítva 38 524 tonna szenet ta- "!u�ka�ngád kuzd a_s�ocial,sta ben, azonban ó, aki naponta 
határozni a távoli környezet vizsgálatok kiterjednek az rom részleg közös vezetés karított meg vontat.1si szo!gá- c,mert illetve oklevele,1. Len- találkozik a pályamesterrol, 
szineibt, olvadt tárgyakat. elfáradás mérésére, a kéz alatt dolgozik. latunk. A mozdonyok jó kar- dületes munkájuk bizonyára ezt nem teszi. 

remegésére, a pontos, fe- Büszkén mondhatom, hogy bantartása és a személyzet fe- jövóre is nagy segítséget ad a Egyes helyeken elmulasz
gyelmezett munkamozdulatok az alapítástól kezdve min- gyelmezett munkája tette le- második ötéves terv szállítási J tolták a kötelezó üzemszem
biztonságára is. dent magunk hoztunk létre. hetövé ezeket a kiváló teljesít- feladatainak végrehajtásához. lék megtartását. Cece állo-Ki hogyan lát, hall 

Amott egy mozgásba ho-
zott álh.ínyon az illető Az intézmény rendeltetése 

Még a vi?-sgálatoknál hasz- ményeket. Kedvezöen alakul- Fekete László 
I 

máson augusztus, szeptember 
nált müszereket i,; házilag tak eredményeink az igazgató- Miskolc é� október hónapban nem 

egyensúlyér7.ékét kísérletezik 
ki. Ha ki leng az egyen úly
ból, azt egy váratlanul meg
szólaló duda jelzi. Egy másik 
,szerkezetnél a fel-felvillanó 
fényeket kell azonnal elolta
ni s a közben felharsanó du
dákat kell rögtön elhal lgat
tatni. Ebból megtudható, 
hogv a jclentkezö hogyan 
1·cagál egy másodperc töre
dé e alatt egy látásos vagy 
e!IY hallá o, ingE:rre. 

Az elsö benyomások utan, 
amelyek azonban mégiscsak 
bizonyos felszínes tapaszta
latokat nyújthatnak a laikus 
számára, szUkségesnek t.ar
tottuk, hogy az intézmény 
vezetőjével, dr. Horváth Lász
lóval is beszéljünk. Meg
kértük, mondja el olvasóink
nak, mi az intézmény célja, 
hogyan ,·égzi munkáját. mi
lyen terveik, elképzeléseik 

készítettük el Azokat fő- ságok egymásközötli versenyti-
-->--

tartottak üzemszemlét. Ezért 
koru;truktórünk. szak,;! Jó- ben is. Például '.1 gazda,;ágo� 1 bírságban részesültek. 
zsef szerkesztette amivel je- r.1ozdonyfelhasznalásnál a 10,• Híanyosság tapasztalltatö tt 
lentékeny devi�kiadást si- �-- szinttel S?-Cmben 1078,',-os 

I Tartsanak lakógyűléseket mele_gitóit_al �iszolgáltatását 
kerúlt megtakarítanunk. (Sza- os ere�m�yt ertek el és a faJ- ,lletoen 1s. Elofordult olya? 
kál elvtárs többszörbs kit--áló I lagos �mkoltségnél a tervezett- Országos viszonylatban sok 
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= 5zolgálati lakása van a vasut- ital �,szolgaltatasaval foi-
! t bb l b nak. A lakóknak általában igen lalkozo dolg_ozó. nem rend�l-i,u O en ,s me. 161! u.sz- mények vannak a moulonyfor- k� tt a szukseges e"észse" kéll,e_dhe_t_ n_e_ k az mteze_t __ dol- dulók betarta·sa·na· l  és a ter- sok óhajuk, panaszuk van, de .·. ,ze . .· · " .,-
ó k nE:m mindenki keresi fel az7.al ugyi vizsgalattal. Uyen ese_t-

f%
z

c;m;,,_���
! ezz�ós: �;1;:!e- melékenység többi tényezöinél az illetékes helyet. hanem csak te! Csoma-;-Szabadi _GV.-11el, 

is. a szomszédoknak pana,;zkodik. Sz!'badbatt_ya� GV-nel, a ba.r: 
Az utóbbi időben awnban Ezért javaslom, hogy a l\IA V cs_i • s-ertar_nal, a naQ1Jdorpgi ( FolytatjuJ<) 

Látogatóban Zalaegerszegen 
6 óra 24 perc' A pontosságot rendezok. s a vonatkísérő bri- 1 rendszerüek. Nincs panasz a l Ezek közül három brigád már 

mi mas;.al vlszonozhatná az gád már a készülő vonat mel- 12 órán át - újratüzelés né!- a cím tulajdonosa. 
ember - hálásan tekint a kis lett szorgoskodik. A raktári- kül - égó aknás kály-

, 
Nagyon büszkék vagyunk a 

375-ö,; masinára és az ablakán aknak is bőven kijut a mun- hákra . A kis kályháknál azon- 275-078-as mozdony személy
könyöklö mozdonyvezetöre. S kából: a rakodó telve minden- ban, melyeket a jegyvizsgá- zetére, Ferenczi István és 
ha az utas történetesen gyak- !éle úruval .  lók és az utasok !útenek, elö- Simon József mo1,donyveze-
ran utazik errefelé. és mindig fordul. hogy a tüz kialszik, s tökre, Németi IV. Isteán és 
e'égedett a közleked�s el. szí- Téli nehézségek a kocsiban hideg van. Az Molnár III. Ferenc fütókre. 
, e, en , ál.alkozlk arra, hogy ilyen hibákat a forgalom do!- Vállalták, hogy fóvizsgától fó-
ír'on valamjt a zalaegerszegi A fútőház dolgozóinak sok gozóival közösen igyekszünk viz, gáig - öt éven át - fó-
vasutasokról. okuk lenne a dic;ekvésre. Kiss megelózni. javítás nélkül üzemeltetik 

Zala.eger,:eg állomás felvé- Róbert fútöhái,íónök azonban Az emberekkel helyesen mozdonyukat. Ezzel mintegy 
teli épületét nemrégen tata- az újabb feladatokról bei;zél. bánni nehezebb feladat, mint 100 OOO forintot lehet megta
rozták. Mindenütt rend és - A tél fokozottabb köve- a gépeket irányítani. Nagyon karitani. Az öt esztendőnek 
tiszta ág. A várótermekben telmcnyek elé állítja a von- fontos, hogy mindenki szívvel- már eltelt a fele, s mozdo
kel lemcs meleget áraszt a köz- tatási dolgozókat. Mozdo- lélekkel dolgozzon. nyuk olyan, mint.ha most jött 
ponti fútés. s az Utasellátó nyaink főként 275 és 375-ös A szocialista brigád címért volna ki a múhelyböl. Fere:1-
szépen b<'rcndezctt éttermében sorozatúak. A kis gépek ter- folyó küzdelem átformálja az cziéknek már vannak köve

jólesik a reggeli. A modern mészetesen keveseb<b kocsit embereket _ folytatta a fütö- tóik, de nagyon kell igyeke�
zenegép kinek-kinek kí,·ánsá- képesek fűteni, a csökkentett házfönök. S erre n agy niük_ hogy méltó versenytá�
ga ze1•int szolgáltatja a mu- szerelvényeken pedig zsúfolt- szükség van nálunk azért is, sak lehessenek. 
Z<>ikát. ság támad. Sok panasz szár- mert a nehézségeket csak ön-A forgalmi Irodában serény mazik abból ls, hogy a zala- tudatos emberekkel tudjuk lemunka folyik K,nt, a falon lövői vonalon, söt ha meg. zo- küzdeni. Füt.óházunk majdnem .,jól szerkesztett" \'ersenytáb-

1 
rulunk, a többin is E kocsikat · 100 évvel ezelőtt épült. 1945_ la dicséri a forgalmi szolgálat kell méi; közlekedtetnünk. töl azonban meghárornszorozólegjobbjait. A fedett peron I Motorvonataink lassan ki- dott a mozdonyok száma és végén motorok és kerékpárok I csiknek bizonyulnak. Ezen teljesítménye. sorakoznak: a környékről be- úgy segítünk, hogy dupla sze

járó vasutasok já1müvei. Az 
I 

relvényt indítunk : 2 motorral, Itt épült ki az ország egyik 
eg�·ik ,·aganyra most éppen 4 pótkocsival. A motor�mellék- legjelentósebb olajvidéke. A 
tehervonatot soroznak a kocsi- kocsik kály'hái különbözó megyeszékhely is ipari köz-

pont lett. Új gyárak épültek, 
s egyedül a ruhagyár dolgozói
nak kérésére három pár vona
tot közlekedtetünk. A város 
lakossága 15 év alatt tizen
négyezerról, huszonhétezerre 
növekedett. Ezzel a fejlódéssel 
összhangban korszerüsitették 
és tovább korszerűsítik fútó
hf.zunkat. Tavaly új fordító
korongot kaptunk. Az állomás 
új vízdarui bóven ontják a 
vizet, s a vonalakról is ki
halnak a kisteljesitményü göz
daruk. Mindez !ehetóvé teszi 
a forgalom gyorsítását. 

Személyzetünk nagy l'é ,e 
rendszeresen tanul. Az idén 
két általános iskolai 06Ztályt 
indftottunk. A VII. és a VIII. 
oszt,\lyba mintegy harminc 
vontatási dolgozó jár é..s a 

1 
technikumban is ott van egy
két lakatosunk és néhány mű
•,:,ki beosztású munkatársunk 

Nem mindennapi történet 

Befejezésül álljon itt még 
egy epizód a zalaegerszegi fü
toház életéből. Ez is nagysze
rüen példázza az emberek ön
tudatának megváltozását· 

Néhány évvel ezelótt Bécsi 
György, az egyik kazánková<'s 
elvesztette egyik lábát. Egy 
év múlva meggyógyult é,, 
hogy segítsünk rajta, éjjelióri 
állásba helyeztük. 0 azonban 
búskomor lelt. Később meg
tudtuk töle, hogy felesleges 
személynek tartja magát. 

- Látom én - mondta -, 
hogy erre az állásra nincs 
szükség. 

A fütöházfónök ezután be
szélt a molorszerelók szocia
J:sta címért küzdó brigádjáv,d, 
akik aztán vállalták a volt ka
zánkovács átképzését. Ezu•i..n 
mintha kicserélték rnln:i. nt 
az embert. Rendkívül szorgal
mas és talán két lábbal sem 
dolgozott annyit, mint most.. 
Mondta Js azóta, hogy egyik 
lábát el kellett vesztenie ah
hoz, hogy megtalálja a józan 
eszét. 11:rtékes ember lett, van 
jó szakmunkásfizetése. élet
célja és ehhez segítet lék hoz
zá a fütöház szoc:alkta úton 

Tóth Sándor n,tt6 fóellen6r jó <>al<tmber, m•�becslllt dol�ozö J-frt\'�nan v':sznek _részt a . po- járó dolgozói. Pápa allomá! on. 41 é\ 1 szolgálat titán nn januárjában nyugd!Jba 1· lllikai oktatasba� ';5 14 �r,�ád 
megy. harcol a sZOCJ.all.ta c1mert. KOVM!S József 

s7olgálati és intézeti lakások �lyamesteri szakaszon t<t-
l&kói részére évente legalább lalkoztttnk. 
e�yszer tartsanak lakógyülést. Egyes helyeken a dolgo
s ezen képviseltesse magát az zók fel,·etették a fútés elég
illetékes igazgatóság. Biwnyos telenségét. Hatvan fútöház 
vagyok benne. hogy na!lyon sok újonnan létesíoott öltözó és 
problémát meg lehetne oldani, fürdó helyiségeiben például 
hd a MA V, mint „háziga1,da" is a fútés annak függyén�·e, 
ki>zelebb kerülne a szolgálati hogy a mozdonyfelt•ioyazó 
lakások lakóihoz. kiállít-e mozdonyt fűtésre 

B. Gy. 1:agy sem. Az ellenörzés 
napján például nem volt fű. 
tés. 

Az ilyen hiúnyossúgok jo
gos elégedetlenséget válta
nak ki a dolgozók körében, 

A HivatAlos L, pból a z..k .:er- és sokszor n,�m a legkedve
vezeti bizottsagok e dolgozók zóbb módon nyilatkoznak 
::;t,elmébc ajánljuk a kovet.kezó- azokról a vezetókröl, akik 

50, számból : 128 936 1901. I 2. B. az ezirányú ellenórzó mun· 
A2 utazószemélyzet változó Illet-

, 
kát elhanyagolják. Sza�zer-

;',,;ny�1:;�11 •�f :iff
9
'fs� ;á

4�
8YJ� vezeti b_izottságainknak is 

számú rendelet ki �é,zitése. sokkal kot•etkeztesebben kell 
130 325 1961. 1 3. A. Bekés-Vésztó, foglalkozniuk az e!!enőrzés

Ludad-:Yiz.ec;fá� közötti ke-.�en\ sel, s a törvényben előírt jo• n1,·o�kozu vasutvonal rontalmana� k maradéktalan érvényre beszuntetése, és köz.utakra valo go • á I átterelése. ;uttatas i;a • 

A Hivatalos Lapból 

Névadó ünnepség a BVKH-ban 

A KISZ alapszeniezet kez-
1 

sadalmi szer\'ezetei, a szü
deményezésére elsoízben ren- lök munkatársai ajándékok
deztek névadó ünnepséget a kal és jókívánságokkal hal
BVKH-ban. Itl nyerte el az mozlák el a boldog züló
Annamáría nevet Pálinkás ket és a kis Annamáriát. A 
Mihály KISZ ,·ezeto. égi tag névadó ünnepség után klub-
k.islánya. napot rendezitek a fiatalok. 

A _csalúdias _hangulatu ün- Képünkön (Kovács László nepsegoan �épv_,se1t1;tte . mag�t felvétele) Agoston Zoltán, a _a VI. keruleh Partbtzoltsa_!l VI. kerületi Tanács VB anya-is. A hangulatnak megfelelo k"n�vv„zeto· "n · 00 · müsort adlak a M.4.V Tiszt- '! , JC � nep, s�
képző Intézet hallgatói, va- d_eben �rra hf�Ja . fel a szu
lamint a Szív utcai Altalános loket . es a né�adokat, ho_gy 
Iskola úttöröcsapatának ének- neve!Jék a kis Annamáriat 
kara és szólistái. a szocialista társadalom mél-

A hivatalos aktus után a tó tagjává, a hauíhoz hú 
szakvezetés, a BVKH tár- állampolgárr�. 



1962. JANUAR 1. MAGYAR VASUTAS 

Miért kellett 
másfél évig várni? Ml ÚJSÁG A NAGYKANIZSAI 

MŰVELŐDÉSI OTTHONBAN? Másfél éve írtunk arról, 
hogy ésszerű és hasznos 
volna szalagfürészt felállí

zatú, az ifjúság érdeklódésére mindig nagy sikere volt a tani a Tapolca állomá.son 
joggal számottartó előadások nagy.kanizsai közönség köré- levő asztalos- és ácsmúhely-

Amikor meglátogattuk a 
nagykanizsai vasúti csom6Pon
tot, elsŐISOrban arra voltunk 
kíváncsiak, hogyan teljesíti hi
vatását a csomópont művelő
dési központja, a vasutas kul
túrotthon. Első benyomásunk 
lehangoló volt. Az egyemele
tes épület külseje kopott. A 
fából készült kapuról és a 
rajta ]evő hirdetőtábláról már 
régen lemállott a festék. Az 
e16csarnok sem nyújt szívde
rítő látványt. Altai József, a 
J...-ultúrotthon igazgatóhelyet
tese azonban megnyugtatott: - Igéretet kaptunk a,z SZMT-től, hogy 1962-ben tat.arozta.tni fogjálk a kuitú.rotthont. Ezt már nagyo-n vár;uk. Van azonban egy hason.iöan nehéz problémánk. Berendezési tárgyaink is erő
sen kopottak, s különösen a sz.é<kek vannak rossz állapotban. Rövidesen kiírhatjuk majd a kapunál, hogy ,,széket min,d,en,ki. hozzon magával", mert nincs pénzünk a berendezési tárgyak pótlására, vagy javítá.sára ..• Az előcsarnokban, ahol a 
büfé van és a földszinti ter
mekben sok az új szék. Ezek 
azonban a helyi vendéglátó
ipari vállalat tulajdonát képezik. - Ha bezárnák a büfét, 
a társalgókban már nem vol
na ülohely. 

Nem a gondatlan használat, 
hanem a nagy forgalom vi
selte meg a berendezési tár
gyakat. Naponta több, mint 
ezren keresik fel a kultúrott
hont. 

A látogatókat nemcsak a 
könyvtár, a mozi, a televízió 
vonzza ide, hanem az élénk 
klubélet is. Jól működik a 
fotoklub, a háziasszonyok 
aüubja és most szervezik az 
í.fjúsági klubot is. 

llá:::iass:::011yok, 

fiatalok klubja 

Mind népszerűbb a háziasz
szonyok klubja is. Tagja:i fő
leg vasutas feleségek. He
tenként egyszer tartanak 
klubnapot. Ilyenkor egy ál
talános politikai elöad:íst hall
gatnak és a főző. a szabó
varró, kézimunkázó tudásukat 
gyarapítják. A főzés mester
fogásaira a városi kól'ház férfj 
főszakácsa tanítja az asszo
nyokat. a szabás-varrást Ko
vács Lászlóné varrónőtől ta
nulják. Szerveztek már ré
szükre egészségügyi és peda
gógiai előadásokat is. 

A fiatalok klubjában is 
rendszeresen tartanak eló3dá
sokat. Színvonalas, nevelő ce1-

A következő nyáron letettem a m-0zdonyvezetöi vizsgá.t, most már ön.állóan vezettem a helyi személyforgalomba-n közlek„dö Sz. U. típusú. mozdonyt. Valahányszor a pályaudvarra betolat-Ott személyvonathoz kapcsoitam a ma.sinám, a peronon m4jd nem mindig ott láttam Malcevet, a festett padon itldőgélni. Térde közé szo-1·itott botra könyökölt, szen•:cdélyes, finom arcát és sivár, világtalan szemét a mozdony f�lé fordította. mohón szívt.11 m-0.gába a füstöt, a gépolaj szagá.t és elmerülve hallgatta a 
gőzszivattyú. ritmikus munká-3at. Nem volt mivel viga.sztalnom. én útra keltem, ő pedig ott maradt. 

Lassan elmúlt a nyár, dolgi-zta.m a mozdonyon és gyak'tan láttam Alekszandr Va.szil;evicset. Nemcsak a peronon, de a városban is találkoztam vele, amint lassan, botjával ta
pogatózva botorkált. Az utóbbi időben arca beesett. megöregedett, pedig mindene megvolt - kapta a nyugdíját, felesége dolgozott, gyermektelenek 
1.'oltalc -, de emésztette a bá-11-at, sorsának értelmetlensége, és egyre fogyott a szümtelen kgsergéstöl. Olyko-r-olykor ezbeszélgettem vele, de láttam rajta. unja az ilyen semmit
mondó beszélgetést, torkia van 11zzal a szívélyes viga.sztalásommal, hogy a vak is teljes jogú, teljes értékű ember. 

- Hordd el magad/ = főr-

ezek. ben. A 15 éves évfordulót ben. A kért szalagfűrész 
J 5 éves Tabi László: Esküvő címú most végre miegérkezett. A 

vígjátékával ünnepelték. székesfehérvári járműjavftó-
a színjátszó csoport Kívánjuk a színjátszóknak, ból küldték. Nagyon örülnek 

neki az itt dolgozók, hiszen 
Működésének 15. évforduló- hogy végezzenek a jövőben is a szalagfűrész könnyebbé és 

ját ünnepelte december 25-én olyan eredményes munk:llt, gyorsabbá teszi munkájukat. 
a színjátszó csoport. Első elő- mint . eddig tették. A _nagyka- Népgazdasági szempontból is 
adásuk 1946 karácsonyán mzsa1.. vasutas_ kultúrotth�n hasznos ez a fejlesztés. Gárdonyi: Fehé-r Anna című vezetoinek pedig cs� ann.y1t, / Arra azonban kíváncsiak 
színműve volt. Azóta 70 mű-

1 

hogy a megkezdett . uton ha- lennénk, mivel magyaráz
vet mutattak be és 176 szín- ladj�nak tovább, !eJl�sszék a 

/ 
nák az illetékesek a másfél 

játszó vett részt a csoport kultúrotthon klubeletet. éves késést. 
munkájában. Szereplésüknek L. J.. B.K. 

Három kis történet 
a karácsonyi nagy forgalomból 

Szín: az egyik budapesti pályaudvar. 
Bömbölnek a hangszórók ... 

- mutattam rá az üvegre. 
Szemei kidülledtek az eről

ködéstől, ahogy csuklott, 
majd minden beszélő kész
ségét megerőltetve, kinyögte: Adjon érte kettő forintot. 

- Maga ráér és visszaváltja kettőőtvenért. Csaknem fel
hördültem ... Aztán otthagy
tam a barátunkat. Meglát
szik, nem vagyok üzletem
ber! 

Az öcsém, az tudná! 

Utasok, árusok, hordárok kia
bálnak. Szüntelenül özönlik 
a tömeg a pénztárcsarnok 
felől és felé. Olyan a pálya
udvar, mint egy nyüzsgő 
hangyaboly. Ezer és egy kér
dés - menetrend, poggyász, 
menetjegy és különféle ügyek
ben - záporozik a vasuta
sok felé. 

A téren tartózkodtam. Esti 1 - nézze mennyi vonat, 
csoport volt. Sűrűn lengtek mennyi mozdony és mennyi, 
a kocsirendezők zászlói. tr- mennyi utas! Honnan tud
keztrek indultak a vonatok. jam én azt, hogy hol ma
Szóva!' azok a percek vol- radt a Feri, a Pista meg az tak, amikor száz szem, száz a bogárs21emű kis Jancsi? Nem vagyok üzletember 

Egyszer csak elém támo
lyog egy amolyan arany
ifjú. Pufajkát vi�l. Haja a 
szemébe csüng. Kezében egy 
üres sörösüveggel magyaráz 
valamit. Küszködik a szavak
kal. 

fül is kevés. 
Hogy hogynem, itt is meg

találtak az utasok. Két idő
sebb férfi lépett elém. Az 
egyik kucsmás hallgatag em
ber, a másik városi külse
jű, puhakalappal a fején. 

Ez szólt. Kartárs/ (A be
szélgetés folyamán kiderült, 
hogy sírkőfaragó.) Három gi,1ereket várunk, a Ferit, a Pistát meg azt a bogárszemű kis Jancsit! - Közben a hü
velyk, mutató és középső uj
ján mutatta a hármat. -

- HaUja-e, szakibácsi 
mondja -, fene sokan állnak sorban ítt a söntésben! Na és/ - mondom -, ezen sajnos nem segíthetek. 
l:4e csak nyomkodja az or
rom alá az üveget. 

- Kettő - hebegi. 
- Ez nem kettő, ez egy 

1 Nem jöttek a vonattal! HoZ lehet az a három gyerek? 
- Jaj, kérem! - mondom 

Búcsúzik bennem az óév. Maradna még, de nem lehet. Ezüstsirályok csőrükbe fogják a nyugtalan, fázó perceket. 
Mint ü.stőkős elröppen az év a Végtelen szomjazó egén s a rakétán száguldó időt naptáron hiába mérem én. 
Lehet, hogy holnap új Nap kering már, 
új bolygók új pályákon futnak s kevés lesz az én agyam, erőm irányt szabni az új Tejútnak. 
De. hogy az újév békét hozzon e harcban má.sra nem hagyom részem; s ha dajkálhatom a gyermek jövőt: ennyivel büszkén megelégszem. 

Irtó Gyula 

ANDREJ PLATONOV: 

Gyönyörű és eszeveszett világ 
(Malcev mozdonyvezető) 

V. 

medt rám jóindulatú. szavaim hallatára. - De én ís epés természetű vagyok, s egy ízben, amikor szokása szerint rám mordult, hogy t.aka.rodJam, így szóltam hozzá: - Holnap én vezetem a tízóra harmincas szerelvényt. Ha nyugodtan ülve maradsz, felveszlek a mozdonyra. Malcev belement: - Jól van. Nyugton leszek, csak adj a kezembe valamit, engedd, hogy megfogjam a sebességszabáZyozót, forgatni nt•m fogom. 
- De nem ám! - szögeztem le. Mert, ha forgatni 

kezded, egy parazsat nyomok a markodba. s többet nem viszlek 1Tl<lfl<lmmal az útra. A vak elhallgatott; annyira szeretett volna a mozdonyra ·ülni, hogy meghunyászkodott előttem. Másnap. a festett padról odahívtam a mozdonyhoz, elébe mentem, felsegítettem a ;fiUké
be. Elindultunk. MaZcevet a mozdc:,nyvezető helyére ültettem, e9yik kezét a sebességszabályozóra, másikat meg az autcma• 

tikus fékkarra tettem, azután megfogtam a kezét. Tulajdonképpen én vezettem. de há.t az ö keze sem maradt tétlen. Malcev némán, szófogadóan ült, élvezte a gép mozgását, az arcába csapódó szelet, meg a munkát. Elmélyedésében elfeledkezett szomorú vakságáról, 
és szelíd őröm ragyogta be elcsigázott arcát. a gép tapintá.sa mennyei boldogságot jelentett számára. Visszafelé ugyanilyen módon utaztunk. Malcev üit a mozdonyvezeitó helyén. én meg ott álltam mellette fölé hajolva, 
és kezemet a kezén tartottam. Malcev most már annyira beZe.iőtt ebbe a munkába, hogy egy gyenge szorítás elegendő voit, s már is pontosan érezte, mit akarok. A mozdonyok valaha tökéletes mestere igyekezett legyőzni magában a látás hiányát, és más módon érzékelni a világot, hogy dolgozhasson és igazolja saját létét. A simább útszakaszokon eZ � léptem mellöle. és a segédmozdonyvezető helyéről néztem a pályát. Már közeledtünk Tolubejev: 

Nincs semmi haj! 
A soha nem látott utas

forgalomban igyel1eztem a 
dolgomra. trzem, hogy ko
pogtatják a hátamat, csak 
úgy, mint a belépni készülő 
az ajtót. Megállok ..• Ejnye, 
ejnye - mondanám -, az
tán visszafogtam az indula
tomat. Fiatal ember áll előttem. - Honnan indul a szegedi vonat? - kérdi. 

Gondoltam a vasúti szolgá
lat mellett elmegy egy 'kis 
népn,levelö munka is. !gy 
én: Ide figyeljen, cimbora/ Én szívesen megmondom magának, hogy melyik a szégedi vonat, de - tettem 
hozzá - egyben azt is, hogy én hogyan kérdezném meg 
- és jószándékú magyaráz
kodásba kezdtem: odam,ennék magához, anélkül, hogy hátba.vágjam, köszönnék valahogy ezt mondva: szíveskedjék megmondani, hogy melyik a szegedi vonat/ 

A 17-18 éves gyerekem
ber csak állt. Lassan csep
pentek a szavak az értclemért. 
A szájaszegletén látszott va
lami nemtetszés féle, de az 
arcán derű suhant át. Az
tán, mint aki önmagával 
mindent elintézett, megvere
gette a vállamat és így 
szólt: - JóZ van csen semmi szakikám, ninbaj ! 

-gergely-

hez, a menet minden baj ,nélkül pontosan, időre, befejezéeJhez közeledett. Az utolsó szakaszon messziről. sárga jelzés fogadott. De nem akartam idő előtt csökkenteni a sebe.séget, és teljes gőzzel haladtam a fényjelző felé. Malcev nyugodtan ült, bal kezét a sebességszabályozó fogantyúján tartva; titkos szorcmgá.ssal néztem tar,ítómesteremre. - Zárd el a gőzt! - szólt rám Malcev. Izgatott. zaklatoctt szívvel hallgattam. Ekko-r Malcev felállt, kezét a szabályozó felé nyújtotta és elzárta a gőzt. 
- Sárga jelzés látok 

mondta és maga felé húzta a fékkart. - Nemcsak képzeletben látod ismét a sárga fényt? -szóltam hozzá. Felém fordf.tottta arcát. é8 megeredtek a könnyei. Odaléptem hozzá, s válasz helyett megcsókoltam. - Vezesd tovább a mozdonyt, Alekszandr Va.sziljevics, most már látod ez egész világot! S a szerelvényt segítségem 
nélkül Tolubejevba vezette. Munka után vele mentem a 
lakására, s egész este, egész éjjel ott ültünk kettesben. Féltem magára hagyni, mint védtelen. édes fiamat ÓV'tam a mt (}!Jőnyőrű és eszeveszett világunk váratlan. ellenséges er6i-nek csapásaitéii. (Vége.) 

A MÁSODIK ÖTÉVES TERV 
SZÁMAIBÓL 

s 

1-------19 6 5 

Az ipar és a mezőgazdaság f.:jlesztésére támaszkodva 36 száza
lékkal növelni kell a nemzeti jövedelmet 

A terv a reáljövedelmek 16-17 százalékos• növekedését Irányozza elő 

A termelési eszkii7.ök termelését legalább 51-53 százalékkal 
kell növelni 

A fogyasztást cikkek termelését illetően 42-4.4 százalékos 
növekedést irányoz elő a terv 

A szállftAsf feladatok DtlffObb rés-zét továbbra Is a vasú4aak 
kell ellááú, eséri áruszállítási teljesítményét mintegy u százalékka.J kell növelni 
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Az óév legeredményesebb vasutas sportolói 

KAMUTI JENŐ 
A BVSC válogatott tőr

vtvoJa 24 éves, az Orvos
tudományi Egyetl?m utolsó 
éves szigorlója. 1961-ben a 
szófiai főiskolai világbaj
nokságban első, a torinói 
vivo világbajnokságon a 
második Mlyen végzett. A 
Martini Kupában az idén a 
hatodik helyen vég:utt. A 
kupaküzdelmek 4 éves soro
zatában, amelyet egyízben 
már megnyert - a ll'Jgeredmé
nyesebb vívónak bizonyult. 

KAMUTI LÁSZLÓ LENKEI FERENC 

A BVSC válogatott t6'-
vívója 23 évu, a Mar.r Ká
roly Közgazdasági Egye(:,em 
másodéves haUgatója. 1961-
ben Londonban megnyerte 
a Koronázási Kupát, majd 
Párizsban a ki.a világbaj
nokságnak is beillő Martini 
Kupát. Ezenkívüi az orszá
gos bajnokságon férfi tőr
ben magyar bajnokságot azer
zett. Kamuti László fi1'éré
vel együtt a BVSC 

A BVSC válogatott sakko
zója, 27 éves. Mint műsza
ki főtilzt, a Nyugati Mű
szaki Kocsiszolgálati Főn/ik
ségnél dolgozik. A csendes, 
sz.erény, szorgalmas verseny
ző 1961-ben egy olaszországi 
és egy luxemburgi verse
nyen az első helyen végzett, 
a Buda]'.!lesten megrendezésre 
került Maróczy Kupában pe,:. 
dig meg.szerezte a nemzet
közi mester címet. 

A BVSC válogatott úszója, 
16 éves. Mint serdülőkorú 
versenyző 1961-ben az or
szágos ifjúsági úszóbajnok
ságon több számban nyert 
baj'!J,Okságot. A tehetség,es ver
senyző a felnőtt bajnoksá
gon is kitűnően szerepeit. 

Ereamenyes szerepiesevel el-
nyerte a Magyar Televízió 
igazgatósága által meghirdetett 
versenyen az 1961-es év leg
eredményesebb ifjúsági ver
senyzője c!met, a vele járó 
tiszteletdíjat. 

Egy vasutashoz 
Igen. Igen . . .  Önnek szól e néhány so-r. Ön,nek ott, Szob 

állomáson és mindazoknak, akiket illet! 
Én hivtam - távbeszélón - önöket. Búgott a készü.ték . • •  

Tessék! - hallatszott türelmetlenül - a drót má3ik végén. 
tn jóreggelt köszöntem és bemutatko21tam. Ön. lakoníkusam kö
szönt vissza és elhallgatta becses nevét. l!:11 kértem az állomás
fónök elvtársat. Mire ön ifl{lerülten mondta valakinek, hogy „a 
főnököt keresik". 

Ez ütöl te meg a fülemet! 
Lehet, hogy nagyon elfoglalt ember. Lehet, hogy nincs ide

je visszamutatkozni. De arra igen.is időt kell szakítani, hogy 
a ,.főnököt keresik" szavak mellé odabiggyeszti az elvtárs vagy 
klartá rs szót. 

Higgye el! - ha a tiszteletet nem adjuk meg egymásnak, 
az visszaüt! Ön is lehet m,ég főnök, de ha ez a hang gyökere
zik meg (reméljük nem), akkor önt is csak egyszerűen, bántón, 
csúnyán „fónök"-nek fogják szólítani. 

Úgye nem le.�z jó? Ma sem jót 
-lyf-

- Közel 400 vasutas vesz / - Tapasztalatcsere a síne
részt pártoktatásba.n a nyir- ken. A közelmúltban kezd
egyházi csomóponton. A pár- ték el a Budapest-Kun
ton kívüli tanulók száma szentmiklós-Tass közötti vo
meghaladja a l20-at. n:ilon a _Pálya 

„ 
korszerílsít�

sét. A smek osszebegeszte
sét a pályatesten végzik. Ezt 
az eljárást eddig a rom.ln 
vasutak aJ•kalmazták, Most 
egy 9 tagú román vasút
építő brigád doLgozik a vo
nalon, hogy átadja tapasz
talatait a magyar vasút
építőknek. 

- Megkezdték a s7.akszer
vezeti választások előkészí
tését a gyöngyösi Kitérőgyár
tó űV-ben. A nemrég meg
tartott műhelybizottsági tag
gyűléseken megválasztották a 
jelölőbizottságokat. 

Az után pótlás nevel ésében 
leg iobb eredményt e lért szakosztá lyok 

ÚJ KÖNYVEK 
Avgyejenko: Szeretek (Európa). 

- Cseres Tibor: Háztetők (Szép
irodalmi). - Dobozy Imre: Hegy
oldal (Szépirodalmi), - Fábián 
Zoltán : Három kiáltás (Táncsics). 
- Gergely Sándor: Tiltott utak 
(Szépirodalmi). - Krúdy Gyula: 

- 8rdekes kísérletek foly
rendezésének gépesítését il
letően a svájci vasutaknál. 
Jelenleg a legnagyobb prob
lémát a vagoncsoportok fel
gyorsításához szükséges nagy 
erő előállítása jelenti. 

- űj pály.audvan helyez• 
tek üzembe a Szovjetunió 
távol-keleti vasútvonalán 
Tjoploe Ozeroban. A két� 
emeletes felvételi épületben 
az utasok résrere kényel
mes váróterem, anya- és 
csecsemőszoba, büfé, fodrá
szat és poggyászmegőrző áll 
rendelkezésre. 

A vasutas és a magyar sport 
további jó hírneve szempont
jából nem mindegy, hogy 
egyesületeinkben hogyan fog
lalkoznak az utánpótlással. 
Néhány sportágban, így a többi 
között vívásban, birkózásban, 
úszásban, vízilabdában, súly
emelésben és ökölvívásban 

évek óta sok tehetséges vér- tartaléka a vívóískola, ahol 
senyző nevelkedik a vasutas 350 gyerekkel foglalkoznak, 
sportegyesületekben. Legeret!,- immár a hetedik évébe lép. A 
ményeseb!> nevelő munka a fiatalokkal való tervszeru 
legnagyobb egvesűletben, a foglalkozás nem eredményte
BVSC-ben fol',/Ík. len. Az 1961-ben megrendezett 

Kezdjük az egyesület leg- versenyeken hat fiatal vívó 
népesebb szakosztályával, a érte el az első osztályú, nyolc 
vívóval. A szakosztály arany- a másodosztályú, tizennégy 

pedig a harmadosztályú szin
tet. A huszonnyolc versenyző 

A BVSC Jiataljai szertjpeJtek 
a legeredményesebben 

közül huszonhét a szakosztály 
\?Vóiskolájában kezdte el ver
�yzói p�ya�utás_át. ,(ó: biz�
iwítvány,4,-s.:;:ako�z{ályra ,iéi:
ve a:. is, hogy a BVSC 15 ví
vót ad a válogatott keretnek. 

December lll-án és 17-én a 
BVSC Szönyi útl birkózótennében 
került megrendezésre az országos 
vasutas iijúságl kötöttfogású bir
k6zóbajnokság, Az Idei bajnok
ságon 16 sportegyeslllet mintegy 
100 fiatal versenyzője tépett sz(i
nyegre, mérte ösS'Ze tudását, A 
két napos verseny is igazolta. hogy 
vasutas sportegyesületielnk egy 
részénél nagy gondot fordltanak 
az utánpótlás nevelésére. Külö
nösen áll ez a meghatározás a 
BVSC. a Szegedi VSE és a Szol
noki MAV l>!rkózó-szakosztályára. 

Bár a bajno.'<.ság színvonala el-
maradt a további években meg
rendezett bajnokságok szinvona:lá
tól. mégis el lehet mondani, hogy 
fiatal birkózólnk az idősebb, gaz
dag tapasz.talattal rendelkező ed-
zök irányítása mel!e1t szépen fej
lődnek. 

Eredmények. Lepkesúly : 1. Mus
tó (SZVSE), 2, Száraz (BVSC), 3. 

Fodor (SZVSEJ, Légs1Uy: 1. ,Ba,,, 
logh (Szolnoki MA V), 2. Bajkó 
(PVSK), 3. Németh (BVSC). Pe
helysúly: 1. Gémes (SZVSE), 2. 
Mosolygó (Törekvés). 3. Nagy 
(DVSC), Könnydsúly: 1. Er6s 
(BVSC), 2. Várhelyi (PVSK), 3. 
Novák (PVSC). KisvAltós(aJy: 1. 
Galambos (BVSC), 2. JQss 
(SZVSE), 3. Lányi (BVSC). Vál
tósúly: 1. Pördi (SZVSE), 2. Or! 
(DVSC), 3. Bősze (Testvériség). 
Kisközéps(aJy: 1. varga (BVSC), 
2. Sánközl (CVSE), 3. Sárik (CVSE). 
Nagy,középsúJy: 1. Horvát.b (Tö
rekvés), 2. Csobánc1Ji (BVSC). 3. 
Ledényi (Törekvés). Félnehé'UIÍlly: 
1. Major (BVSC), 2. Velencei 
(BVSC), 3. Tóth (Sz. MAV). Ne
hézsúly: 1. MolDAr (SZVSE), 1, 
Balogh (PVSK), 3. Paál (Sz. 
MAV). Pontversenyben: L BVSC 

1 S1 pont, 2. SZVSE Z4 pont, s. Tö
rekvéa 9 ponttal. 

Birkózásban az 1961. évi 
eredményeket fig:yelembe véve 
a BVSC és a SZBfJedi VSE 
birkózó szakosztálya vonul
tatta fel a legtöbb fiatal ver
senyzőt. 

A BVSC birkózói 64 verse
nyen 114 helyezést értek el. 
A budapesti és az országos 
csapatbajnokságon a harmadik 
helyen végeztek. Az első osz
táÍyú versenyzők közül a vá
logato_tt Tarr Gyula és Pintér 
István szerepelt a legeredmé
nyesebben. A szakosztály if
júsági versenyzői összesen 
87 helyezést értek el a külön
böző verscnyekén és a vas
utas bajnokságon is a legered
ményesebben szerepeltek. 

A Szegedi VSE fiatal birko
zöi az idén is folytatták az 
elmúlt években elért sikeres 
szereplésüket. A Csongrád 
megyei ifjúsági birkózó baj
nokságon például 38 fiatal in
dult az egyesület színeiben. A 
szegedi ifik kitettek magu
kért, több helyezést szerez
tek, mint a bajnokságon indu
ló többi sportkör versenyzői 
együttvéve. J 61 szerepeltek az 
országos vasutas ifjúsági baj
nokságon is. A csapatok kö
zötti pontversenyben a BVSC 
mögött a második helyen vé
gelc.tek. 

A BVSC úszó és vízilabda 
szakosztályát nem kell külö
nösebben bemutatni. A sport
sajtóban egész nyáron olvas-
hatt1:nk az úszó utánpótlás 

Ahol sokat tettek a Kilián-mozgalomert 
sikeréről. Az ifjúsági és ser
dülő bajnokságokon, verse
nyeken, tekéző nyelven mond
va, !ai-oltak a BVSC fiataljai. 
A türelmes nevelő munka eb
ben a szakosztályban Is érleli 
már gyümölcsét. Folytatták 
sikeres szereplésüket a vízi
labdázók Is. Az újonc és ifjú
sági bajnokságot 1961-ben is 
megnyerték. 

Lapunk hasábjain egyízben 
már bírt adtunk az esztergo
mi pályafenntartási főnök
séghez tartozó szolgálati he
lyeit tömegsportjáról. Többek 
között megírtuk, hogyan állí
tották a Kilián-mozgalom szol
gálatába az üzemi bajnoksá
gokat. Az 1961. évben meg
rendezett versenyek eredmé
r..yét december 20-án értékel
ték a főnökségen. Labdarú

gásban tekében, asztalitenisz

ben és sakkban megrendezett 

házi bajnokságokon az óbudai 
pályamesteri szakasz végzett 
az első helyen 20 ponttal. A 
Kilián-mozgalomban pedig a 
főnökség központi dolgozói 
szerepeltek a legeredménye
sebben. 

A főnökséghez tartozó szol
gálati helyeken egyébké'lt 106 
dolgozó vesz részt a Kilián-

Az ökölvívósportban nemcsak 
vasutas, hanem országos vi
szonylatban is a Székesfehér
vári MAV Előre fiatal öklözől 
szerepeltek a legeredménye
sebben. 1961-ben az ifjúsági 

A• legidősebb vidék és országos bajnoksá
részvevő a 62 éves Marjai gon számos helyezést értek el, 

majd csapatban nyerték el a Zoltán, a legíiatalabb, pedig a legjobb ifjúsági csapat cf-

mm:galomban-

16 éves Hódo8i Józ,ef. met. -

A tegnapok ködlovagjai (Szép
irodalmi), - Gorkij Művel 7. kö
tet: Egy felesleges ember. - Gyó„ 
nás. - Nyár (Európa). - Lengyel 
J óz:se!: IgéZő (Szépirodalmi). -
Sarkadi Imre: A gyáva (Szépiro
da1mi). - Sz.akooyi Károly: Kö
zeplltt on V&nnak a felb6k (Mag
vető), - S:oent1vány1 Kálmán: A 
föld a:lattl folyam (Kossuth). -
Timár Máté: Karcsi. a csicskás 
(Magvető), - Urbán Ernő: Amyak, 
és sugarak (Szépl:rodalml), 
Burchett: Aklk az eget ostromol
ják (Kossuth), - GeymOlllat:  Ga
Ulep _ Galilei (GO'll.dolat). - Pa-
1!-s'J\Yln ; Oszó jé1rill:b!An (Gondo
lat): - So:riá : Szabad ország Ame
rikában (Kossuth). 

- Megszüntetik a kisvasút 
személyforgalmát Gyulán. Ja
nuár l-től kezdőden új autó
buszokat állítanak forgalom
ba a vasútállomás és a 
kórház köoott. 

- Messzemenőkig gondos
kodik a megbetegedett dol
gozókról a miskolci tiszai 
pályaudvar szakszervezeti bi-
zottsága. A beteglátogatók 
rendszeresen felkeresik a 
munkaiképtelenné_ vált dol&o
zókat, -és kis ajándékikal ked
veskednek nekik. 

Vasutas birkózók sikere 

a vidéki birkózó-bajnokságon 

Szegeden rendezi.ék meg az or- Légsúly: 2. Kalmár (BVSC). Pe
szágos vidéki felnőtt kötöttfogá- he!ysúly: bajnok: Glttai (SZVSE), 
sú b!rkózóbajnokságot. Az !elei 2, Balla E. (CVSE), 3. Gyarmati 
baJnolcság kellemes meglepetése (DVSC). Könnyűsúly: bajnok: Is
a vasutas birkózók Jó szereplése pán (DVSC), 2. Gál (CVSE). Vál· 
volt. A 64 induló között ugyanls tósúly:  bajnok: Vili.ám (SZVSE). 
ott voltak a Debreceni vsc, a Középsúly: bajnok: Kovács Já
Szegedi VSE és a Ceglédi VSE nos (DVSC), 2. Batki (SZVSE), 3. 
versenyzői Is. A nyolc súlycso- Balla I. (CVSE). Félnehézsúly: 
portban 3-3 elsil hely jutott a bajnok: Höhn Józse! (SZVSE). 2. 
debreceni, Illetve a szegedi ver- S!Za.bó (DVSC). Nehézsúly: baj
senyz.6.1<:nek, egy bajnokság pedig nok: Reznák János (CVSE), 2, 
Ceglédre került. 1 Vászln (DVSC). 

Lepkesűly: bajnok: ölvett l Pontversenyben: 1. DVSC 25, ?. 
(DVSC), 3, Ke""5ztúr! (SZVSE). SZVSE 19, 3. CVSE 12 pont. 

V,asufas operabérlet 
m.ásodik előadás,a január 2 1  

Az Erkel Szinház vasutas 
bérletsorozatának második 
előadására 1962. január 21-
én 11 órakor kerül sor. A 
műsoron Verdi: Trubadur c. 
operája szerepel. Főszerepe
ket Svéd Sándor, Varga Lí
via, Komlóssy Erzsébet, La
czó Mária éneklik. 

A kultúrnevelési és sport
osztály az előadás után a vas
utas dolgozók kérésére az AI-

!ami Operaház kollektív meg
tekintését szervezi meg TIT 
előadó vezetésével. Részvételi 
díj 3,- Ft. Találkozás 21-én, 
vasárnap du. 3 órakor az 
Operaház főbejáratánál (Nép
köztársaság útja 22.). 

Felhívjuk a bérlet-tuta3do
nosok figyelmét, hogy a má
sodik részletet 1962. január hó 
5-ig kell befizetni a postahi
vatalba. 

- Rádióújság a mozdony
javító üzemben. A hab,1-
rovszki gőzrnozdonyjavító 
üzemben hetenként három al-
kalommal rádióújság tájé-
koztatja a dolgozókat az 
üzem életéről és a legfonto
sabb bel- és külpolitikai 
eseményekről. 

Helyreigazítás. Lapunk 1961. 
december 16-i számában kö
zöltük A vasutM újíto7t és 
fel találók III. országos ta
nácskozásának tapasztalatai 
című cikket. A cikk 6. be
kezdésének első mondata hi
básan jelent meg, A helyes 
szöveg a követikező: Hiba 
azonban,, hogy még elég ma
gas (32 °,0) az előkalkulált meg
tatkarítás, és igen alacsony 
(4,8 •10) az átlagos díjazási 
kulcs. 

A szerkesztőség üzeni 

Pintér Lajos, Vácrátót, szentgáli 
�e�� rstiftYÖ

�ls��l�.aJ 8Jf,:;,
0J László Pécs, dr. Gazdag Jöz;;ect Szombathely. Bognár Károl'Y Ta

pol� . .  Horváth Sándor Kalocsa. BoldlZ:Sar Gyula Békéscsaba� Héjja János szentes : Leveleiket Ja
pu'lk anyagához felhasználjuk. F�zekas Balázs, Szob: He-lyte,
�-enül válasz.olt. a bírálatra. Több onkritika hasznosabb lenne. Papp Tivadar, 1\-Jiskolc: Levelét az, Illetékesekhez továbbítottuk, rövidesen választ kap Fekete Kálmán, Budapest: La• kásügyben feltett kérdésére S7.akvéleményt kértUnk, a válaszról tájékoztatjuk. 
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- Hallatlan.! A telefono11 keresztül is ér• 
zem a leheletéből, hogy maaa ivott! 
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Milyen feladatok várnak' 
a vasútra 1962-ben ? 

Írta : Németh József miniszterhelyettes, a MÁV vezérigazgatója Serfőz-0 Ferenc főtiszt, külsós forgalmi szolgálattevő hosszú 
é-vt-kig versenyzett a Ceglédi VSE blrkÓ'l:Ócsapatába.n. Az utób-

Nehé� munkában eltelt I dekében. EJ kell érnünk, hogy 

I 

km vágány-felújítást és t.öre- ,

1 

mát 7-re csökkentettük . Ez a bl időben sérülései miatt nem vesz részt a kilzdt>lmekben, Mint 
esztendot zártunk le, máso- a munkavédelmi előírások kedni kell a pályaépítési és 7 tényező a legfontosabb mu- sportember a munkában is helytáll. Képünkön az 1702/a számu 
dik ötéves tervünk első évét, minden sorát megvalósítsuk, fenntartási munkák tökélete- tatókat foglalja magában, gyorsvonatot meneszti 
és a múlt évi eredmények illetve alkalmazzuk minden-

1 

sebb gépesítésére. A gépeket amelyek húen tükrözik a vas-
megteremtették az alapot az napi munkánlkban. A munka- és a hegesztéshez szilkséges út munkájának eredményeit, ................................................................................................................................................. . 

ötéves terv céljainak sikeres védelmi szabályok és előírások alapanyagokat hazai forrásból annak gazdaságosságát. A 7 
megvalósításához. Minden do,gozóink életét védik és be- kell fedezni. Az új esztendő- mutató közül egy új tényezó 
vasuta.snak, aki becsülettel tartásuk mindenki számára ben 400 km hegesztett pályát is szerepel, az áruszáUitások 
kivette részét az elmúlt év kötelező. A szocialista társa- létesítünk és a vaswtas do!- önköltségének tényezője, 
fáradságos, sok gondot jelen- dalmi rendszer építésénél egy gozók egészségügyi ellátása 

I 
amely a versenyben vala

tó munkáiból - elismerés és pillanatra sem térhetünk el érdekében ewloészitjük a szol-
! 

mennyi szakszolgálatot érde
köszönet jár. A vasút mú- ezektől, mert semmilyen mun- noki kórház és rendelőintézet, keltté tette. 

-•21aki helyzete számottevően ka nem lehet olyan sürgős, valamint a misl::olci szakorvo
javult az elmúlt esztendőben, hogy kockáztatni lehessen si rendelő 1963-ra tervezeti 
noha ez a fejlődés korántsem bárkinek testi épségét, életét. beruházási munkáit. Ebben az 
olyan mértékú, mint amHyen Az elmúlt esztendő tanulsá- esztendőben ki fog gyulladni 
a forgalom gazdaságos lebo- gai közé tartozik az is, hogy a villanyfény 110 még villany
nyolításához elegendő volna. alaposabban, gondosabban kell világítással nem rendelkezó 
Gazdagodtunk az elmúlt év- felkészülni a télre, mert a vasútállomáson és megállóhe• 
ben tapasztalatokban is: hi- téli hideg időjárás megnehe- lyen. 
67.ell a vasúti munka sokolda- zíti a vasúti munkát, gátolja Számos tennivalónk van. 
lúsága, állandó mozgása, tág a forgalom lebonyolítását. Le- Olyan feladatok várnak ránk, teret nyitott a jó gyakorlati gyen minden vasutas éber amelyeknek elvégzése nyo-módszerek elmélyülésének. gazdája saját területének, ne mán meg kell valósítani ter-

A vasút dolgozói 1961-ben maradjon el egyetlen szak- veinket, meg kell gyorsítani 
az elözó évtnéi 4°/o-kal szolgálat sem a munkában, a vasúti áru- és személyszál-
iöbb árui szállitottak el kövessék figyelemmel az in- litást, s ugyanaikkor gazdasá-

rendeltetési helyére. tézkedési tervek pontjait, gooabbá is kell tenni azt. 
Jól alakult a teherkocsik át- mert csakis közös erővel, a 

lagos terhelése is: 1960-hoz vi• sza.kszolgálatok eíll/ilttmilködé- A vasúti munkaverseny• 

szoo ítva 0,4•,,-kol emelkedett sével lehet g11orsan és gazda- mozgalom az elmult evben Is 

az y kocsira eiS áUagos 1ágNClfl e!m!g�zn.t szdllitási szép eredményeket könyvel-

terhelés. A tehervonatok át- feladatainkat. hetett el, melynek nyomán 

!agos terhelése 843 tonnáról 
sikerült csalrnem valamennyi 

B75 tonnára emelkedett. Vala-
Az új esz;tendőben igen sok területet bekapcsolni a ver-

megvalósításra váró terv áll senybe. Ebben az évben to
mint nőtt a vonatok utazási előttünk. Ebben az évben je- vább egyszerúsltjük és ért.é-sebessége, javult a személy- lentósen előre lépünk a vasút k 1h többé tes '"· k 
•záll1 'ta's helyzete is. Bár a e e · z...,. a mun a-
• műszaki fejlesztésében. A bu- versen � zgaJm t, záltal · 
vasút nem teljesítette az utas- dapest-miskolcl vonalon Mis- h 

Y O 
•di

a a is, 

kl.lométer tervet, az elegyton-
ogy megszaba tjuk minden 

kolcig jutunk a villamosítás- b" okrá 'ától 
nakilométer terv teljesítése sal és végre elérjük, hogy a 

ur ci · 

n,� 103% volt. villamos mozdonyok tényle- Ebben az évben Is központi 
l',rem szabad elfelejteni, ges üzemi átlaga csaknem feladatnak tekintjük az igaz-

hogy a múlt esztendőben már megkétszereződik. gatóságok egymásköti verse-
1z.emélykocsiparkunk jelentős nyének elmélyítését, jobbá 
része korszerú négytengelyes Teherkocsiparkunk 3000, tételét. Eddig 16 célkitúzés 
kocsikból állt, amelyeknél az személykocsiparkunk pe- értékelése után döntötték el 
egy utasra eső önsúly na- dq 200 kocslva.l bővül eb-

1 
hogy melyik igazgatóság ke� 

gyobb, mint a régi favázas, ben az esz1endóben. rül a verseny élére. Ebben az 
kéttengelyú kocsiknál volt. El kell végezni több mint {)0 évben a versenytényezők szá-

Igen fontos a múlt évi ered
mények értékelésénél a 

Az új esztendó feladatai kö
zé tartozik a módszeres elegy
rendezés alkalmazásának el
terjesztése, az állomási mun
kák technológiájának fejlesz
tése. A tolatási munka csök
kentése, a kocsifordulók rö,i
dítése érdekében még ebben 
az évben ki kell terjeszteni a 
körzeti pályaudvari rendszer 
alkalma;,.ását és meg kell vizs
gálni az egyes árukezelési és 
kiszolgálási helyek il5szevoná
sának lehetőségét. 

A vasút valamennyi srol
gálati ágára nagy feladatok 
várnak, hiszen előrelátható
lag 

3,51/0-kal fo1r �vekednl 
az utasok száma és je
lentös mértékben emel
kedni fog a továbbításra 
feladott áruk mennyisége 

i -
Ebben az évben a vasuta

sok figyelmének gyújtópontjá
ban álljoo a menetrend vas-
törvény elve és minden intéz
kedést alá kell rendelni a vas
utat átfogó menetrend elóírá
sainak. 

Ehhez a munkához, az előt
tün.k álló feladatok sikeres va
lóraváltásához kívanok min
den vasutas dolgozónak erőt, 
egés:zreget, sok l!tikert. 

MA V baleseti helyzetének 
&zámvetése. Joggal lehetünk 
büszkék aITa, hogy a magyar 
vasutakon utazó hatalmas 
utastömegeket biztonságosan 
6Zállította el a MA V. Az el• 
múLt évben mintegy 320 mil
lió uta&t szállítottunk el és 
ebből a hatalmas tömegből 
mindössze egy Jót ért halálos 

Dunaújvárosban 

baleset . 
Sajnos, nem mondható el 

ugyanez a vasutasok üzemi 
baleseteire. Személyi balese-
1eink száma 1961-ben csökkent 
ugyan 1960-hoz viszonyítva a 
bekövetkezett balesetek az�n
bao súlyosabbak voltak :s 
190/o-kal nőtt a vasutasokat 
ért halálos balesetek száma. 

Ez a szomorú tény azt a 
következtetést vonja maga 
után, hogy a munka hevé
ben sokan elfeledkeznek a 
kötelező biztonsági rendsza
bályok betartásáról és súlyo
san megs7,egik a munkavédel
mi előírásokat. 

jól kihasználják a kocsikat 
Amilyen fiatal a vasmú, a 

I 
sodik 107,4 3zázalékos ered- Hiába, fiatal ez a város, az új 

város, olyan fiatal Dunaújvá- ménnyel. lakásokba rengeteg bútor kell. 
ro� állo.n:ás is. Együtt n�ve.k-

, A 'llomás dolgozói küJ... Az itteni darabáruforgalom 
szik, feJlodik e szép szoc1alis- .. z a . . 

0 is jelentős, havonta megköze
ta létesltményünkkel. Először nosen a .kocsikihasználásban líti a 20 OOO tételt. Az ünnepek 
1960 első félévben nyerték el értek �l JÓ eredményt. �zzel alatt különösen megnövekedett 
az élüzem címet az állomás negyedevenként 38 vonatmdí- ez a forgalom, s még most is 
dolgozói. tást tudtak megtakarítani. három teherautóval szállítják 

Tavaly nyáron gurítódomb A vasmú már önállóan bo- házhoz a sok árut. Gyakori hi-
létesült az állomáson. Most is nyolitja le belső vasúti szállí- ba. hogy meg kell ismételni a 
szünet nélkül folyik itt a tásait. Ez részben megkönnyí- kiszállítást. mert a címzett 
munka, a szerelvények ren- ti az itteni vasutasok dolgát. .,házon kívül" van. A legtöbb 
dezése. Csak arra panaszkod- Amint Csáki Albert állomás- vállalatnál péntek déltől hétfő 
nak a tartalék dolgozói, hogy főnölt elmondotta, a Dunai délelőttig alig lehet felelős em
nem elég meredek ez a gurító- Vasmú szerződésben ígérte bert találni a szállítmányok 
domb, s a hidegben rosszul gu- meg a MA V-nak, hogy irány- átvételére. Még sok felelős ve
rulnak róla a kocsik. vonatokat állít össze. Ezt az zető nem lakik tehát ott a 

Váltakozó eredmények 
igéretüket eddig csak 30-40 városban . . .  Jegyezzük meg 

százalékra teljesítették. Ked- mindjárt, hogy kevés még itt 
vezőtlenül befolyásolja ez a a vasutas lakó i3. Nem egy 

A tavalyi eredményekről tehervonatok menetrendszerú- olyan dolgozója van az á!lo-
Szabó István, az állomás sta- ségének alakulását is. másnak, aki Nagykátáról és 

Az igazgatóságok egymásközti versenye 
Az 1961. é<vi november havi valamint az állomási és vonta

eredmények alapján a igazga- tási szolgálat termelékenységi 
tóságok helyezési sorrendje és mutatóinál értünk el. 
százalékban kifejezett teljesít- A giazdaságos üzemeltetésre, 
ménye a következőképpen ala- a gyors elegytovábbításra jel• 
kult: lemző egyéb mutatóknál jelen• 

1. Szeged 74,21 •ío tós e!maradás mutatkozik. 
2. Budapest 71,43 • 0 Jellemző, 'hogy az előzó év 
3. Miskolc 71,03 •·• azonos időszakában még a ha• 
4. Pécs 68,65 • 0 todik helyezett igazgatóságn!L( 
5. Debrecen 67,46 °10 j is kedvezóbben alakul az i:i6sz-
6. Szombatlhely 63,10 •·• 1 

teljesítménye, mint jelenleg az 
Az előző hónaphoz viszo- · első helyen álló szegedi :igaz.ga

nyítva mind a hat igazgatóság tóságnak. Ezek a hiányOSbagok 
teljesítménye visszaesett. El- sajnos a vasút december havi 
fogadható eredményt csak a muw.#.iára is jellemzőek. De
tehervonatok átlagos ternelé- ccmber első húsz napjában 
sénél, a mozdonyok gazdaságos 

I 
már a mozdonyok gazdaságos 

felhasználásánál, a teherko- felhasználása sem alakult ki
csik !Hnamikus ter:tielé5énél, elégítően. 

Hogyan állt helyt 
a vasút az ünnepi forgalomban 

A !karácsonyi és újévi ün.
nepek személyforgalmának le
bonyolítására idejében meg
tették a szük5éges intézke
dést a vasút forgalmi .szakem
berei. Az ünnepi forgalom 
alatt a Budapestrol, illetve 
Budapestre irányuló távol
sági forgalomban 288 men. 
tesító vonat közlelkedett, 98 
vonattal több, mint az el
múlt évben. Ezentúl az igaz
gatóságok is közlekedtettek 
mentesítő vonatokat a helyi 
forgalomban. 

Az utasforgalom december 
22-27-e között Volt a leg
erósebb. A 288 mentesítő 
vonatból ebben az időszak
ban 176 kö2llekedett. 

A személypénztára,Jc bevé
tele is nőtt az elmúlt évhez 
viszonyítva. A négy buda
pesti személypá!yaudvaron a 
karácsonyi és újévi személy
forgalomban 10 millió 449 632 
forint volt a sz.emélypénztá
rak bevétele. Ez több mmt 
egy millióval haladja meg a 
múlt évi bevételt. Az emel
kedés különösen szembetú
nó a karáosonyi forgalomnál. 
A három budapesti fejpálya. 
udvar személypénztári bevé
tele 7 millió 794 186 forint 
volt. 

December 22-24 és 29-

31-e köwtt Bp. Keleti, Bp. 
Nyugati és Bp. Déli pálya
udvarról összesen 721 OOO 
utas utazott el távolsági 
személy- és gyorsvonatok
kal Ebben nincs benn a 
peremvárosok állomásain. 
megállóhelyein !elszálló uta-
60k s7'áma. 

Hogy az ünnepi forgalom 
a kedvezőtlen idójé.rás elle
nére is zavartalanul bonyo
lódott le. az mindenekelőt a 
gondos elákészítő munkának 
tulajdonítható. A forgalom 
előkészítésére létrehozott ope
ratív bizottság Időben és jól 
mozgósította a forgalmi-ke
reskedelmi és a vontatás 
szolgálat dolgozóit. A vonta
tási és a múszak.i kocsi&ZOl
gálat is lényegesen. nagyobb 
segítséget nyújtott a gépek 
időbeni kiállítását, a fék
próbák gyors .elvégzését, a 
személykocsikon észlelt ki
sebb hibák meg,,züntetését il
letően, mint a korábbi évek
ben. 

Az ünnepi forgalom Jebo
nJ olításában áldozatkészség. 
gel vettek részt a \·asúti fó
ooztáJy forgalmi é,; vonfatá.si 
dolgozói, az igazgatóságok 
érdekelt dolgozói, s mind
azok a vasutasok, akik eb
ben az időben szolgálatot tel„ 
jesítettek. 

Balesetet előzött meg a gyorsjavítás 
A múlt évi halálos ki• 
menelelú üzemi balesetek 
közül a legtöbb a forgalom 
és a JármüJavílo"k terüle-

tisztikusa tájékoztatott ben- sok, aki Budapestről jár ide 
nünket. Kiss Antal kereskedelmi ál- szolgálatba. Pedig itt is ;6 len- A múlt év utolsó napján tör- lomás többi. szolgálatban le-

- Váltakozó eredménnyel lomásfőnökhelyettes elmondta, ne, ha a t•asutasoknak C$ak tént. Miután a 41��-es _teheryo-
1 

vő dolgozója megkezdte a ja
dolgoztunk a múlt évben hogy nemcsak a nehézipari munka közben kellene utaz- nat elh�gyta A!soors allomast, ví_tást. Megfelelő szerszámok 
mondta. _ A Dunai Vasmű ki- anyagok szállítása jelentős itt. niuk. megsérult a vagány: egy he- nelkul is sikeresen oldottak tén következett be. 

A forgalomnál ebben az év
ben sokkal több óvatosságra, 
elővigyázatosságra van szük
ség, különösen a rendezőpá
lyaudvarokon, a tolatások le
bonyolításánál, a kocsik ösz:
szekapcsolásánál és szétakasz
tásánál. A jármújavitóknál a 
nehéz gépalkatrészek emelésé
nél, megmunkálásánál van 
szükség sokkal több figyelem
re a balesetek elkerülése ér-

szolgálá3a a mi legfontosabb Nagy hajrája volt az állo- lyen 30 cm hosszúságban letö- meg a feladatot. Ot óra után 
fel�datunk: s a vasmű tervteZ-, Jelentós darabáru forgalom másnak az óév végén. Moot rött a sínkorona. Szere�cséi:e néhán;v . perc�el már beiárha-
;es,tése döntőPn befolyásolta 

I 
az új év első napjaiban még gyorsan észr.evették a h1b�t .�s tolt .az allomasra a menetrend 

munká!lkat. Al.1�:násu'!k há- _ Talán nincs állomás az kevés kocsit raknak meg a Bokor Istva? állomásfon_?k szerint érkező személyvonat. 
rom va!tása közott egesz év I á . b. "be • __ 'k tt azonnal értes1tette Boro3 La3os 

• . - nrszár,ban, ahov annyi utor- :''.15mu n.: n.c.a,ap, am!. or o pályamesteri, hogy intézked- H.a nem vették \'olna észre 
b�n verseny folut . A mnsodik I és lakberendezési tárgy érke- Ja�-tu�k, tobb mmt 300 ures ko-

1 
jen a javításról. a hibát és nem javították vol-

felévben a KTSZ-br,a6d lett zik. mint hozzánk - hallottuk cs1 v. arakozott a rakományra. De'lután 4 óra volt e'•, szakadt na ki a s.int önfeláldozó mun-
az első, tez;rsltmtnue 110 szá- ' A I ól A 1 gy ti k ·' ká 1 

lék lt E t b . ád t 1l _ Kiss nta t . z 1 yen e ene en mun a- :iz eső amikor Boros Lajos pá- va , bizony könnyen bal-
za • vo . ,z a na o os menet, bizony nagyon megne- ' . . • . 

l 
eset történhetett volna A! 

fai József fornnlmí szolmHat- S valóban, lát�uk, ho�y a 

I 
hezíti a vasutasok munkáját. Jy:imester. 1rá!1y1tasaval Hor- őrs áll ás 61 

so-

te,,ő ve7efi. A WébPr Lász�6 raktár felét most 1s szek.renyek, 1 vath Kalman v�ltókeze!ó. om, n
_ 

· 

vezette Béke-brigád lett a ma- székek és asztalok toltik meg. � Naílll László málházo és az ál- IUu LaJo• 
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A szakszervezet elnökségének 
irányelvei az 1962. évre 

Szakszervezetünk az ehnúlt 
11Y folyamán komoly eröfeszí
lléseket tett az MSZMP VII., 
a szakszervezetek XIX. és 
tzakszervezeiünk V. kong.resz-
1zusának határozataiból adó
eló feladatok megvalósítása ét
elekében. Szalcszervezetünk, 
ah-tivahálóz:i unk hathatós se
gítségével, tamaszkodva a 
szervezett vasutas dolgozók 
véleményére, munkakészsé
gére, nagy lépést tett előre 
eélki tű.zéseink megvalósítása 
llerén. 

növelése, a músza:ki fejlesztés 
ésszerűbb megvalósítása terén. 

dolgozók közvetlen érdekvé• 
delmét helyesen összeegyeztet
ni a népgazdasági. és összvas
ú ti érdekekkel 

A nemzetközi munkásmozgalom erősödését 
demonstrálta az SZVSI moszkvai kongresszusa 

Szakszervezetünk erejét a 
�vábblakban is fenti határo
zatok tervszerú fokozása, meg
valósílása érdekében összpon
t-OSitjuk. Munkánkban· szem 
elótt tartjuk pártunk Közpon
ici Bizottságának az ,,SZKP 
X.'l::II. kongresszusának jelen
töségéról" hozott határozatát. 
Ezen célkitúzések megvalósí
tására szakszervezetünk el
l'löksége a Vasutasok Szakszer
vezetének 1962. évi fő felada
tát a következőkben határozza 
meg: 

I. A második öté�es terv 
:főbb irányelveinek tudatosítá
s.a mellett tel.jes részl,cteiben 
ismertetjük a vafütas dolgo
zókkal a vasút 1962. évi ter
vét. Irányelveket, intézkedési 
terveket dolgozunk ki a terv 
megvalósítása érdekében és 
mozgósítjuk a �,asutas dolgo
zókat azok maradéktalan vég
-rehajtására. 

II. A szállítási és termelési 
feladat.ok teljesitéséL•eZ egy
időben következetesen fog
lalkoztunk a 1,a.sutas dolgozók 
élet- és munkakörülményei
nek további javítá..sával, foko
zott harcot folytatunk a tör
-oényesség minden szinten való 
betartása és betartatása érde
kében. 

III. Alland6 és rendszeres 
iteveló és felvilágosító munkát 
-oégzünk a 1:a.sutas dolgozók 
között politikai és szakm.ai 
téren egyaránt. Segítjük az ál
lami oktatásban való részré
Ulüket, általános műveltségi 
színvonaluk emelését, hogy az 
előttün1c áUó, egyre növekvő 
feladatok elvégzéséhez megfe
lelő erkölcsi, politikai és szak
mai képzettséggel rendelkez
zenek. 

IV. Az elóttünk álló fe lada
tok eredményesebb megoldá
sa érdekében tovább emeljük 
minden szinten a vezetés szín
vonalát. a vezetöszer ook irá
nyító és eUenőrző tevéfoeny
ségének további javításával. 

A fent meghatározott fel
adatok megvalósítása érdeké
ben a következőket tesszük: 

I. 
1 . A vasút szakmai vezetői

vel közösen kidolgozzuk az 
MT-SZOT 1022/1961. számú 
határozat alapján a szocialis
ta munkaverseny végrehajtá
si utasítását és az 1962. évi 
verseny célkitűzéseket. Sajá
tos eszközeinkkel és módsze
reinkkel segítjük a második 
ötéves tet-v célkitú7.éseinek tu
datosítását, különös gC'lldot 
fordítva a vasút 1962. évi terv
feladatainak legszélesebbkörű 
ismertetésére, úgy, hogy lehe
tőséghez képest minden vas
utas dolgozó ismerje a terv
teljesítésben saját kankrét 
feladatát. 

a) A termelési tanácskozá
sok tartalmi színvonalának 
további emelése érdekében fo
kozottabban ellenőrizzük és 
elienóriztetjük a műszaki kon
ferenciák megtartását. A mű
szaki konferenciák megtartá
sához irányelveket dolgozunk 
ki. 

b) Megszervezzük a szocia
lista brigádvezetők országos 
tanácskozását olyan céllal, 
hogy a tapasztalataik alapján, 
segítségükkel megvizsgáljuk és 
kidolgozzuk a va,;út területén 

a „szocialista műhely", ,.szo
cialista üzem", ,,szocialista 
szolgálati hely" címek eléré
séért folyó versenyíormák ki
alakításának reáli. lehetősé
geit és a címekért folyó ver
senyek beindítását. 

c) A :MÁV különböző szol
gálati helyein huzamosabb 
idő óta dolgozó vasutasok na
gyobb megbecsülése érdekében 
kldol<'()ZZUk a .. Tönsdrda 
mozgalom·• irányelveit, foko
zottabban támaszkodunk a 
magasabb szakmai képzettség
gel és nagy gyakorlati tapasz
talatokkal rendelkező törzs
gérda tagjaira, elsősorban a 
termelés é- termelékenység 

dJ Biztosítjuk, hogy a sro
cialista munkaversenyben a 
vasút újító mozgalma is je
lentőségének megfelelően teret 
kapjon. Az Újító� és Feltalá
lók III. Országos Tanácsko
zása tapasztalatai alapján 
konkrét intézkedési tervet 
dolgozunk ki az újítómozgalom 
és a mozgalom propaganda 
munkájának megjavítása érde
kében. 

2. Tömegmozgalommá fej
lesztjük a bemházási tevé
kenység segítségét, kidolgoz
zuk a szalcszervezeti szervek 
beruházást segítő tevékenysé
gére vonatkow intézkedési 

e) Bérügyi munkánkban tö
relcszünk a helyesen alkahna
zott teljesítménybérezésnek a 
jelenleginél szélesebbkörű be
vezetésére. 

Fokozarosan olyan bérrend
szerek bevezetését szorgalmaz
zuk, melyek alkalmazása ese
tén a kereset, vagy annak egy 
része a teljesítménytől függ. 

2. Az anyagi lehetőségek fi
gyelembevétele mellett tö
r;,kszünk a kereseti arányta
lanságok megszüntetésére, il
letve csökkentésére, a magas 
munkaidők (pl. 24-24-es for-

II. duló szolgálat) csökkentésé
Bér- és munkaügy területén: re, illetve megszüntetésére. 

1 .  Rendszeresen és tervsze- 3. A vállalati tapasztalatok 

tervet. 

rüen foglalkozunk a 22/1961. alapján a szakmai vezetéssel 
számú kormányrendelet mara- a bérszabályzatok megkötését 
déktalan végrehajtásával, kiterjesztjük az üzemi szakosz
mely a tervek megvalósításá- tályok és az Anyagellátási 
nak, eisősorban a termelékeny- Igazgatóság területére. A sza
ség emelésének, a gazdaságos bályzatokat ismertetjük a dol
termelésnek és ezen keresztül gozókkal és őrködünk a ben
az életszínvonal emelésének ne foglaltak betartására. 
az eszköze. 4. A munkaügyi viták gyor-

a) Segítjük a vállalatokat a sabb elintézése, valamint a 
normákkal kapcsolatos tevé- dolgowkhoz való közelebbvi
kenységük.ben, a munka- és tele érdekében a szakmai ve
üzemszervezésében. 1 zetéssel egyetértésben az 

b) Rendszeresen fog!alko- egyeztető bízott.sági szervezetet 
zunk a munka- és üzemszer-

1 
kiszélesítjük számukat megnö

vezéssel, a munkanormákkal. ve1jük. 
Tevékenységünk fő célja a . (Folytatjuk.) 

Talpfa alátétek kapronhól 

A szovjetunió gorkiji fő
vonalán a vjaznyiJci-i mú
helyek dolgowi több mi,nt 
GO fé.le rulka,trés-2:t állítottak 
ell'i lka.pronból a pálya, a 
mozdony és a vagongazdál
kodás részére. !gy a többi kö_ 
zött kész(tE:ttek felfagyási 
kár,yákat, talpfa-alátéteket. 
perselyeket, vezetó,;aru�betét 
tárcsálk.at, fogantyú,kat mű
szerek részére, dugós csat
lakozóikat stb. A kapronból 
készült allkatrészek igen ma
gas szilárdságúak, s anúk a 

legfontasa.book, olcsóbbak a 
fánál és a fémnél Alacsony 
ÖillJ<öltségi áruJk azáltal is 
biztosítva: van, hogy a kaP
ronműhely kollektívája szá
míthat a ikörnyező textil-, se
lyem- és fonógy"°dl'ak ;nyers
anyag-ellátására.. A kapran
a1katrésrek az egész vonal 
mentén nagy keresletnek ör
vendenek, sót a vonal távo
labb eső részeiről is ér 
detk.lődnek a vjaznylki-i mű
helyeik kapronból készült ter
mélkei .iránt. 

Az automata lelvilágosilást ad 

jutni. Ha va.laki megnyom 
egy gombot, kigyullad a 
képernyó, azon megjelenik 
a megfelelő vonat száma, a 
Harlcovból történ6 indulá� 
ideje az út hoss�a és a. szó

Párizs, Milánó, Bécs, Lipcse 

és most Moszkva • • •  ezek vol
tak a Szakszervezeti Világszö
vetség kongresszusainak szín
helyei, főbb állomásai. A 
moszkvai kongresszus nem
csak azért volt kiemelkedő je
lentőségú, mert ott ülésezett, 
ahol röviddel azelőtt történel
mi fontosságú határozatait 
hozta meg a Szovjetunió Kom
munista Pártjának XXII. 

kongresszusa, hanem azért is, 
mert Párizs óta megváltozott 
a világ térképe. Ezt a változást 
tükrözte a szakszervezetek vi
lágkongresszusa is. 

Erről beszélgettünk legutóbb 
Szilágyi Sándor elvtárssal, a 
SZOT osztályvezetőjével, aki 
a magyar küldöttség tagjaként 
részt vett a Szakszervezeti 
Világszövetség V. kongresszu
sán. 

A huszonegyedik szabad afrikai ország 

- Mi jellemezte a kongresz- ja ezekben a percekben nyerte 
szust? el függetlenségét. A huszon-

- Sok színű és sok árn11aZa- egyedik afrikai ország vált ez
tú volt a kon(lresszus - vála- zel szabaddá. 
szolta Szilágyi elvtárs. - Af- - Miről beszéltek a volt 
rika, Azsia, Európa, Amerika gyarmati országok küldöttei ? 
földjeiről jöttek a legkülönfé- _ Az afr!1cai delegátusok 
/.ébb felfogású, anyanyelvű, sokoldalúan indokolták felszó
f oglalkozasú, végzettségiL leül- lalásaikban, miért oly döntő 
döttek. Elküldte képviselőit számukra, hogy hazájuk a 
például a nagy tradícióval ren- gyarmati elnyomás alól felsza
delkező CGT, de megjelentek baduljon. Európai ember szá
az afrikai kontinensről rövid- mára szinte elképzelhetetlen az 
del ezelött megalakult szak- a nyomor és elnyomatás, 
szervezetek delegátusai is. amelyben a gyarmati népek él
Mindennek ellenére a kong- nek. Sok helyütt a lakosságnak 
resszus az alapkérdésekben mindössze 3 sznzaléka tud ír
egységesen vélekedett, egysége- ni és olvasni, járványok pusz
sen határozott. Egyöntetúen tá- títanak, orvost, kórházat 
mogatta a Szakszervezeti Vi· nem beszélve a társadalombiz
lágszövetség célkitűzéseit, az tosításról - a lakosság nem is
általános és teljes leszerelés mer. Megrázó példákat mon
iránti követeléseket. Nehéz dottak a küldöttek arról Is, 
leírni azt a lelkesedést, amely- hogy milyen megkülönböztetés 
lyel' a küldöttek a gyarmati van a fehérbőrú és a bennszü
rendszer felszámolására irá- Jött munkások között. Egy eu
nyuló előterjesztést határozat- rópai munkás tizennégyszer 
tá emelték. több munkabért kap ugyan-

Felejthetetlen élmény ma- azért a munkflért, mint eizy 
rad valamennyi küldött szá- bennszülött. Ha nincs függet
mára, amikor a kongresszusi 

l 
lenség, lábbal tiporják az em

emelvényre lépett Tanganyika beri szabadságjogokat a gyar
küldötte és bejelentette: ha:zá- mattartók, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Harkov állomás várótermé
ben nemrég elhel71eztek egy, 
a Szovjetunió vasúthá.lóza
tát ábrázoló nagyméretű táb
lát. A tábla alatt sok-sok 
gombbal ellátott irányító asz
talt áVLítotuzk fel. A gom
bok mellett nuigjelölték azo
kat a városokat, amclyekbe 

Harkovból vasúton el lehet 

ban forgó városig érvényes Naponta 300-350 fuvarleveles tételt és 20-25 költségjegyre
ket kell els?.ám-Olnia Szabó József árupénztárosnak. Dnnapart jegy ára. A tábla vasúthá- állomás nb-titkárána.k. A több mint ma.slel evtizedes áru-

lózatán egyben kigyulladnak ! pénztárosi gyakorlattal rendelkező vasutas kiválóan látja el 
az útirányt jelző táblák. ftladatát. Az szb élén is immár nyolc éve tevékenykedik 

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

Választási előkészületek 
eddigi munkájukkal kiérde
melték a tagság bizalmát. 

Országszerte folynak a 
szakszervezeti választások elő
készületei. Legtöbb helyen a 
napokban már meg is tör
tént a bizalmiak újjáválasz
tása, s a jelölőbizottságO'k 
már mindenütt megkezdték a 
közvéleménykutatást. Ez a 
munka jó alkalom arra, hogy 
felmérjük az alapszervezetek 
és a szakszervezeti bizottsá
gl:}k eddigi tevékenységét. A 
beszámolás és az új felada
tok meghatározásának ter
mékeny időszalka ez. 

A bizalmiakitól a Keleti 
I 
tak. Például amikor Stál 

fűtőházban is azt várja a tag- Károly huzamosabb ideig be
sá,g, hogy ezentúl többet tö- teg volt, a beteglát.ogatók a 
ródjenek a dolgozók ügyes- lakására szállították a szenet. 
bajos dolgaival, az esetleges Másoknak az orvosság kivál
pana<;zokkal. A múhelybi- tásával nyújtottak segítséget. 
zottságtól pedig azt várják, Az a terv. hogy az idén nö
hogy segítse a szocialista velik a beteglátogatók számát, 
munkaverseny kibontakozá- s akkor minden beteget meg 
sát, ami eddig az utazósze- tudnak majd látogatni és 
mélyzet túlságosan gyakori jobban elősegítik gyógyulá
át.szervezgetiél!e miatt nem sukat. 

Szegedi igazgatóság 

A szegedi igazgatóság te
rületén is folynak az előké
születek a szakszervezeti vá
lasztásokra. A bizalmi cso
portokon belül és a taggyú
.Jéseken sok sw esik a válasz
tás problémái, a jelölések 
mellett a vasutasokra háru
ló idei feladatokról is. 

Tovább fejlődik Szeged és 
vidékének ipara és növekszik 
a lakásépítés is. A vasút fej
lesztésében :Jelentős a Kun

Keleti fűtőház 

valósulhatott meg. 

Várpalota állomás 

Lelkes hangulatban készü
lödnek a szakszervezeti veze-

A Keleti fűtőházban most t:óség újjáválasztásá.ra Várpa
a bizalmiak választása sze- lota állolllás dolgozói is. A 
,epe! a szakszervezet napi- december 20-án megtartott 
rendjén. taggyűlésill<ön választották 

- A vá!a.sztás előtt minden meg a jelölőbizofltságot, 
tagdíjhátralékot rendeztünk, amely már megkezdte mun-
nehogy baj leg11en a szavaza- káját. 
tokkal - hallottuk Tellér Ist- A jelenlegi vezetőség a be
ván fútőtól. a 328-053-as gép 57,ámoló el&készitésén dolgo
bizalmijától. - Nálunk is ar- zik. Sok mindenről, többek 
ra oon szii,kség. hogy a bi- között arról is szól majd a 
zalmiak a.ktlvabb tevékenysé- beszámoló, hogy milyen jól 
get fejtsenek ki, necsak w.g- megszervezték a bete.gek lá
sá17i bélyegek eladásával fog- togatását. Taval11 42 esetben 
lalko:zzanak. A dolgozók kö- voltak .,kiszálláson" a beteg
::ött végzett politikai munka. látogatók. Ilyenko-r egy-egy 
a legfontosabb. Sok baj voit kis cukorkás csomaggal és a 
nálunk a munkafegyelemmel. 

\ 
Magyar Vasutas legfrissebb 

Az ilyen hibákon a biza!- példányával kedveskedtek a 
mi.ak neveló munkája igen betegeknek. Ha kellett. na
soloo.t segíthet. gyoblb segítséget is nyújtot• 

Terézvárosi 

pályafenntartás szentmiklós-Tass-Kelebia 
A Terézvárosi Pályafenn-

vonal Jelújftá.sa., _Szajol-T!-
tartási Főnökség január sz_aten1fo. közott masodtk va-
26-án lesz a szaks ti r,any epitése. Kecskemét és 

bizott...s.lg ál tá 2,!
rv

�- Béké_s<'0'?ba _állomásokon kor-
. 

v asz_ sa. s szeru biztositóberendezés fel-sze:vezet, �ktlvak �alameny- 1 szerelése stb. A terv feladanyi do_Zgozoval beszelgetnek és I tainak megvaló 'tá · ál f l velemcnyeket kérnek, hogy 1 1 - , . SI san e e-
kiket javasolnak az sz. b.-be. 1 ��ee�elies mtmk�ra

_ _van 
A jelölőbizottság az előzetes 

s
�kség. 

_U
g_:r kell ".1gyazn1 

. a 
vélemények alapján teszi ,

, 

n P �airvonara. , m1;1t a saJá-
'd . 1ata· . tunkera. A vasut rrunden te-mai meg ,avas 1t a va- rületén fe"velmezett bb -lasztásra. . "'· .. e mun 

, , . . kara van szukséP,. - Ilyen és 
A part-alapszervezet ianuar hasonló kérdésekről is sok 4-i taggyűlésén határozatot szó esik most. a vezetősé!!Vához_ta�. hogy a kommunisták Iasztás előkészítése során� Az segit�ék a szak:'z_e,:vezeti vá- ! a c�I., hogy a szegedi igazIasztas lebonyohtását. Vala- 1 gatóság területén is minde

rr_;ennyi d�l�ozó na!:)' ércle'k- nütt olyan vezetősé�eket vá�o?ést _tanus,t a választások 
l 

lasszanak majd. amelyek jól 1rant es azt szeretnék, hogy fogják �egíteni a ·vasutasok � l""'ráte:1:l1ettebb_ek kerm- megnövekedett feladatainak 
lenek a;i; UJ vezetőségbe, akik végrehajtását. 

Úi ielszo szülelell 

J.alin-Amerikában 

- Nagyon nehezen lehet 
visszaadni Chile, Ecquador, 
Argentína és a többi Zatin
amerikai ország küldötteinek 
Kuba iránt megnyilvánuló sze
retetét, tiszteletét. :Az ameri
kai kormány rákényszerítheti 
államunk vezetőit arra. hogy 
megszüntesse kapcsolatát Ku
bával, de a népek ezt soha nem 
fogadják el, sőt barátságuk, 
egyetértésük egyre mélyül Ku
ba népével - mondották a fel• 
szólalók és hozzáfüzték: 
zsoldosokat is szervezhetnek 
Kuba ellen, de számíthatnak 
arra, hogy mi qnkénteseket to
borzunk, akik !fa kell, fegyver• 
rel is megvédik Kuba szabad
ságát. Mert ma Latin-Ameri• 
kában a Kubához való viszony 
választóvíz, aki igenli Fidel 
Castro politikáját. az egyben 
a haladás, a szabadságjogok 
igenlője is. 

- Miről számol be a kubaí 
küldött ? 

- Alig három év alatt, ami-. 
6ta a kormány földet osztott, 
amióta nemcsale a cukornád• 
ültetvények, hanem a cukor
gyárak is a nép tulajdonában 
vannak, gyökeresen megválto
zott Kuba népének élete: 1961· 
ben például felszámolták az 
analfabéti.zmust, azelőtt a la
kosság 40 százaléka írástudat•. 
lan volt. egyenjogú lett színes
és fehérbőrú ember. 

S hogy milyen vonzó és erőt 
adó Kuba példája a latin-ame
rikai országok számára, ezt 
egy apró példával is bizonyí
tották. Új jelszó született La
tin-Amerikában: Kuba terüle
te szabad föld Amerikában, 1 
a venezuelai egyetem diákjai, 
hogy rokonszenvüket Kuba 
iránt kifejezzék, egyetemükre 
ezt irták fel: ez az egyetem 
szabad egyetem Venezuelában, 

Száztizennégy 

felszólaló 

- Milyen eredménnyel jár: 
tak a kongresszus tanácskozá, 
sai? 

A kongresszus tizeneg11 
napig tanácskozott. A 1.,-itában 
száztizennégyen szólaltak fel, 
ünnepélyes pillanat volt, a.mi1 
kor Hruscsov elvtárs megje� 
lent a kongresszuson és el1 
mondta felsz6Za.lását. A küldőt� 
tek melegen ünnepelték Nyiki
ta Szergejevics Hruscsovot és 
a szovjet népet, amely a leg
több áldozatot hozta és hozza 
a haladásért, a béke biztosítá• 
sáért. 

A kongresszus egy sor fon• 
tos kérdésben határozatot ho
zott. Akcióprogramot foga
dott el, amely kifejezi vala• 
mennyi földrész dolgozóinak 
akaratát, egységes, együttes te
vékenységét a haladásért, a 
szocializmusért. Az akcíóprog. 
ram kifejezi azt az egységet., 
amely összeíúzi a kapitalista 
országok munkásainak harcát 
a monopóliumok háborús tö
rekvései ellen, a még gyarma, 
ti sorban levő népek küzdel• 
mét függetlenségükért. 

Fontos okmányok 

- A kongresszu.& elfogadte 
a társadalombiztosítási alapok
mányt, mely olyan elveket 
rögzített, amelyek a szocialista 
országokban gyakorlatilag már 
megvalósultak, és perspektívát 
nyújtanak a gyarmati, de a 
fejlett kapitalista országak 
munkásai számára. is. Az 
Egyesült Allamokban például 
még nincsen mindenkire ki
terjedö társadalombiztosítás. 
Franciaországban, Nyugat• 
németországban pedig az utób• 
bi é1.,e kben a fegyverkezési ki
adások miatt, sorozatosan 
megnyírbálják a dolgozók tár• 
sadalombiztosítási vívmá• 
nyait. 

A világkongresszus soka\ 
foglalkozott a dolgozók egyéb 
problémáival is, mint például 
a munkanélküliség megszűnte, 
tésének lehetősége a kapltalis� 
ta országokban. De bármiről 
is volt szó, akár korunk fö 
nemzetközi kérdéseiről, akár 
társadalombiztosításról, vilá0 

gos volt, h()!;Y minden gond 
megszünt„tésének alapvető fel
tétele: a béke tartós biztosítá� 
sa. 
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Hogyan készítette elő a szakszervezeti 
választásokat a Baranya megyei bizottság 

Beszámoló az SZVSZ V. kong esszusáról, 
a munkaverseny szervezésének időszerű kérdéseiről 

Megyénk területén 29 sza.k-
62)el'Vezeti biz.ottságot, 9 mű
hely-, ill.etve osz.tálylbizott.sá
got, 315 bi.zalmit és 15 társa
clalomJ:>íztXllslf tási t.aná.csot kell 
(ijjáválasztani. Ez azt jelenti, 
hogy Baranya megye szolgá
lati. !helyem mintegy 900 főt 
kell az elkövetkezendő hetek
ben szakszervezeti ti5z.tségre 
�álaszta.n1. 

Az elókészít.ó munkát a vég
rehajtás tervszerűségét biz-
11osító murucatervet és üten1ter
vet 1961. ncwember 30-án me
gyei bizottság,! ülésen 1lá.rgyal-
1uk meg és :fogadtulk el. A2 
fiJést követően december 5-én 
egésznapos szb-titkári értekez
leten ikész.ítettüJk fel ti tká
ramkat a választási. feladatok 
Wgrebajtására. Ugyanakkor 
i;zemináriumszeruen is sokat 
fotJlalkoztunk azzal, hogyan 
16rténik a bizalmi, a műlhely
bíwttsági és a szakszervezeti 
bi=ttsági választások lebonyo
lítása. Ez a módszer helyes
nek bizanyult, mert több, ad
dig i5meretlen problémát sík.e-

. rü1t tis:ztázná azok előtt, akik 
ezt a munkát nem ismerték, de 
jó volt a régiek számáxa is ez 
a rel:liri.ssítés. 

Munkaértekezletek legyenek 

A !elkészítés főbb tartalma a 
lüvetkero volt: a választásokat 
felhaszoáltulk: arra, hogy ki
bontakoztassuk a tagság alko
tó ikezdeményez.ését, vélemé
ayét, blcálatát a szakszervezeti 
veretőszervek: - bizalmiak, 
múhelybizottságok, szakszer
vezeti hizottságok és a megyei 
bizottság - tevékenységé.ról. 
Célw. túzL'lik azt is, hogy a vá
M&Ztások olyan munkaértekez
let.ek legyenek, amelyeken ala
posan értékelik az elmúlt idó
sm'k: eredrnényei.t, hibáit és 
hozzanak előremutató, a szak
szer-vezeti munkát javító hatá
rozatokat. E7.ért !helyeseljük 
szakszer;vereti b<izottságairu!I 
tél:!titű7lése:i.t, amelyek kü.lsósé
ge1kben. szerények, de tartal-
,ool!ban � 

A választások ir'..nyitásá.ra 
11'.regyei bizottságunk öttagú 
operatív bizottságot lhorott lét
re. Ezen 1úlmenóen a szak
&rerVe7,eti bizottságokat felosz
lx:>ttuk a megyei 'bizottság tag
jai között. A választások eló
készítéséról a lebonyolításig 
6k seg,í.tik és ellenőrzik a szak
i.zervezelli biz.ott.ságok tevé-

kenyregét. Egy-egy megyei bi- wttságok 1961. decemlber 30-ig 
z,ottsági taghoz 3---4 szakszer- taggyűléseken ismertették a 
vezeti bizottság tartozik. A ki- 1 n�ediik 1negyedévlben végzett 
jelölésnél :figyelembe vettük munkát és a választásokra 
a megyé bizottságli tag<lk_ le- 1 való felkészülést. A munka 
t.er'.helését és mo,.gási lehetósé- 1 me,g,vitatása után mmrlenütt 
gét. javaslatot terjesztettek elő a 

A megyei bimttság tagjai és 
a szakszervezeti bizottságok 
elé font,o,s feladatnak áll!tot
'->k, hogy a választások oorán 
�tásba jövó és leváltásra 
lrerülő el vtársaJclcal egyénileg 
is elbeszélgessenek. Az a ta
pasztalatunk, !hogy ez a mun
ka mindenütt folyik, s a ja
vaslat.oka t is megbeszélik a 
helyi pártszervezetek.kel., akti
v.istákkal, sót a dolgozókkal 
!s. Előzetes felmérés alapján 
a választások al:kalmábóll a bi
zalmiaknál 12-15, a műhely
bizottsági tagoknál 15-20, az 
szb..tagoknál 20-2.5, a szám
Viizsgáló bizottsági tagoknál 
18-20, az szl>-titk.á.roknál pe
d!i.g mintegy 20 szá.zalélros 
fluktuációra számítunk.. 

A beszámoló jelentősége 
Az e1őkészítő munka oorán 

ar;ra is febhívtuk a figyelmet, 
h-9llY a vezet&égválasiztó tag
gyűlések lebonyolítására olyan 
elvtársakat kérjenek fel, a.kik 
meg;feleló gyakorlattal rendel
keznek. Ezt a feladatot vala
mennyi szakszervezeti bizott
ságnál végre!hajtottátk. A me
gyeli biwttság elkészítette a le
veretésre szolgáló forgatóköny
vet s azt időben a szakszerve
:iieti bizottságok rende1lrez.ésé
re bocsátotta. Az elókészitó 
munkálba.n jelentós szerep ju
tott a ibeszámolók elkészí tésé
re is. Ehnez a sza,kszervezeti 
bizott.ságok fellhasz:nálták a 
SZOT és szakszervezetünk el
nökségének irányelveit. A be
számolók az elsó lépcsőbe so
rolt szakszez,vezeti. biwttsá
golmál már elkészilitek. Lé
n�ges előrehaladás, hogy a 
blizalrniak !is felkészültebben 
állnak a csopolli:értekezletek 
eié. Altalában 11-10 perces be
szálnolót készítettek, amelyben 
röviden értékeliJc a végzett 
mookát és meghararozzák. a 
jövő tennivalóit. Szakszerveze
ti bizottságaink ,nagyon helye
sen mellöztk azt a r<!gi gya
karlatot, mely szerint egy M
zalmi beszámolója végigvándo
rolt valamennyi bizalmi.nál. 

Az irányelvek figyelembevé
telével a szakszervezelli bi-

jelölő oiwtság tagjaira, hogy 
azok időben megkezdhessék 
munkájukat. Az elóterjesztett 
javaslatokat a szakszervezeti 
bizottságok megvitattá.k, majd 
nyílt szava2.ással elfogadták. 
Ezt irovet.óen a jelölő b!izottsá
gok munkához láttak. Ahol be
fedezték a jelölést, a névsort a 
az,olgálati. :helyeken !ki.függesz
t.ették, boy a tagság már előre 
tudija, k.ilk az.ok, ak:Lket a je
lölő bizottság javasol a veze
tooé.g)be, a társadalombiztosí
tási tanáesba és a számvizs
gáló bizottságba. 

Széleskörű aktívahálózattal 

A választások lebonyolításá
hoz szük6éges teehnikaí. kellé
kek biztosítására külön felelő
söket állítottunk be. Ehhez a 
munkához a szo1gálati helyek 
vezetői is segítséget nyújtottak. 
A káderek kiválasztásában, a 
beszámolók elkészítésében ak
tívá.iikon keresztül a tagság 
moz.gósításá.ban, fel.készítésé
ben, a páJrtsziervezetek ds a leg
messzeblbmenóen segítették a 
szakszervezeti bizottság.ok t.e• 
vékenységi!t. 

Baranya megyében nőtt a 
szal=rverem aktívák és veze
tőségi tagok felelössé.giérz.ete a 
választások sikeres végrehaj
tására irányuló tevékenységük
ben. Enlnek alapján az elöké
szitó munka oorán emelikedett 
a szakszervezeti bizottságok 
mu.n.k,ájának színvonala. Ered
ményesebben mozgosíta,nak a 
gazdaságosalblb termelésre, a 
balesetek megelózésére. Mind-· 
ezek alapján a megyei b,lz.ott
ság mztosítot1lna,k látja a vá
lasztások sikeres lebonyolítá
sát és bÍ2lik abban hogy a 
smkszervezeti. bizottságok a 
választások után tovább erő
södnek és !helyt fognak állni a 
vasút előtt álló feladatoik: vég
rehajtásában, a dolgoz&: élet
és munkakörülményeinek ál
Ja.ndó javításában, az üzemi 
demok;rácia további IIZJélesiíté
sében. 

Kinczij Jóuef, 
a Baranya m�:yei blzottság 

titkára 

Teljes ülést tartott a Szakszervezetek Országos Tanácsa 

Január 12-én az :toosz- ségét. A moszlkvai szakszer
székház tanácstermében te!- vezeti világkongresszus való
jes ülést tartott a Szakszerve• ban a szakszervezeti vi!ág
zetek Országos Tanácsa. A mozgalom eddig példa nél
megjelerutek előtt Brutyó Já- kül álló, nagyszerű sereg
n.os, a szaktanács főtitkára szemléje volt. Olyan találko
beszámolt az V. szalkszerve- zó. amely híven kifejezésre 
zetí világkongresszusról és a juttatta a nemzetközi prole
magyar szakszervezetek nem- tariátus ellenállhatatlan egy
zetközi tevékenyregéróL 

I 
ségakaratát és együttműködé-

Bevezetóben a szaktanács si kész.ségét korunk legfonto-
fótw:kára méltatta az SZVSZ sabb, lEl[(sürgósebb problé-
V. kongresszusának: jelentó- máina,k megoldására. 

Harc a békéért és a gyarmati rendszer felszámolásáért 

Részletesen ismertette Bru
tl/Ó elvtárs a kongresszuson 
kialalk:ult értékelést a jelenle
gi nemzetközi helyzetról. A 

szocialista tábor erősödése. a 
kapitalista C'�szá,gok munkás
osztályának harcai és a. nem
zeti felszabadító mozgalmak 
nagyszerű győzelmei nyomán 
tot>ább mélyü,lt a kapitaliz
mtis vá.lsága. A további ered
ményes békeharc feltétele, 
hogy az SZVSZ és szakszer
vezetei felelősségük t�jes tu
datában megJkettózzék erófe
szítésüket a háborús veszély 
leleplezésére, a háborús uszí
tók megfékezésére. 

- A mi hazánkban -
hangsúJyozta Brutyó János -
ez azt jelenti, hogy meggyor
sítjuk a szocializmus építé
sét, növel;iü.k a szocialista vi
lágrendszer erejét, amely ed-

dig is a Legnagyobb gátat je
lente.tte az agresszorok útjá
ban. A magunk részéról is 
előmozdítjuk a világ dolgozói
nak egységes fellépését az 

imperialist;á,k a.gresszfv poli
ti,kája ellen. 

- A jövőben is egyember
ként állunk a hős algériai nép 
mellett és részt veszün,)c az 
Algériai SZ-Olida.ritási Bizott
ság tevékenységében. Java
soljuk a SZOT ülésének, hogy 
vegyüTuk mi is részt abban a 
hatalmas világméretű kam
pányban, amelyet a moszkvai 
kongresszus indított el az.ért, 
hogy 1962-ben egy nemzetkö
zi szolidaritási bélyeg kiadá
sa révén az algériai nép 
még az eddiginél is jelentó
sebb anyagi segítségben ré
szesüljön. 

A magyar szakszervezetek 
a nemzetközi munkásszolldaritás fejlesztéséért 

Részletesen szólt a Szakta
nács főtitkára az V. vilá,g
kongresszu.s egyhangú. törek
véséről, amely a -nemzetlcözi 

szakszervezeti. egység megva
lós-Ltására irányul. majd rá
mutatott ama, hogy a magyar 
szakszervezetek igyekeznek 
baráti kapcsolatokat kiépíteni 
minden haladó szervezettel. 
Kap�lataink elsósorban a 
szocialista országok szakszer
vezeteivel fejlódnek, mert kü
lönösen fontooalk számunkra 
azok a tapasztalatolk, amelye
ket ez országok szaklSzerveze
t.ei a szocializmUs felépítésé
nek meggyorsításában, a szo
cialista brigád mozgalomban 
és, más teriHeteken szereztek. 
A magyar szakszervezeteknek 
a sz,ociaJis;ta országokon kí

Brutyó elv,társ beszámolóját 
vita követte, majd a teljes 
ülé,s határozatot hozott, 
amelyben rámutat. hogy min
den rendelkezésünkre álló 
eszközzel eló kell segíteni a 
nernzetilro,zi mu.nkásegys:ég t.el
jes. helyreállítását, leleplezve 
anna.k: a'kadályozóit. A SZOT 
teljes ü'lése e határomtban 
megbízta az elnökséget, hogy 
a szalrnzervezeti tagság köré
ben ismertesse az V. szak· 
szervezeti világkongresszus 
határozatait. a kiadott doku
mentumokat és az ezek vég
rehajtásábóJ. adódó feladato
kat. 

A szocialista munkaverseny 
szervezéséről 

mutatott arra, hogy az elmúlt 
év,ben javult a munkaverseny 
irányításának, szervezésének 
színvonala. Tovább fejlődött 
a verseny demokra.tiZmusa. 

- Miben ju.t ez kifejezés· 
re? - Abban, hogy a válla· 
!atoknál, a műhelyekben le
bontják a gazdasági felada
tokat és megvitatjá,k azokat 
az érintett do4/oz6kkal. A 
munkavei-seny célkitűzései 
közelebb kerültek gazdasági 
terveinkhez. A munkaver
senyne.k mindinkább szerves 
részévé váltak a dolgozóknak 
az újításokra, ésszerűsítések
re, az üzemszervezés javítá
sára irányuló törekvései. A 

dolgozók növekvő politikai 
öntudattal vesznek részt a 
szocialista munkaversenyben 
és az anyagi ösztönzés mel
lett mindjobban előtérbe ke
rül az erkölcsi tényezők sú
lya, szerepe. Örömmel álla• 
píth.atju.k meg, hagy a. szo
cialista címet elnyert· munka• 
brigádok száma és azok tari· 
ja.inak száma az egy évvel 
ezeü5tti időpcmthoz k,épest 

• mintegy megkétszereződött. 
Még ma is előfordul, hogy 

a munkaversenyt egyesek 
helytelenül úgy értelmezik, 
mintha az egyenlő lenne a 
felajánlásokkal, vállalásokkal •. 
Még középszintű állami, gaz
dasági és szakszervezeti veze
tők körében is elófordulnak 
olyan megnyilvánulások, hogy 
a dolgozók felajánlásait, ver
senyvállalásait tervesíteni 
kell. szentül meg vannak gyó
zódve annak helyességéről. 
A„ éves versenyvállalások 
rendszere módszer és keret 
csupán. Nem független a 
tervtől és nem valamiféle el
len.terv. Mivel az üzemek te
vékenységét, a jóváhagyott 
éves műszaki, gazdasági ter
vek szabják meg, az üzemek 
valamennyi dolgozójának t.e
vékenységét e jóváhagyot.t 
�e>k meradéktalan megva• 
lósfü!isára kell irányítani. A:r. 
erófeszíresek a termeléke
nyebb, gazdaságosabb, biz
tonságosabb munkavégzésre, 
vagy más szóval:  a minőségi 
mutatók javítására irányul
janak. Itt az ideje. hogu vég
képp •-akítsunk a helvtele,i 
mewnyiségi szemlélettel. 

----------- . . .  ----------- vül 65 kapitalista., a gyarma- A szaktanács főtitkárának ti függés-bő! fe�badult és beszámo;ója után Varga gyarmati orszá,gga.z van kap- György, a sza,ktanács titkára csolata. Számos olyan szak- a második napirendi pont keszervezettel is baráti kapcso- retében ismertette a szakszer
lat alakult ki, amelyek a vezetek feladatait az 1962. évi 
Szabad Szakszervezetek Nem• népgazdasági terv végrehajtá
zeffl<öz:i. Swvetségébez tartoz.- 1 sát segító szocialista munka
nak. verseny szervezésében. Rá-

A munkaverseny 

és az újítások 

Műszaki tiszteket avattak a Tisztképzön A tavalyi tapasztalatokat 
elemezve foglalkozott Varga 
György elvtárs a munkaver
se-nu és az újUómozgalom 
összefüggésével. Előfordult, 
hogy többen at: újítómozgal� 
mat mintegy különálló vala
minek t.ekintették, a ver,. 
senytól elszakitva kezelték. 
Az újítók., az éss2Jerűsítók tl 
mai technikát továbbfejles:m:, 

Az óév végén 87' pályafe.nn- zetők. Ott voltak az intézet 
l:artási és távközlós t.a,nfolya- vezet.ól és a taaiári kar tag
lnista fejezte be tanulmányait 
ll IMA V Tisztképzó Intézetben. 
'rizenöt hónapi tanulás után 
Ciecem!ber 29-én érkezett e1 az 
ü.n,nepélyes pilla:nat, a tiszt
avatás. Az intézet ünnepi disz
be öltözött nagytermében, az 
emelvén3'eikkel szemben kato
hás oszlopokban sorakoztak fel 
az avatamdó tisztek. Mögöttiil. 
II. padsorokban ezúttal hozzá
ta<rtozók üJ tek. 

Az ünnepségen :megjelent 
62'(1;b6 Antal, a vasu3.:=-1<.
szervezet fótitkára, Rödanyi 
Károly vezér.igazgatóhelyettes, 
Máté Sá'Tlldor, Papp Károly és 
Kerélzyi Rezsó &Zakosztályve-

jai is. 
A megnyitó után, Röd.önyi 

Káro1y mondott ünnepi beszé
det. Bevezetójében a2Xlikról a 
feladatokil:ól szólt, amelyek a 
szolgálati !helyeken várr..aik a 
fiatal ti&Ztek,re, majd arra kér
t.e óket, hogy a tisztiképzón ta• 
nultakat gyiimö!csözóen. hasz
nálják fel a gy.alrorlatban. a 
vasúti pályáik építésében, a 
távközlő és rutosítooere.nde.. 
zések korszerűsítésénél. 

Az ünnepi 'beszéd után 
Nagytarma Géza, az intézet 
Igazgatója olvasta f.el a kine
vezéseket. A kitűnő eredmény
nyel végzett haL!gatók fótiszti 
kinevezést kaptail< 

* 
A tisztté avató ünnepsege

ken hagyománnyá vált már a 
táró bankett megrendezése. Az 
ujdonsült műszaki tiszf;aJc a 
Íti!vatalos ünneJ:)Ség után taná-

Franczistl llitvá.n főlisz& 

raiklkal és, hozzátartozóikkal 
együtt az '.Északi Járműjavító 
Hungária út.i. kultúmázában 
találkoztak. Ott :i.smea:lked tünk 
meg a tai!lfolyam két kitűnő 
eredménnyel végzett hallgató
jával, Franczisti István és Lu
dányi István műszaki fótisz
t.ek.lcel. 

- Hová, m-en-e tartanak a 
tanfolyam után? Milyen ter
veik va1tnak a jövőt illetően? 
- érdeklődtünk a két fiataltól. 

- Engem a budafcllc-hárosi 
pályamesteri szakaszra helyez
telk. beosztott pálya.mesternek 
- kezdte a beszélgetést Fran
czisti István. - Hogy mi a 
tervem? SzeNtné.k mwiöbb 
önállóan pálya.mesteri szakaszt 
kezelni. Ugy érzem, hogy ehhez 
a beosztáshoz szü,kség€s elmé
leti tudásom már megvan. :tn 
ugyanis a Pályafenntartás! 
Technikum elvégzése után ke
rü.Ltem ki Hárosra gyakorló 
teohmku.sM.k. Szolgálati veze-

tőim �!dtek el tíszt]vépzőre, 
a.miért nagyon hálás vagyok, 
merl a 15 hónap alatt ig;en 
sokat tanuL-tiam. 

- Három évvel ezewtt, mint 

Nyugdíjas vas11tasok kitüntetése 
December 29-én Kossa Ist

ván közle!kedés.i és postaügyi 
miniszter a vasúm fóosztályon 

' fogadást adott és ki tün t.etést 
nyújtott át 33 nyugdíjba vo
nult vasutas dolgozón.adc. 
Megjelent a fogadáson Né
meth József miniszterhelyet
tes, a MA V vezériga'®l,tója, 
Szabó Antnl, a sz.akszervezet 
főti1Jkára.. 

Ludányi István 
főtiszt 

fizikai dolgozó 1oerülte11i a sze
·gedi Távközlő • és Biztasító
beren.dezési Fenntartási Fő
ookségMz - vette át a szót 
Ludányi István. - Ne� volt 
a kezd�, mert kevés gyakor
lati t.apasztaLattal �lkez
tem. Hogy mégis kitúnó ered
ménnyel végeztem el a t.anfo
lyamot, azt szorgalmcmnak 
köszönhetem. Már kint a szol
gáoo.ti Miyemen megszerettem 
a távközl,ós szakmát, ezért két
szeres akaratt.al ta1tult.am. 

- Tervei? 
- Tanulni, tanu.Lni. Villa-

mos mérnök a.karok lenni. Ta
nuimányaimat a Műszaki 
Egyetem viUamos mérnöki ta
gozatán, mint l,evclezó ha!lgat6 
szeretném folytatni. 

V. F. 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Taná= az államvas
utak szolgálatában eltölwt:t 
hosszú és eredményes mun
kás<"ágnak elismeréséül: 
MUNKA t:RDEMREND 
kitüntetést adományozta: Ba-
lázs Lajos vez. fóellcnéír, Mis
kolci Jj. 0. V., Hercska Gá
bor fófelügy., Bp.-Soroksári 
úti áll., Dénes János fóint., 
Bp.-Nyugati Szállítm. Főn., 
Németh Ferenc felügy., Bp. 
TBFF., Pálya Mihály vez. fó
ellenórnek, Kóbánya-felsó áll 

A közlekedés és pos>taügyi 
miniszter hosszú és eredmé
nyes munkássága elismeré
séül a 
KIV ALÓ VASUTAS 
kitüntetést adományozta: Ma
gony József fófelügy., BVKH, 
Kovács Pál vez. fóellenőr, 
Bp., Ferencv. áll., Lengyel 
Nándor fófelügy. 1/8. szak
oszt., Baki Lajos vez. fóell.en
őr, MA V Utasellátó 0. V., 
Pusztai Sándor vcz. főellenőr, 
Szenti:s áll.. Kemény József
né főellenór, MAV-kórház, 
Gönye János m. vez. fóellen-

ve, nap min,t nap újat alkot.őr, Celldömölk fbh .• Vida Mi- nak a tm-sadalmi élet alap, hály vez. fömunkamester, Du- vetó területén, a termelésben. naföldvár áll.. Bényei Béla Feltesszülk a kérdést, küloo vez. fóellenőr, I/3. sza:koszt.. lehet-e választani az újítási;, !szak Lajos vez. fóellenór, az ésszerűsítést, a tapasztalatSzombathely Jj. 0. V., Tá- cserét a munlkaversenytól? borosi Sándor vez. munka- Nem! Arra kell törekednün� mesternek, Szeged, fth. hogy a. kormány es a szakta-
eRDEMES VASUTAS nács elnöksége közös határo-
kitünt.eiést adományozta: c;sá- zatának megfelelően munkái. 
nyí János vez. fóellenór Hód- kodt'a, a.z újítómozgal,om 
mezóvásárhely, Népkert áll., mind teljesebben a szocialis
Fenyvesi Béla vez. fóellenór, ta munkat·erseny szen,es ré
Szegedi Ig., I. oszt. Kelecsé- szévé. fcmtos tartalmává vál� 
nyí János fel.ügy., Autófuv. :lék. 
Főn., Varga István vez. fó- Tovább kell fejleszteni a munkamest., Székesfehárvár · verseny demokratizmusát az áll., Inc7.édi László vez. fó- eddigi eredmények alapján. A ellenőr, Berente, szénpu., Győ- feladatok meghatározása, az ri József vez. s:c:akmest., Bp.- értékelés, fz anyag, és erFerencváros Plt. Főn., Mol- kölcsi elismerés minden eset� nár Arpád m. fófelügy., Du- ben a dolgozók bcvonásáva,l naújváros fth. fón.. Kántor történjen. Ez leouen irányIstván vez. fóell., Debreceni adó az üzemi élet minden Jj. 0. V .. Fodor Péter vez. kérdésében! Sza],<zcrvezefóell., Btfil<éscsaba fth., Soós teink és a gazdas:.íl?i vezetők Imre fófelügy.-nek, Pécsi Ig., fordítsanak különös figyel
Ill. oszt. met arra. ho,;y a versenvz<'i 
MINISZTERI DICS:tRETBEN kollektfvákból minél töbh 

0

in
részesítette: Vékony János duljon harcba �z• idén is a 
vez. fóelJen., Debreceni Jj. m�<t•;s�tnJ(i szocial<sta c;m el
ü. V.. HegJi János fóellen., nveréséért. 
Ujmiskolc Pft. Fón., Vízi Bé- Ezt a bes7fimolót is vita 
la m. vez. fóellen., Landler kiivett0. rroajd a SZOT teljes 
Jenő Jj. ű. V .. Lantos Géza ülése felhívást in.tr'�<''f a ma
fószakm .. Bp.-J67.sefváros áll., q11ar dnlqo:::ókho„ a::: 1962. évi 
Kovács József m. vez. föel- népgazcla<ági terv rém·cha'tá
len., Dombóvár. J::p. Fón., Du- •át seaftó szr,cfolista munka
dás ,Mátyás vez. fómunka- "<'rS<>-n-r". A tan'--' 'J?<s so

mest, Mezóikövesd áll.. Ma- m?pyi Mih·ló.<n,rk, a s?okta. 
iwaros István m. fóellenör- "ács "lnökének zársz.'\vá•Tt 
nek, Gyékényes álL ért véget. 
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,,Elvarázsolt kastély11 a Baross téren 
. 

Látog�tás a Pályaalkalmassági Vizsgáló állomáson 

II. 

Az intézmény munl<«j3 két 
részre oszlfk. A gyakorlati 
all<almassági vi1„:sgáJatokra fs 
az elméleti kutatómunkára. 
Munkánkhoz m'n<knehelőa 
szükség volt a ,·izsg5lati 
mód&zerek és e-.}& .-��oi� ki
dolgozá:5:ára. Ezt Szak.ci! elv
társsal közösen vtgeztlil: eJ. 

A gyakorkti rr:.tL,'.�t két fő 
csoportra o,,-z.toltuk. Ezek: 1 .  
A vasutasok alkalmassági 
yizsgálata é.s a többi közle
kedési dolgozó vizsgálata. 
Utóbbi esetben alkalmassá
gi vizsgálatot végzünk min
denkin aki lüvatá,sszerűen 
jármű,;ezetéssel akar foglal
kozni. beleértve a honvéd
ség és az MHS hatásköré
be tartozó személyeket is. 2. 
Időszakonként Yizsgá!juk 
ezenkívül a vasúti mozdony
vezetőket, fűtöket, váltó:,e
zelőket, kocsirendezőket, te
hát a forgalommal szorosan 
összefüggő foglalkozásúakat. 

A balesetek effen 

1de tartozik a balesetet 
okozók vizsgálata. amelynek 
a célja a baleset bekövetke
zésében szérepet játszó té-
nyewk megállapítása. A táp
pénzes állományba vett be
tegelc vizsgálata annak meg
állapítása céljából , hogy az. 
állománybavétel javít.ja-e a 
fizikai erőnlétet, a testi ál
lapotot, fokozza-e a munka
képességet. milyen hatással 
van a dolgozó érzelmi és 
hangulati életére, szociális 
alkalmazkodó képességére. Ki
terjed vizsgálatunk a balese
tek kövefüeztében munlkaké
pesség-csökiken tést szen vedet
tekre is. 

Elméleti munkánk keTet.é
ben mindazokat az élettani 
és személyi tényezőket vesz
sz.ük vi7sgálat alá, amelyek 
a közlekedési munka végzé
sében szerephez juthatnak. 
jJlandóan vtz&gáljuk azo!(af 
� foglalkoza hatásokat. 
amelyek az effajta munkát 
kedvezőtlenül befoJyáoolhat
ják. Igy például : 

Milyen h atással van a 
rnoz.donyhö a színlátásra. a 
sötétben látásra. a közPonti 
idegrendszeT funkcionális ál
lapotára, működésére. Milyen 
a munkatér hatása az ideg
rendsz�rre, a mozgásos tevé
lkenységre. (Nem vált-e ki 
reumatikus megbetegedést 
stb.) Ilyen foglalkozási hatá
sok a Láradtsági tényező, pél
dául a magas vérnyomás be
tegsége. Vizsgáljuk az élet
mód, az alkohol hatását, az 
indCJlkolatla:n mértékben sze
dett gyógyszerek hatását a 
munkateljesítményre, továb
bá az életkori sajátosságok 
befolyását. Ezenkívül a kör
nyezeti tényezők hatát;át, a 
meteorológiai tényezők sze
repét a munkavégzésben, va
lamint a munkahelyek hő
mérsékleti viszonyának ha
tását. 

Allandó és nagyon fontos 
feladatunknak tekintjük a ,  
baleseti okok kutatását. Ku
tatásokat végzünk a tudo
mányos a:nunkanormák meg
állapít-ása céljából, Kutatjuk 
az útviszonyok és a jármú
típusok hatását a munkaké
pességre. 

Gondoskodnak-e az intézet 
dolgozóinak szakmai, politi
lGa.i továbbképzéséről. vala
mint' az utánpótlásról ?  - tet
tü,k fel � kérdést. 

- IgyekJSzünk - hangzott 
a válasz. - S törekvéseink 
talá.11 nem ítélhetők ered
ménytelennek. 46 dolgozónk
ból 5 orvos, 12 pszichológus, 1 
fiziológus, 1 műszerész. 1 
technológus. Tizenketten egye
temi levelező hallgatók, ket
ten egyetemi idegen nyelvű 
tanfolyamra járnak, két as
piránsunk és egy kandidátu
sunk van. Egy dolgozónk 
moot doktorált, nyolcan az 
általános iskola 8. osz!ályá
ba járnak. Intézetünk több 
dolgozója a Magyar . Tudo
mányos Akadémia egye,s bi
zottságaiban te,·ékenykedik. 

Évente 40 OOO vizsgálat 
Ahhoz, hogy minden dol

gozónk rendszeres szakmai 
és ideológiai továbbképzésben 

Mindenki belenyug_ 
ha esetle� alkalmat

minusítik a kiszemelt 

.!'észesü Illessen, nagy segítsé- gukat. 
gct kapunk a pirttól és a szik-e, 
swlcszervczettől. E1,nek a lan-nak 
szerencsi,; és minden tekin- pályára. 
te•ben kielégítő helyzetnek - úgyszólván aJ:g fordul 
tulajdonítható elsősorban, elő reklamáció. Pernz.e itt 
h.Jgy munkfokat fennaka- mindenki ig;-e,,s,..:k a jótu-

Megjutalmazták a ferencvárosi szerencsétlenség 
következtében keletkezett forgalmi akadály elhárítóit 

dis, zö:,ken6 nélkül folytat- lajdonságait ha.ngsúlyoz.ru, s December 20-án, a korahatj;.ik. - haogoz'.atta Hor- elLusolni, rejt<:>getni a hibáit, , délutáni órákban egy túlsúvi:.th elvt{,rs. Pedig nem fogyatékosságait. De ered- l 1.yos tartályvonat érkezett kis munkáról ,·an szó meny- rr.énytdenQ.1. Mi ezzel előre 
I sz,Jlnok felé!! Budapest-Feny·ségi leg sem, Éven'e át- sztmolunk. Tudjuk, hogy ml- rencváros állomásra. A málag 40 OOO vizsgálatot végzünk. lyer; kényes munkát válla- sodik vágányra bejáró szerelEgyik leginkább emJítési e luPk egy-egy vizs.�ilatt.al .  , vény fékezési okok miatt az méltó eredményünknek a ;:í;emcsak 37- itteni vizs_gál::.t I előírt helyen nem tudott meglü.cöl:vegiiszűrös eljárús.,•i adstai állna'.< rendelkezésünk- , álL'1i. a nagy lendülettől belerend•,ze!'<'sen végzett · alko- re. hanem előzőleg más adn• futctt az első vágányba, hol-e1lenórzés követ!rnzmé- tok&1 is beszerzünk, hogy amely csorka vágány volt. nyeit tr-rrtjuk. Ezekltel igyek- mind€"nkirő1 a lehető legs!a • 200-250 r,1é-ter után kilökte a szűnik megelőzni a közleke- )csabb képzt nyújth::::1:su1i. v...:�anyz�ro bakot. majd .a dési balesetet. E munkánk Nem sz.:-relném, ha az <>l· puszta fó!di.in gurult tovább. nyomán egyre csökken azok- fogi.,J'ság hibáját vetné \·a- Az első tart.áiykocsi, amely nak a járművezet6knek a h.-Id a �ze1rt1crr.re. rr,é�(� rn:·d . épnen a földszintes irodaszáma, akiket notórius a!- tényt meg kell á;Japít:mom, ' c'-pfclet elé.>tt  állt meg, belefúkohol-élvezöknek találunk. i:<>gv lef\Ü•gye:mez�itebben a ró<lolt az előtt levő kocsi ütSzámuk 1953-ban haZ<ánkban "asutasok fog::idják az álta- I közii.<J>,e. A tartálykocsiban 

még 38 százalék volt, ma lt..1nk khíJ1ítDtt a!k2lmassági tevő ol;ij l:Lfolyt és meggyul
pedig mindössze 3 százalék. ;.cr,'as!atot. A vasút dolgo- l ladt. El>ben a p<!lanatxn 

Talán megemlíthetem még, zöi különben is mcgszolctak, j szakadt le a 15 C00 volt� íE-1-
hiszen ezt a munkát nagyon h'>�' ké'.én-nként kötelesek sövezeték. A tű,: ir:,-orsan át
a szívünkön viseljük, hogy a a vizsgálaton átesni. s ús:iy terjedt az irodsépületre. 
MA v nevelöintézeteiben rend- tap�sztaljuk, hogy vizsgák- E:niatt az épület ben tartózko-

tunl, hozzájárul biztonsá&<'r- dó Csemez Zsigmond átmeszeresen pátlyaválaszLúsi ta- ze·.i:k növekedéséhez. nesztó, B!Lranyai Lajos vonatnácsadást tartunk a nevelők Mi.lyen terveik vannak a vezető és Horváth Imre koés a szülők részére. Ezt a 
Jóvöre nézve? ooirendezó nem tudtak elme-munkát dr. Réti László é6 - Az intézet igyekszik to- n�ülni és életüket vesztet-dr. Rókusfalvi Pál végzik. vá':-b javítani munkáját, ték. 

Végezetül megkérdeztük dr. mégjobban kiszélesíteni tevé- A hatalmas tűz me"olvasz-Horváth Lászlót, hogy a 
1 

;,e,,ységét. s mint eddig, ezt I totta a felsövezeték főtartó
vizsg,álatra küldötteik közül 

1 
:')övó�:'n is , 

elsősorban a sa- ját. úgy hoe;y az egész. lesz:a
sokan nem tartják-e felesle- Ja � e,re,rre tá_m_as;;kodva sze-

1 kadt. Megolvadtak a környe-
ges z.aklütásnak az: eljárást, re,nc megvalositani. zö vágányok és a váltók, meg-
aminek alá kell vetniök ma- 1 Kósa Lajos rongálódott a biztosító beren-

A vasutasok is segítik Komárom fejlesztését 
Komárom kisvárosnak szá-

, 
és utcáinak jelentös részét 

mít hiszen lakóinak száma már aszfaltozták. Komárom
alig több tízezernél. Ennek el- ban közel ezer vasutas család 
lenére városunk közművesített lakik, így elmondhatjuk, hogy 

a város további fejlődését te
löntve a vasutas dolgozókra 
is nagy felelősség hárul. 
A városi tanács mindig számít
hat a vasutasokra. Tavaly a 
községfejlesztési alapból új 
napközi otthon építését kezdte 
meg a város. Komárom álio

·,nás dolgozói 2000 óra társa
dalmi munkával segítették ezt 
a fontos építkezést. Ezért a jó 
munkáért elismerő oklevelet 
kaptunk a városi tanácstól. 
Van most egy újabb felada
tunk is. A város közepén te
rül el a Rüdiger tó, amely nya
ranta bűzös szúnyogtelep. A 
városi tanács elhatározta, hogy 
halastóvá alakítják át ezt az 
ötezer ölnyi kis Lágymányost. 
Ehhez az állomás dolgozói 
2600 társadalmi munkaórát 
ajánlottak fel. Ez is bizonyít
ja. hogy a komáromi vasuta
sok szeretik városukat, nehéz 
szolgálatuk mellett igyekezet
tel segítik Komárom szépíté
sét is. 

Kádár Lajo.s mozdonylaka.tos csoportvezetö a dugattyúg_yürü s_z.aksze
rú méretvéte1é1; magyarázza. Lakatos Albert> Szarvas Sandor es Káló 

Jóuet lakatosnak az egri tütőházban 

Városi tanácsunk az erkölcsi 
elismerésen túl is fig}·e!embe 
vette a vasutasok munkáját. 
Az 1961. 1:égén átadott állami 
és szövetkezeti lakásokból 
nyolc vasutas családnak jitt
tattak szép. egészséges otthont. 

Molnár István Komárom 

Lajos bácsi helyettese 
A szolgálat az szolgálat, még aJckor is, 71a. 

történetesen disznótorba. hívják az embert. 
Márpedig Lajos bácsit hfoták! 

- Első a köteLesség! - biztatta. �át az 
öreg térközör és bttndájá,t váHára. vetve elin
dult az őrház felé. 

A bódéban keilemes me/,eg fogadta. A kály
hában vidáman pattogo�t a t'űz, s a karikák ré
sein kiszűrődő fény fürge ma.nóként táncolt a 
falon. 

Megtörtént a váltás. Atadó, átvevő, a.!á
írá.s . . , A szükséges formu/,ák végeztével a le
váltott mehetett haza. 

kopott zsái:olyt húzott eló, majd seprő és ola
jos rongyok segítségéve! percek alatt csinos 
bábot formált be!öle. Dróttal lámpást erősitett 
a. bábu kezéhez, s a jól megformált helyettesét 
az őrház falához támasztotta, ahol elóirás sze
rint fogadni keU a vonatot. 

Lajos bácsi talán éppen a májast kósto!hat
ta, amikor a nyílegyenes pályán a. távolban 
feltűnt a. motorvonat ref!ektorfénye. 

A motor vezetóje értetlenül csóvá/.ta a fejét. 
- Mi ütött ebbe az őrbe, hogy a hideg el

lenére ilyen korán /ciáLlt? - Önkéntelenül las
sította az iramot. Az órbódé mellett félelemből 
eredő borzongás rázta meg. A dermesztő hi
degben egyszá! ruhában megmeredve állt a 
térközőr, a.kin az élet legparányibb jelét sem 

dez.és is. A baleset időleges 
I 

dolgozók, akik erejük és tu-
z.avarokat okozott a helyi és dásuk legjavát adták, akik 
az átmenöforgalomban. fáradságot nem kánélve dol-

.. .. .. , , .. . goztak. Közülük érdemes né- . P_<. kuszobon _allo unnep1 hányat megemlíteni. csucsforgalom miatt gyorsan 
ko"zül kellett cselekedni. A buda- Az állomás dolgozói 

pesti igazgatóság ennek meg- Téglás József �orgalmi ':7-0l
feJelöen mozgósította a fel.só- gálattevő, Juhasz IV. Jan�s 
vezetékeseket és a p.ályaépí- kocsimester és Boda Andra.s 
töket a forgalmi akadályok tola,tásvezetö nevét kell első 
elhárítására. A szerencsét- helyen említeni. A fütóház
lenség után egy órával már tó! Kra.1roi Lajos művezető. 
megkezdődött a munka. A munkavédelmi felelős végzett 
felsóvezeték rendbehozásán önfeláldozó munkát. A pálya
mintegy százan, a kisiklott fenntartási dolgozók Jcözül Acs 
kocsik beemelésén. a vaga- András szakasz.mérnök, Gó
nyok és a biztosítóberendezé- lya Mihály pályamester, Tóth 
sek helyreállításán pedig kö- István és Domonkos Antal 
zel  há1·cnns;,ázan dolgoztak. A pályamllilkások. a felsövezepáJydenntar�i munkák z.ö- téképí!óknél Bali József. Simet . a_ fe�e':'.cv�ro61 P!lyafen�- mon István és Grube! János tartas1 fonokség dol„ozó1 ve- , , tt ki lked- munkát gezt,l,k. , egze eme o , , . 

Gyors. pontos munkat vegez
tek a kis,iklott kocsik beeme
Jésénél a két daru kezelői is. 

A mentési és a hel.yreáUító 
munkában részt vett 1:asuta
sok áldozatkész munkájának 
köszönhető, hogy másnap haj
nalban már teljesen akadály
talanná váLt a. közlekedés, 

Mint mindenütt, ennél a 
munkánál is akadtak olyan 

A forgalmi akadályok elhá
rításában rés22t vett dolgozó.. 
kat a vezérigazgatóság, illet
v.e a budapesti igazgatóság 
pénzjutalomban részesítette. 

Mi okozta a súlyos hol landia i  
vasúti katasztr.ófát ? 

Amint azt már a napi.lapok A felismerhetetlenségig ösz-
megírták, a hollandiai Utrecht szeroncsolódott négytengelyes 
és Rotterdam között súlyoo személykocsik hátborzongató 
vasúti szeren�tlenség történt látványt nyújtottak. A hirügy
január 8-án. Az UIJ.recht köz.e- nökségi jelentések szerint az 
lében levő Wörden nevú kis- áldozatok száma megköz.eliti a 
város állomásánál egy 120 ki- százat. A kórházakban 75 sebe
lomét.eres sebességgel száguldó sült fekszik. 
expxesszvonat belerohant egy A katasztrófa okát még nem 
60 kilométeres sebességgel ve- tudták teljes bizonysággal fel
le szembe j övő gyorsvonaúba. deríteni. Ezen a p,á]yaszaka
A két szerelvény csak.nem te!- szon automatikus biztosító be
jese.'1 összeroncs.:úódott. A ka- rendezés múködi-k. Egyes jetas2llrófa színhelyét több száz len téselc szerint az expressz
méteres körzetben összeron- vonat mozdonyvezetője a sűrű 
csolt vasúti kocsik mara<lvá- köd miatt nem vette ésMe a 
nya:i és felteyett sínek borítot- tilos jelzést. Ezt a magya.-áz.a
ták. A mowonyok és a két tot később visszavonták az =elvény e!ején levő kocsik ille¼kes vasúti.gazgatóság ve
teljesen egymásba fúródtak. zetöi. Lehetséges, hogy a biz-

Hollandiában a katasztrófa tosít� berendez.és nem múkö-
. tt 9 • • , t dött. 1n1a 

, -en . orsz.ag� . gyasz A Hollandia történetében tar'.ot�. Min�en sz�az, mo-
1 eddig Jegsúlyosabb vasúti kaZI es szor�?zohely_ ��a ta:- tasztrófa szomorú mérlegéről totta ka,puiat, a rad1óálloma-
j 
és a hivatalos vizsgálat végső sok is csak komoly zenei mű- megállapításairól csak később 

sort adbak. várható hiteles jelentés. 
............. 

Fosztogató bandát 
lepleztek le Kiskunhalason 

Hideg, novemberi szél söpört végig a kopár 

földeken. Lajos bácsi sóvár tekintettel nézett 
társa után. Csak a kkor tért magához, amikor 
annak imbolygó lámpafér.yét i.S elnyelte a fe
neketlen sötétség. 

- Elment! - mormogta maga, elé. Egysze
riben szorongó magányosság érzése fogta, el. 
Belelapozott az elnyűtt újságba, hogy ha.,ngula
tát !elcüzdve folytassa a múltkorában féfüeha
gyott rejtvényt. 

!ehetett felfedezni. Az utóbbi hónapokban rend-
1 

bor kalauz és hat kocsh·endezö. Kísértetiesen csikordult a fék. A motoros szeresen baj volt a Kiskunha- Rajtuk kívül tizen tudtak a vezetője úgy érezre. a toi·kába n dobog a szí- lasra érkező küldeményekkel. Lopásokról és részesültek a love, amint óvatosan közeledett a bábu felé. Az átvevők kisebb-nagyobb pott holmikból. A fosztogatók Majd a felismerés hatása a latt kacska.ringósat hiányokat állapítottak meg, s bizonyíthatóan 30 586 forint káromkodott és a hűséges „őrt" túszként ma- a küldemények zárja sértetlen kárt tettek a társadalmi tulajgával cipelte. volt. Végül is sikerült tettenér- donban. Ennek többszörösére - Vízszintes huszonkilenc: az idézet máso-
dik sora . . .  - olvasta. - Függőleges tíz: hen-
tesáru . .  . 

Unottan tolta félre a lapot. Szájában össze
gyülemLett a nyál, nagyot nyelt. A disznótor 
jutott az eszébe. No, meg a kisüsti • . •  

- El kéne ugrani egy félórácskára - tűnő
dött. Húsz perc múlva jön a motoros, észre 
sem veszik, ha. nem vagyok itt. A sorompót 
nem kell kezelni, a kutya sem jár ilyenkor a 
ha.tárban - sorakoztatta. elhatározását erősítő 
érveit. Egyébként is csak a. második t<inyába 
kell menni • . •  

Nem sokáig töprengdt. Sze/crén-i,e aljából 

Lajos bácsi virágos kedve hirtelen szállott ni a tolvajokat. akik rendsze• tehető az. általuk okozott kár, el, amint felfedezte, hogy árulás történt. Bűn- resen a vasúti kocsik ablakait hiszen folyamatosan hosszú idő tudatta! vakargalta a fejét. kifeszítve végezték a fosztoga- óta fosztogatták a vagonokat - Ez is ittha.gyott! . , .  tást. és a hiányokat rendszerint egy-Mindig eszembe jut ez ó. kis történet, vala- A fosztogató bandát Koszó más között rendezték a szállí-hányszor a. vonat a blakán kitekintek és a tér- Ist ván vezette, aki tolatásveze- tó felek. A vasútnál csak a záközőrők felcuhtát teljesítő automatákat látom. tő volt Kiskunhalas állomá- rak sértettsége esetén vettek Olykor eltűnődöm, mégis sikerüit a.z embernek son. 0 volt a bűncselekmények fel jegyzőkönyvet. helyettest ái!ítani, mégpedig olyat, ami meg- kezdeményezője és fő irányító• bízhatóbban látja el szolgálatát. mint Lajos ja. A bűncselekmények elkö· bácsi helyettese. vetésében 19 társa volt közöt-Hiába, az automatizálás, a gépek korsza.k.á- 1 tük Varga Imre fötis�t. for-ban élünk. galmi szolgálattevő, Pesti La.-
- !dinka - ;o, vonatvezető, Brecska Gá-

Elrettentő példa és okulás 
céljából a helyszínen nyilvá
nos tárgyaláson vonják majd 
felelősségre a fosztogató ban· 
dát. 
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Munkásakadémia - Sz.ülők akadémiáia 
lsmeretteriesztő előadások - Kilián-versenyek 

Nyelvtanfolyam 
EGY KLUB, AHOL .ÖRÖMMEL TÖLTIK SZABADIDEJÜKET A VASUTASOK 

Miskolcon, a Vörösmarty 
Mihály utca sarkán, a vasúti 
nagyhid tövében van a mis
kolci vasutasok, pontosabban 
a ti5zai pályaudvru.- dolgozói
nak Vörösmarty klubja. A 
régi, né4l;yabla!kos épület kívül
ről nem sokat sejtet, bent 
azonban annál mozgalmasabb 
élet tárul a látogató elé. 

Az új év másodi<k mun:ka
mpján, sterdán este néhány 
kedves rrúskolci ismer& kí
lléretében léptem be a klub
ba. Ezen a napon a program 
szeri.n,t csak a könyvtár „üze
melt". A iklu,b L-a1aikú helyi
&égében ennek ellenére meg
lehetősen sokan tartózkodta.k. 
A<ki nem !könyvet cserélt, az 
sakkozott vagy biliárdozott. 

- Itt minden nap telt ház 
i>an - mondotta Mezei István 
&zb-titkár. - Dolgozóink sze
retik a lolubot, örömmel töltik 
l>enne szabad estéiket. 

Nem lepődtem meg az szb
titkár szavain, mert már ko
rábban is sok jót hallottam a 
klubról. De azon kissé eltű
nődtem, hogy mi vonzza ebbe 
a .külsőleg és a berendez.ését 
fllet.ően is egyszerű épületbe 
a. tiszai pályaud;vw- dolgozóit 
és a 'környék civil lakóit. Ta
lán az a kisméretű söntés, 
amely az előtér pár négyzet
lnéternYi kis beugrójában ta-
1álható? 

Családias légkör 

Egyáltalán nem. A Vörös
tnarty klubban nem a sön
tés, nem a bor, a fröccs, ha
!lem az otthonos, családias 
Jégk:öt, a dolgozók érdeklődé
si körének megfelelő váltom
� prograan vonzm a látoga
�kat. Hogy ez· mennYire !gy 
-ran, az személyes tapataszta
.latom mellett a tiszaí pálya.
:Wva.r és a klub vezetőivel 
:Olytatott beszélgetésból is 
IS&khamar kiderül. 

- KL'ubunlcat 1957-ben hiv
!íuk életre dolgozóink kivánsá-
1ára - így kezdte t,ájékoz
Jatását Vécsei József vizsgáló 
lókalnuz, a :klub Igazgatója. 
- Kis létszámmal, nem egé-
1ze-n 9000 forint alaptőkével, 
uírtkörű jelleogel kezdtüh 
.,ieg műkÖdésünket. Azóta 
"ind anyagilag, mind Szám• 
1e!íleg soka,t gyarapodtunk. 
J'elenlegi taglétszámunk 833 

főből áll. A tagokat, igazol- Sátaraljaíijhelyb/H is hozzá- és kö2lépiskolás koru diákok, 
vánnyal láttuk el. Az évi tag- juk járnak tapasztalatcserére. a klubtagok hozzátartozói vá
sági dij 20 forl'1Vt, a nyugdí• Elmehetnének Miskolcra ta- logattak a könyvek között. 
ja.sok 10 forintot fizetnek. A nulni mások is. Most például - Hány olvasót tartanak 
vezetőség 13 tagú, oolameny- olyam. terveket szövögetnek, nyilván? - érdeklődtem Len
nyien társadalmi munkában 

I 

hogy orosz és német nyelvből gyel Gyula nyugdíjas vasutas
dolgozunk. Legjobb társadal- tanfolyamot indítanak a jegy- tól, a könyvtár vezetőjétől. 
mi aktíváinkat az év végi vizsgálók részére. Ehhez az - Az á,1andó olvasók szá
klubgyű!ésen tárgyi jutalom- MSZBT is meglgérte a segít- ma 127 - hangzott a válasz. 
ban részesí,tjük. Itt szeret• 

1 
ségét. A miskolci Idegenfor- Könyvtárunk hetenként 

ném megjegyezni, hogy o galmi Vállalat bevonásával egyszer, szerdán 17-20 óra 
klubtagok gyerekei részére egy másik t,amiolyam szerve- ·között tart nyitva. Egy-egy 
minden évben rendezünk fe- zésén is munkálkodnak. Ezen ilyen klöcsönzési napon 40-
nyőfa ünnepséget. Tavaly 382 a tanfolyamon a részvevők a 50, néha ennél is több könyo 
csomagot osztottunk szét a 10 környék nevezetességeiről hal- cserél gazdát. 
éven aJuli gyerekek között. J.anánaik előadásokat. Szándékosan hagytam utol-

Látogatottak 
a rendezvények 

- Ezzel a 1oé,t tanfol,yam- jára a kJ.ub legfrissebb prog
ma! is a kulturált utazás fel- ramját. Ez is hű tükörképe 
tételeinek mielőbbi megterem- annak a 6ZÍ.11es, változatos 
tését szeretnénk elősegíteni - progranmak, ami népszerűvé, 

- A múLt évben huszon- k�ta.m a választ, arrúkor me
_
g- látogatottá tette Miskolcon a 

négy alkalommal rende..,u··-'· kér, deztem, _hogy milyen cél- tiszai pályau·· ::ir dolgozóinak 

ismerebterjesztő előadás;• •,: 
1 

ból szervezik e111; a két tan- Vörösmarty Klubját. 

folytatta. - Ezenkívül har- folyamot. Január 5-én: A műa.nyag
minckét ankét és vita, ugyan- Mennyire _iga:i:� wi:i, A gyártás szerepe és jövője. 
ennyi eg11éb rendezvény zaj- h82>8i és k:ülfold-i tunsták TIT előadás. 11-én: HaU6, u, 

!ott le a klubban. Az ismeret- hányszor érdeklődnek a vona- Berlin. Külpoliti,kal jegyzetek. 
terjesztő előadásokon 1203, 0 ton a jegyvizsgálÓiktól wigy 13-án: Jól mulattunk. Táncos 
rendezvényeken pedig minit- az állomásokon a vasutasok- klubest szellemi tornával. 21• 

egy 2900 dolgozó és hozzátar- t6l az illető város és környé- én: Felszabadulási tekeverseny 
tozója vett részt. !re, a magyar táj nevezetessé- első fordu!ója a Kilián-moz-

- A dolgozók szakmai kép- geiról. S hányszor kapják: vá- galom jegyében. 25-én: Kül
zését, politilkai látókörük szé.. laszul: nem tudom. politikai tájékoztató Kongó
lesedését is eredményesen se- Miközben beszélgettünk fel- ró!. Végül 27-én: Táncest -
gíti a 1klub. Munkásakadémi- tűnt a könyvtár forg;lma.

1 
helytörténeti fejtörővel. 

ánk, amelyen a KPM és a Asszonyok, lányok, áltailános Visi Fere!IA) 
Főosztály ismert vezetői, 
smkemberei és tanárok tar
tották az előadásokat, 226 
hallga.tóval a napokban fejez
te be a harmadik évfolyamot. 
A szillő.k akadémiájának 50 
hallgatója VID1. Ez az oktatási 
forma egy éves és 12 előadás
ból áll. Az elóadÓik - a TIT 
tagjia.i - jobbára ifjúsági és 
gyermeklneve!Jési problémák
kal foglatltoznailt. 

A munkásakadémia, 
amelyen többségében vonat
kísérők oettek részt, 11árako
záson felüli siekrrel zárult -
szólt közbe Uglyai Sándor ál

,1qn,.á$mnöklhelyette,.. - A 
haU:gatók 3,9-es átlagered
ménnyel tnzsgáztak. Eredmé
nyü,ke,t a felsőbbség elismerte 
izakmai idészakos oizsgának. 

Nyelvtanfolyam 
iegyvizsg6/óknak 

A miskoki va6utasok Vö
l'ö&Inarty klubjánaik munkás• 
akadémiája olyan hírnévre 
tett szert, hogy Egerből és 

Első névadó ünnepség 
Dombóvár állomá.! mozgal-

1 
vében 1000 forintos takarék

mi szervei a munkásórséggel betétkönyvet adtak át az új• 
kdröltve először rendeztek név- szülött részére. A KISZ és a 
adó ünnepséget és társa.da.lmi nöbizottság képviselői oirág
esküvőt, A rendőrségi klub csokorral köszöntötték az ün
volt az ünnepségek színhelye. nepl,ó szülőket. 

Először a vasuta,s kultúrott
hon igazgatója, Bencze János 
gyermekének névadó ünnepsé
ge volt. A kis ünnepeltet és a 
szülőket Lengyel János, a köz
ségi tanács titkára köszöntötte, 
majd az állomás dolgozói ne-

Kovács József munká3ór e11-
küvőjét a flévadó ünnepség 
után rendezték. Mindkét ren• 
dezvény bensősége,, ünnepi 
hanuulatú -i,ol.t. 

Bódogh MihQ7 

Gyöngyösön is népszerű a KST 
A gyönwösi MAV Kitérő- 291 740 forint értékben. A köl

gyártó VV dolgozói közül ta- csönöket a tagok építkezési 
valy 265-en voltak tagjai a anyagok, kerékpár, rádió, hí
Kölcsönös Segítő Takarékpénz- zott sertés és más hasznos dol
tárnak. Taknrékosságuk ered- gok vásárlására használták feL 
ményeként az év végén 229 560 A KST műklidését jól támo
forint betétet és 4839 forint ka-

1 
gatta a. szakszervezet és a oál• 

matot fizettek ki részükre. Év !alat vezetősége. 
közben 338 esetben nyújtott Szentgáli István 
kölcsönt ez az üzemi KST G7öngyös 

•.............•..... .......................................•............•.•• •.......•.• 

Zebrzydowice - kiáltja a. 
qehszlovák jegyvizsgáló. Ké
Jő reggel van. Kora őszi 
Jzél futkAl a vágányok kö
;t,iitt. Almosan nagypt nyúj
�zunk, aztán az ablakon á,t 
:CNrondilcálunk az ideoen vi
lágba.. A csipös szél és a fe
lénk mosolygó derűs teki-n,
jetek azonban csakhamar 
kiűzik szemünkből az álmot. 
Vendéglátóink ugyanis ide, 
-' cseh.szlovák-lengyel határ
·•a elénk jöttek. 

A varsói kultúrpalota 

Hamarosan indulunk to
Lsább ... Füst, kátrányszag 
fut versenyt villanygépes vo
llatunkkal. Csillék csúszkál-
liak a, kötélpályán. Itt is, 
'>tt is gyátké-mények pipál
wk. A hires lengJJeL szén
'nedencén vezet 1ceresztii.l az 
�tunk - magyaráudk ba
rátaink. 

Még néhány kupica pá
linka, néhán11 állomás, aztán 
feltűnik - a távolból is jól 
14that6an - az új kosz-

Lengyelorsz'ági útiélmények 
gyermekszoba. aprócska UJé· 
kei, asztalkája, a faiakon 
csü:ngó képek, fróasztala, 

tilmbe öltözlitt lengyel fő
város, Varsó. Vendéglátóink, 
a lengyel vasutasok szeretet
tel fogad-n,ak bennünket. 

Varsó és környéke 
- Szer1>1.Lsz! Szervusz! Szer

=! - hangztk minden
felől.. Rózsákat, megannyi pi-
1'Os -virágot osztogatn,ak, kap. 
kodjá.k kezilnkból a csoma
gokat. Egy ünnepélyesen 
szép, aranyozott bútoro.kka.! 
teli szobácskában gyűltünk 
össze. Az állomásfőnök sok 
szeretettel tolmácso!tc. a len
gyel nép és vasút ii.dvözle• 
tét. Varsóban a legelső imp
ressziók is a háborúra. em
lékeztetnek. A peremkerüle
tekben TMg so.k az mzk6s 
faksonk. De a város épü
!etóriása, a. fényárban úszó 
36 emJ?letes kultúrpalota min
dent elnyom, úgy vonzza sze
münket, mint mágnes a va.. 
rot. 

A Visztulán át -vezet utunk. 
Még néhány pillanat és egy 
lüktető új élet tá.rul elénk. 
Jerosulinska u!ica szögletes, 
modern épületei metropolisra 
emLékeztetnek. Sok a fény
,-eklám és az autó. Jókedmí, 
jól öltözött tömeg hullám
zik a varsói bulváron. 

Zelazowa Wola 
Az ideoent is megborzon

gatja a megann1/i mementó: 
a hárok falára crősftett már
ványtáblák alatt sok-SOk vi· 
rág. Itt 45, ott 68, amott 85 
lengyel hazafi nézett far
kasszemet a. puskacsőből kelt 
halállal. 

Szemerkélő esőben, loii.lön 

bus.11Zal indultunk a Varsó
t,ól 50 kilométerre levő Ze
la.zowa Wolába, Chopin szü
lóhá2'át megtekinteni. 

Frideric Francois Chopin 
(1809-1894) a későbbiek fo
l�mán Párizsban élő nagy 
lengyel, kinek nawha�ú 
muzsikáját szlá1> érzelmes-
ség, lengyel bánat és kurá
zsi., francia báj ;ellemzi. A 
szonátá.k, et,ll,dök, ,wcturnok 
és mazurkák mestere a za
jos vá.rosi élettől távol, egy 
tündérszép roma1ttikus oi• 
lágban élt. Megőrzlitt egész 
,ma is a bírtok. Jfoszázados 
fák., talán még a. zeneköltó
oel baro'tkozó szomorú füzek 
crungenek alá egy, a parkon 
átfolyó patakba. A ház hosszú, 
tágas, 1'égi divatú. A belső 
elrendezés, a bútorok ponto
.san olyanok, úgy állnak, 
mint Chopin életében. A 

mind a nagy álmodozóra em. 
lékeztetnek. 

Körbe jártuk a szobákat ••• 
Egyszercsa.k oalalci, oatame
lyi;k pesti turista!ány, Jeíre 
nagyol>b mé-rté.kben hatott 
az emlék, dúdolni kezd: 
.,száz éve már, több i8 ta
lán ••. " Chopin-m,elódia. Több 
mint száz éve - talán éppen 
itt -, ezek között a falak 
között „Chopin a költő, ár
ván muzsikált egy lán11 
után� •. " 

Varsó másik �kess�ge 
Sobieski III. János lengyel 
király ma is álló kastélya. A 
háború ezt az épületet sem 
kímélte meg, de azóta hely
reállították. Az egyik res
taurált ré.izben a lengy,el 
szobrászat remekeit látja a. 
szemlélő. Főleg absztrakt fi
gurák közt sok az érdekea. 

Gergely József 
(Fol11tatju..k) 

Chopin sziilőházá.na.k dolgozószobáJa a zongorával 

s, 

A második ötéves terv 
számaiból 

Az ipar fejlesztésére 83-85 milliárd forint beruházl\st forclh 
a. népgazdaság. 

A termeléa em.elked&� leg-alább 'ffl l!Zámtékát a nnmb 
wrmeléken:ységének növekedése út.lán kell elérni 

SZEMÉLYIZÁI.UTÁS 

965 
118% 

A vMlit mmaélJll'Zállliásl ieljesfünényét teralább 18o/'o--bl 
növeJJük a tenidőszakban 

A vasúti kocsipark nlSvelésére JegaUbb 11 OOO, zömében 111117 
rauúlJ'ú teherkocsi$ és legalább 1000 négyieDgelyíi �

lwcslt szerzünk 'be, 



• MAGYAR VASUTAS 

1 961 utolsó magyar bajnoka 

December 29-én fejeződött 
be az országos női egyem 
lllkkbajnokság. A bajnoki cí
lDet már a rajt után élen ta-

Honfi Károlyné 
nyázó Honfi Károlyné, a BVSC ran kezdeményez, s kitartó 
sakkozója szerezte meg. versenyzése kellő szorgalom-

Az újdonsült bajnoknő 14 mal párosul. 
éves kora óta sakko:zik. A ko- A család két válogatott sak
r-ábbi évek'ben nem tartozott az kozója, amennyire ezt a mun
élvonalba. 1959-ben azonban kahelyi és az otthoni elfoglalt
már ő is esélyesként lépett '

[ 

ság megengedi, lelkilsmerele
clő a ma.,"Yar bajnoki címért sen foglalkoznak sa.kkelmélet
folyó küzdelemben. Abban az tel, főkép,pen a legújabb elmé
év'ben ugyanis a másocl.Lk he- letekkel. Ez a szorgalmas ta
lyen végzett. 1960-ban a 3-4. nulás, s az edzések le:ikiisme
helyet foglalta el. retes látogatása biztosítók ar-

Honfi Károlyné, a MA V r�. hogy Honfi �oJyné a jö
Anyagvizsgáló Főnökség dol- voben is szép s1k&eket ér 
g:ozója, Két gyermeke van, így majd el, �nd a h�zai bajnok
egyáltalán nem könnyű a hely- ságokon, mmd ped g a nemzet
zete, hiszen a versenyekre ala- közi küzdelmekben. 
posan fel ikell készüln:i. Ebben Rajta kívül � két vasutas 
a munkában azonban mindig versenyző, Sillyéné, a tavalyi 
ott van mellette férje, aki bajnok a 7. és Kmetovits, 
mint sakkozó, ugyancsak a ma- mind.ketten a Vasútépítők ver
gyar élvonalba tartozik. Hon- senyzói, pedig a 11. helyen 
f.iné lendületesen játszik, bát- végzett a mezőny,ben. 

Télen is lehet Kilián versenyeket rendezni 
Az 1961. május elsején bevez

.
e tett

/ 

bajnokságot. Egyéni és csapatb3J- sége van ennek a téli id6szakban, Jtilián Testnevelési Mozgalom nokság az asztalltenlszhez hason• amikor az emberek jobbára zJ.rt egyik fontos időszaka a tél. Az év- lóan egyaránt rendezhető. A ver- helyen tartózkodnak. Jó alkalom 
szaknak megfelelően a sportagak seny a nevezők létszámától füg- erre a korcsolyázás, a sietés, s megváltoznak, más sportágak ke- gően kieséses, vagy körmérk6Lé- nem utolsó sorban a természet
rülnek előtérbe. Ez a változás bl- ses formában bonyolítható le. járás. Az utóbbit tekintve, hogy 
zonyos mértékben módosítja a Népszerüek a négy fős csapatok különösebb felszerelést sem tgé,pontszerzésl lehetőségeket is. Né-- körmérkőzéses baJn•Jksága.1. llyeo nyel, bárhol, bármilyen !dében űz• hány olyan sportág versenyének esetben az erösorrend szerint a két ni lehet. A túr.ilcnak lehetőleg 
azeI"Vezésére 1s lehetőség ny111k, csapat azonos erOsorrendú számú olyan útvonalakat kell Jdjelölni, 
amelyek az év más időszakaiban versenyzői lejátsszák egymás elle- amelyek nem kt�ztetik nagyobb 
nem nagyon üzhetOk. A már nép- ni mérkőzéseiket és a négy egyé- er6ki.fejtc5:sre a részve"·ókct. A tú-1zerú és elterjedt sportágak, mint ni találkozó összesített eredmén:)'e rálc távja 10 kilométernél ne tepéldául asztalitenisz és sakk ver- dönti el a csapatmérkőzés ered- gyen sokkal hosszabb. Ezt a távot senyelnek szervezése mellett az ményét. \.1szont feltétlen te'!jes!tenl JceU. úgynevezett téli sportágak szerve- Lehet versenyeket szervezni a A mozgalom szabályzata ugyanis ,éséve1 Is behatóbban kii foglal• téli sportáJakban 1s. A levegő és legalább 10 ldlométer megtétele 
koznJ. a napfény az ember nélküJözhetet- 1 esetén biztosftja a ld.Iométeren• 

A sportszervezeteknek, sportve- len szükséglete. Különös jelentő- kénti egy pontot. 
2et6knek, a szakszervezeti blzott• 
1ágoknak és a KISZ-szeI"Vezetek-
nek nem lehet közömbös, hogyan 
tudjak biztosita:1J a mozgalomban 
részvevők spor, lás! Jehetöségel-
11.ek feltételeit. 

Meg van-e erre a reális tehető
aég a téli hónapokban? Igen, meg. 

A sportegyesületek, sportvezetők 
� sportfelelösök leleményessége, 
aponszeretete minden vas(ltt üzem
ben, szolgálati helyen biztosítéka 
Jehet e fontos feladat megoldásli
aak. l 

Az asztalitenisz és a sakk pél
dául olyan sportág, amelyeknek 
nervezésJ és versenyrendezési fel
tételei ma már nagyjából minde
aütt biztosítottak. Szinte kivétel 
nélkül minden sportegyesület, 
üzem és szolgálati hely rendelke
lik asztalitenisz felszereléssel és 
néhány sakk-készlettel. Ezekben 
a sportágakban mindenilti meg le· 
het szervezni az alapfokú verse
llYeket, házibaJnoksáJ(oka.t. 

A házibaJnokságokat a nevezők 
számától függően kieséses, vagy 
körmérkőzéses rendszerben célsze
ru lebonyoUtani. Kevés nevező 
esetén körmérkőzéses rendszerben 
helyes lebonyolítani a versenyt. E 
\·ersenyrendszernek az a lényege, 
hogy mindenki mindenkivel mér
kózik. Ez a rendszer olyan szem• 
pontból is előnyös, hogy esetleges 
\·ereség. vagy vereségek esetén 1s 
lehetséges a verseny megnyerése. 

Idösebbek és fiatalok részére a 
lakkozás ts egyaránt lehetőséget 
nyújt a Kilián-pontok gyOjtésére. 
Ebben a sportágban is aránylag 
könnyen megrendezhetjük a házi· 

Az Északi Járműjavítóban télen sem 

. szünetel a Kilián-mozgalo,n 
A múlt év májusában beve

zetett Kilián testnevelési moz
galom nehezen vert gyökeret 
az Eszaki Jármújavltóban. A 
mozgalom szervezésére, a ver

senyek rendezésére létrehozott 
operatív bizottság gondos szer
vező munkája azonban csak
hamar megérlelte gyümölcsét. 
A nyár végén a Törekvés Bi
hari úti sporttelepére meghir
detett első nyilvános Kilián
versenyen több mint százan 
vettek részt. 

A hagyományos sportágak
ban - labdarúgás, röplabda, 
asztalitenisz és sakk - meg
rendezett üzemi bajnokságok 
is kedvező lehetőséget nyúj
tottak a jelentkezőknek a Ki
lián-pontok gyűjtésére. A gon
dos szervezőmunka eredmé
nyeként az üzemben az óév 
végéig 122 fiatal és idősebb 
dolgozó neve szerepelt a Ki
lián nyilvántartásban. Közülük 
hárman már megszerezték az 
ezüst, huszonöten a bronz, hat-

vanheten pedig a vas jelvényt. 
Az Északi Járműjavítóban a 

téli hónapokban sem szünetel 
a Kilián-mozgalom. A Törek
vés vezetői a KISZ-alapszerve
zetekkel és a szakszervezeti 
bizottsággal karöltve sakk és 
asztalitenisz házibajnokságot 
szerveztek. 

A december közepén beindí
tott asztali tenisz egyéni ver

senyben 32, sakk egyéniben 
pedig 14 dolgozó vesz részt. 
Ebben a két sportágban ja
nuár 8-án csapatban is meg
kezdődtek a küzdelmek. Asz
taliteniszben tizenöt 3 fős, 
sakkban pedig hét 4 fős csapat 
indult a bajnoki címért. 

Az asztalitenisz és sakk házi 
bajnokság résztvevői között 
számos olyan fiatal található, 
aki ezt a lehetőséget nemcsak 
a Kilián-pontok gyűjtésére, 
hanem az Ifjúság a szocializ
musért mozgalom negyedik 
pontjában lefektetett köve
telmény teljesítésére is felhasz
nálja. 

K E R E S Z TR EJ T V ÉN Y 

Kellemes meglepetés 
December 11-én a 6346. szá

mu vonattal utaztam haza, s a 
szokottnál több csomagom _ Negyven darab hálókovo!t. Rákosligeten leszállva 

csit készít az idén Egyiptom nem tünt fel, hogy egy csoma-
got a vonatban fele;tettem. részére a győri Wilhelm Pieck 

Másnap a feleségem vette Vagon- és Gépgyár. A lé�on
észre, hogy nem vittem haza dicionáJó berendezéssel fel
az aktatáskát, amelyben ágy- szerelt hálólrocsikban a mű
nemű volt. Fiatal házasok va- anyag borítású fülkéket hi
gyunk, s ez a veszteség érzé- deg-meleg v_ízzel,__ rádióhang
kenyen érintett bennünket. szórókkal, fenycsoves világi
Ijedségünk azonban nem tar- '

I 

tással látják el. 
tott s.okáig, mert amikor tele- _ úJ, korszerű vasútállo
fonon _é�deklődtem, csomagof!l l más épül Tiszaszederkény új
sorsa irant, megnyugtató va-

1 
vi'.rosbaa A 80 méter hosszú 

!aszt kapta�. . . • várócsarno:, építését n tervek 
Egy_ becs <Lletes_ 3egyviz�fl�!ó �zerint május l-re beteje-- akinek a nevet nem kozol- ,:ik. , ték - Isaszegen adta le a cso-

1 . . 
magot. Ezúton mondok köszö- . - Mmtegy 330 �•ó to
netet az ismeretlen kalauznak . rmtot fordítottak _a _mult é_v
és Isaszeg állomás dolgozói- 1 ben Bal':'ton felv1dek _ vasut
nak, akik szolgálatuk becsü-

1 
állomásainak .. korszerusí��re. 

letes ellátásával valóban kel- A tö�bi .!<ozott �-�Jato;1rure
lemes karácsonyi ajándékhoz den es Sumegen unáép1tették 
juttattaTc. az Utasellá tót, Kesztheyen pe-

Szabó Ignác dig befejezték egy várócsar
nok építését. 

Lakáscsere 

Elcserélném szoba, konyha, 
fürdőszoba, kamra, ipari áramos, 
földszintes VI. ker. :MAV lakásom 
és 1 szoba, konyha, lcamra, magas
földszintes IX. kerilletl t�nácsl la
kásom 2 szoba összlcomfortos ta
nácsi lakásra. �rdeklődnl lehet: 
7-16 óráig 428-325 telefonon. 

- Súlyos közlekedési ka
tasztrófák Japánban. A szi
getország vasúti és közúti köz
lekedésében régen volt annyi 
baleset, mint a múlt esztendő
ben. A statisztika szerint 11 
hónap alatt a különböző köz.
lekedési katasztrófák követ
keztében 1 1  585 ember vesz-

Megnyílt a vasutas fotoszakkörök 
országos kiál l ítása 

Január 9-én. délután a 
I 
hány velencei felvétele is. A 

SZOT E.,"Tessy GálJ:<>r m_üvé- tájf�';'é,telek közül . legjobban 
szeti klubjában únnepeJyes Cser3es1 László: Hosapka cl
keretek között nyitották meg I mű képe tetszett érdekes han
a vasutas fotószakkörök ötö- gulatáért. 
dik országos fényképkiállitá- 1 E kiállítás képeiről általását. Ez alkalommal Szabó An- ban elmondhatjuk, hogy látta! elvtárs, a vasutas szak- szik rajtuk a mai élet ábrászervezet főtitkára . _méltatta zolására való törekvés. Hea vasutas fotószakkörok mun- 1Y . hogy va vasúti té-káját. Rámutatott arra, hogy e�.  az 15• n .. . 
különösen örvendetes a vidé- máJu kép, bár lehetne tobb 1s, 
ki fotoszakkörök fejlődése, érdekesebb is. Fotoszakkö
aml meglátszik a hagyomá- rei.nlcben megvan a törekvés 
nyes ik:iállitás s:zÍJl'lvonalának a vasutas élet ábrázolására 
emelkedésében is. Ezt jobban kellene támogatni. 

A fényképkiállítás anyagát 
tizenkét fotoszakkör tagiainak 
legjobb képeiből válogatták 
össze. A bíráló bizothságn.ak A szerkesztőség üzeni : 
nem volt könnyű dolga, ami
kor a díjazásra lkeriilt sor. A 
legjobb fekete-fehér képek 
között is csak árnyalati kü
lönbségeket lehetett megálla
pítani. Ezért os.z.tott díjat ka
pott Görgényi László: Mű
szak végén, Mező László: Sín
szállítás, Szabó Gyula: szen
dergés című képéért. Díjaz
ták Bartai István és Mezei 
Gyula színes felvételeit is. 
Ezenkívül több kép készítője 
oklevelet kapott. 

Nagyon s:ziép - a cl'iazott 
színes képeken kívül - dr. 

Gőcze Imre, Várpalota; Szabó Ti
bor, Szabó Ignác, Budapest, Szilá
d! Sándor, CSerhAU JÓZSe1, Szeged. 
Szentgáli István, Gyöngyös; Mező 
Lt.szló, Dombóvár; Klss Lajos, Al
sóórs: Leveleiket la.punk anyagá
hoz felhasználjuk, 

Szentgáli Jstvtn, Gyilngyils: csak 
a MA V-nál töltött évek számítanak 
a jubileumi Jutalom kiadásánál. 

Vlrll,: LaJ06. Kiskunhalas : Alllt
son ös:Ze közérdeka Jogi kérdése
ket, szivese,,_ válaszolu.nk. 

Foki István, Budapest: Anyag
te rlódás miatt nem közölhettük le
velét, Várjuk írását a szakszerve
zeti választisról. 

Lévai Györgu: Nyírfák című csomor .János, Szolnok : Irjon a 
képe és Ferland Sándor né- kulturális bizottság idd terveiről. 

105 vasjelvényes 
a Miskolc tiszai pályaudvaron 

December 4-én bens<'íséges lln
nepség keretében adták á.t a 
vasjelvényeket Miskolc t!S?.ai pá
lyaudvaron azolmaJc a dolgozók
nak, akik sikeresen részt vet
tek a Killán-mozg:alomban. Az 

!ordítva. 512.. Szerelvény. 54. Lóver- �á��
p
;

é
���s�':;

t 
.J:,"ö"ic":, r;;: �eny kezdet. 56. Tok. 58. Allatl lak. dor elvtárs az MVSC elnöke, s 59. Homo sapiens. 61. Indulatszó. m� számo's sportvezető 

tel.re. Külön kiemelte Lévai SAn· 
dor sportfelelős tevékenységét, aki 
olyan Jó szervezömunkAt vég-
1ett, hogy a megyében a legjobb 
sportmozgalm1 eredményt ért.e el 
a tiszai pályaudvar. 105 dolgozó.. 
nak adták át most a Kiltán-moz
galom vasjelvényét. 

62. Figyel. 64. Ismeretlen. 66· Nem H�vas elvtárs a 1�8yobb elezé. 68. Y. V. 69- Meny szélei. 'ro. 

l 

Ismerés han!!ján szólt a l\'tiskol 1 H�jó rész.e. 'i2. személyes né\'lll.ás .  tiszai pályaudvar dolgozótról. k!!k "3. Elegendőt. 76. Tett. 78. Vizsz. 1. telel6sségteljes munkájuk ' �J,, folytatása. módot találtak a Kllián-mozga-
Függ6lcg:es: 2 Község Baranyá- lomban való eredményes részvé

ban. 3. J,geköt6. 4. R. B. M. 5. In-

A sportszere16 dolgozók meg
lgérték, hogy nem állnak meg a 
vasJelvényné!, hanem Jövőre és 
azt követően igyekeznek majd el
nyerni a Kilián-mozgalom maga
sabb fokozatait is. 

Uglyal Sándor 
Miskolc 

I96Z. JANUA.B 18. 

tette életét, 276 826-an pedi11 
megsebesültek, 

- úttörővasút épül a Me
csekben. A kisvasút az :Illat
és növényparkot. köti majd 
össze a vidámparkkal. 

Bensőséges ünnepségen 
emlékeztek meg az üzem 10 
éves jubileumáról a Gyöngyö,. 
si Kitérőgyártó ÜV doJgcxzói. 
Az ünnepség után megjutal
mazták a legjobb dolgozókat, 
majd kultúrmúsorra kerult 
sor. 

- Eredményesen tevékeny
kednek a munkavédelmi őrsé
gek a szolnoki járműjavító
ban. A szakszervezeti bizottság 
reméli, hogy az idén sikerül 
tovább csökkenteni a balese
tek számát az üzemben. 

- Kettős üzemű mozdonyt 
állította]{ forgalomba az an• 
gol vasutaknál. A Bo-Bo t.en• 
gelyelrendezésú mozdony al· 
kalmas 600 volt egyenáramú 
üzemre és diesel villamoshaj• 
tásra egyaránt. 

- A XIV. nemzetközi vas
utas eszperantó kongresszust 
májusban Budapesten tariják: 
a tanácskozáson húsz ország• 
ból mintegy 40-0 küldött vess 
részt 

Váltók 

tisztítása télen 

A vasutak dolgozóinak ,1 
téli hónapokban nagy gon
dot ok0z a váltók tisztítása, 
karbantartása. Különösen sok 
nehézséget okoz a hó és a 
fagy. .B1Llgáriában a kocsetov, 
kai vasúti csomópont dolgozói 
erős ¾égkompresszor0s beren-. 
dezéselklkel tisztítják az el, 
jegesedett váltókat. A komp. 
resszor csöveit, amelyekeJl 
forró levegő halad át, rá. 
erősfük a fontosabb váltók. 
ra. A berendezés előny�, 
hogy bármely vasúti csomo
ponton könnyen előáll!tható, 

A Hivatalos lapbo1 

A Hivatalos Lapból a szaksze.c:. 
vezeti bizottságok és a dolgozói< 

r:;;
elmébe ajánliuk a következi►. 

1. nimból: 129588 /1961. J/1, B, 
Az 1022/1961. (XI. 15.) Kormány éf 
SZOT határozat vé,:rehajti.sl ul&sf: 
tása a vasút termetén. 

100365 /1961 r /2. B. Az él0ze111 
címéért folyó verseny 1962, év; 
célkltúzésel. 

100381/1962. I/2. B. Vasúliguga. 
tóságok munkaversenye. 

129075/1961, I/3. A. Kiegészít( 
rendelkezések a Vaaútl Ruházaf 
Utasftáshoz. 

125732/1961. I '6. B. A Bajai Pá. 
lyafenntartást Fönökség merszllo,, tetése. 

130673/1961. r /8. D. Feketézó ._ .. Utalok kizArá.sa az utaúsl és szál• litásl kedvezménybln. 
129500 /1961. A r. e. A h4ztarti„ tllze16anyag-ellátás szabályodq az 1962 /63. tüzelési évben. 

UAOYU VASUTAS 
Felelős szerkesztő: GuJvas Jánot 

Felel& kiadó: Szabó Antal 
Szerkeszt6'lélf: llu<lapest. VI.: 

Benczm u 11 
Telefon: városi: 4í24--Ll4, 

üzemi: �1'7. 
rer1esztJ : a N�szava Laolda46 

Vtllalat 
BudaoesL vn., Rákóczt tit 54. 

Szikra tannvomd,-
-lulat:szó. 6. Szét ezélel. 8. Nagy �---------------------------------------------

VJznln..,_: t A munkaverseny,61 
6o a Julalm&zisokról !nié'Z.kedlk. 
,-o1yt. a 71. vlZazlli&eS. (A 7. koc• 
lqiba kettffs betll,) 14. Férflnév. 15. 
Lyukat tőm. 16. Szovjet re-pU16gép 
márka. 17. Május hangtalanul. 19. 
51)8DYOJ folyó, 20. Fed. 22. Alrn
wly. 24. Joggyakornok. %1. Ot. 

t.11. Anyag részecskéje, 30. Nem 
magas. 31. Török méltósá-g. 32. va
dászkutya. 34. Fl7.etés. 311. Aruda. 
S7. Keleti név. 39. Ruhadarab. 41. 
.Juttat. t3. Egyiptom, sz.ent madár. 
44 Nffl név . .s. csapadék. 46. Mint 
11i. vf7.5z. 48. Arany vegyjele. 50. 
GyeNite,; búC6úz.lcodás. 51. E napi 

Ferenc. 9 Kar. 10. Idegen női név. 
11. Fordított helyhatározó. 1.2. Alló
viz. 13. Nem százast. 10. Járom. :oo. 
Szeged környéki. 21, Jdőm�r6. 23. 
Afrikai állam. 25. Fogoly. 26. Lako
ma. 27. Igaz. 2!J. Atrikd1 államszn
vet:ség. 3t. Láb része. 33, �szak• 
afrilol város. 35. Pajtás. 36. Madár. 
38, Gyerek. 39. Rossz tojás. 40. 
Egyöntetű. u. Gyümölcs. 45. Szám. 
47. Ilyen esó is van. 49. Régi hang
szer. 51. BU!!ld:i.taJ ta. 53. Ran,iJelző. 
54, Egymást követő betúk. 55. Ma
got hlnt. 57 A. 0. 59. Egy szálat, 
60. Város Szlovákiában. 63. Erdd 
állat. 64. Nem ln�atlan. 65. Francia 
-német határvidék. 67. Folvó 
Monte:1e-zróban. 69. Trikó. 7t. 
Trompt fe,e. 74. H,mgtalanul les. 
75. T. H. 76. Hat kétharmada, 71. 
Névelő. 

Bc,k(l]dendG: víz.szintes 1. Es 
folyt. a ví7.�z!ntec:; 78. A helyes 
megteJtÓlk köwtt könyveket sorso
lunk kl. 

Az eUlz6 keresztreJtvbly helyes 
me;!�jtése: Lerakni a szoclaltz· 
mus alapjait. Letéti mozdonyok. 

Könyvet nyertek: Huza Zoltán. 
Pécs MArUrok U, 42. Halomházl 
Pál i:sa.,.zeg, Dózsa u. 12. Kerekes 
Géza, Budapest, VI., IAzár utca 1.5. 
Ill. 211. 

Téli egyenruhaviselet Agilis hálókocsikalauz 

- Ne haragudjon, de hirtelen nem 
tem /el, hogy &zi.11tén vasutas. 

ismer- - !Atom, a fels6 áovat nem tetszik ha.1z
nálni, kivételesen elhelyezhetek oda egy utast? 

(Pusztai Pál rajuzi) 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESliLJETEK! 

A SZERVEZETT VASUTAS 0OL�OZÖK LAPJA 

VI. EVFOLYAM, 3. SZAM. 

A választásokról 
A választások mindig jelen

tős eseményei a szakszervezeti 
életnek. Január közepén a 
magvar szak.szervezetek alap
szabálya ertelmében megkez
dődött a bizalmiak, mú'h.ely
bizottságok és a szakszervezeti 
bizottságok újjáválasztása. El
i;őnek a bizalmiak és a mú
helyblwttságok adnak szárnvt 
munkájukról 

A szaksze,vezet tisztségvise
lői és aktivistái hú. harcosai a 
.rzoc,aUzmus építésének. Töbl>
ségük jól ismeri a tennivaló
kat, következetesen védelmezi 
dolgozótársai érdekeit, jól 
i;zolgália a nemzetközi össze
fogás, a béke ügyét. Az elis
merés hangján kell szólni 
azokról az aktivis•ákról, akik 
a párt iránymutatása szerint 
évek óta közmegelégedésre 
végzik munkájukat, akik a 
tagsággal összeforrva harcol
tai< a termelési tervek telje-
1&.ité,éért. 

A �-álasztások soran tovább
ra 1s kö1;-etelmény, hogy az ak
tivak, a szakszervezeti szen:ek 
tisztségviselői olyan do!gozéJk 
leg11en.ek, akik eddig is megtet
tek mindent a munkáshatalom 
11,egszilárdításáért, akik min
dig áradllataUanul m,mkál
kodtak a szak.szen:ezeti felada
tok megoLdásá.é. t és ,iapí mun
kájuk maradéktalan elvégzése 
mellett készségesen segítették 
munkatársaik ügyes-bajos dol
'1(1inak elintézését. Olyan em
bereket kell választani, akik 
népszerűek. élvezik a dolgozók 
bizalmát és képesség•�ik is 
megvannak arra, hogy a moz
galomban eredményesen tevé
kenykedjenek. akik tisztában 
vannak azzal, hogy a rájuk 
bízott társadalmi munka alkal
mas arra, hogy neveljék a dol
gozókat, hogy erósítsék a mun
káshatalom politikai, gazda
sági erősödését, valamennyi 
dolgozó jólétének emelését. 

A szakszervezeti választások 
eredményes lebonyolítását arra 
is fel kell használni, hogy 
szakszervezeti szerveink to
vább erósítéséveJ. még jobb 
feltételeket teremtsünk a vasút 
előtt álló személy- és telh•�r
szállítási tervek maradéktalan 
teljesítéséhez. Hiszen szak
szervezeti bizottságainknak a 
többi között az is feladata, 
hogy mozgósítsák a szervezett 
dolgozók tlborát a termelés 
fokozásijra. De neveló manká
jukkal a szocialista embertípus 
kialakítá�ához is jelentősen 
hozzájárulhatnak. Elősegít
hetik, hogy a dolgozóknak a 
munka mindinkább életszük
ségletükké váljon, s szemléle
tük úgy változzon, hogy az 
egyéni érdeket mindig össze 
tudják kapcsolni a köz&:;égi 
érdekekkel 

A most folyó választásokon 
a szakszervezeti dem�ácia 
széleskörű érvényesülése jut 
kifejezési,a abban, hogy a 
jelölő bizottságokat a vezetó
ség választó taggyűlést meg
elóző időszakban választja meg 
a "tagság. Természetesen a 
megválasztott jelölő bizott
ságok feladatukat akkor vég
zik el eredményesen, ha minél 
több dolgozó véleményére 
alapozva teszik meg Javaslatu
kat. 

Ahol ebben a szellemben 
fáradoztak, ott nem marad el 
a kívánt eredmény, 
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Szállítsunk gyorsabban, gazdaságosabban 
Ezt kívánja tőlünk az idei népgazdasági terv 

A Hivatalos Lap 3. száma 
közili a vasúti főooztáJ:11 és a 
szakszervezet elooksé� 
i-rán11elveit a vasúti közleke
dés és ipar 1962. évi tecvé
nek végrehajtását segítő szo
<:ialista munkaversenyhez. 

Az irányelve'.k első része a 
vasút 1961. évi teljesítményé
ről ad rövid értlék:elé;:t, majd 
ismerteti, hogy a második 
ötéves terv másodfilc E62lten
dejeben m:filyen feladatok há
rulnak a �tra. Mint isme
retes, a népgazdaság második 
ötéves terve 1962-re az ipari 
termelés 8¼-os, az építő
ipari termelés 12%-oa, az 
épitőa:nvaa-ipa-r termelésének 
7,50/n-<M, a mez�dasá.a ter
meléséMk pedig 9-10°.,-oa 
növekedését írja elő. 

A tennelésnövekedésból 
származó áruk zömét eb
ben az évben is a vasút--

nak kell elszállítania, 
méghoz.zá. guo-r.llCl-bban, aa::da
sá.QIOS(].bban, e rendelkezésre 
á.lló 11on.ó é,a vcmbl.tott ;ár
múvek jobb kihaszn.l.á.sávad. 

Ezután az irányelffl<: figye
lembe véve az 1962. évi terv
felaoootokat és a SZOT XIL 
teljes ülésének felhívását, ez 
1022.1961. •· MT-SZOT !Ila· 
tároza1a ale,pjáll :rés:ziletesen 
megh.atáro= a vasúü k�e
kedés és ipar ez évi verseoy
cél'k.itú.Tkseit. 

HOflll mel,uek 11. �=te-

sabb feloo;J,tok? A menet
rend 67lerinti kö:z.lekedésnél 
az éves vállillás irányszámai 
a s:z-,emé!yszálfü.ó és a teher-
vonatoknál azonosak az igaz
gató;ági verseny oélki,tú:zk.. 
seivel. Eis2lerint hálóza.ti szin
ten 

el kell érni, hogy a sze
mélyvonatok: legalább 97,5, 
a tehervonatok 75°.'0-a me
netrend szerint k�eked• 

jen. 
A teherkoc&k 'st<útku.s ter

helé.!énél a hálózat éves vál
lalásának irányszáma a tava
l1,li 17,56 tonnás eredmén11-
nveZ szemben 17,9 tonM. Ez 
azt jelemi, hogy a báziw.n 
képest legalálbb 2°10-<lól felfu
tást kell e:émoi. 

A pál11afenntartási é, 
!yaépité.ri sz-ol.gálatnál e se
bességkorlátozások é.., lassú 
;eZek lehet-OSég szerinti csök
kentése, az 1962-re előírt be
Mlhá.ziási és felú;ita mun
kák iítemszerú te!jesít>ése, a 

te-rmel.éken11ség emelése és az 
ön.kölitség csökkenté.,e e cél
kitűzés. 

A távközlő és biztoeít6 be
rendezési szolgálatnak első
sorban a fenntartási murukák 
minőségének javításával és 
gazda.sáD<)S munkái-tatá$SiU, 
az anyag,w..er-kezeJ,ési s:-zol&á
lat.ru.k pedli.g a fol:11a.ffllJJ:<>1 
an-yageUMás �tá6ával és 
a felesleges kés211etek felEZá
molásával, az érl<eziert:t kocsik 
,rvors kiü.ritésévet kell a vál
lalások teljesítéséhez hozzá-

A von-taló járművek gazda- ·.áirulmi 
� :lielilas2lnálá az • A v�súti iparban a terme
egy gőz-, villamos- és dies�- lési tervek teljesítése mellett 
mozdonyra. eső 100 etkm tel- a tervhez vis2lolnyito1lt 
jesítménor növeliésénél a bá- tennelék:mységnek leg-
zis-eredméony !eoalább 4°.',-os alább 1¼-kal kell emel-
túLtel;iesitéu a célkitűzés. k:edni, az önköl�k pe-

A tebervona.ook átiag,a, 
I 

dig a tervhez képesi �-
terhel<é9él1él. a hálóz,al; éves alább 0,50/o-kal kell csök-
vá:11� irán� a 

I 
kenni. 

tavalyi 869 t01t-1UÚ eredmény- Meggyőződésünk, hogy nyel sz,e,mben 890 tonn� A"� , ln1r.;.m11.l(i öntudatos dolQ<m> átlagos �!�'Ul? idoo ;,-s vP.reW, 4 mozoaJ,m.i --3 6-1 1!4JI a célki:fp.is. • !>ak 1.>alame-nai,oi �M-
A -.é.afona&rlás év Vál• !ó� és a-lotívá.;ia 4 !eDJobb 
lalásá.nak há.lózaU Irán:,- képew.,ge n-eri-nt m-unk,ájko.. száma 7,48 kgllOG dltm dik e t>a.SIÚti ki.izlekedél é& az 1961. évi 7,� kg--os ipar 1962. é1Ji ten..'i>n-ek sike-

eredméunyel szemben. 1ff megoolósitá&r11. 

Átépítik a Déli�pályaudvart 
Alig két héttel ezelőtt fogtak 

hozzá a pályamunkások, h íd
építők a Déü-pál114udvaT lcor
szerúsítésl!hez. A korszerúsi
tésre az.éat volt szükség, mert 
a pályaudvar mostani vágány
zata, műszaki berendezése már 
nem felelt meg a megnöveke
dett követelményeknek. A 

balatoni idény hónapjaiban 
sok bosszúságot dkozott a 
vasút dolgozóinak a 15zerel
vénybeállitás nehézkessége. 

zési o1dalon azt az ideiglenes I levő sok ezer iköaméler földet 
épületet, amely amúgyis ron- elbontják. Ennek nyomán két 
totta a városképet és lebontot- és fél ezer négyzetméter terü
ták a kerítés egy i-ésút is. A let szabadul fel és E:zzel 
bontás befej;;zésével elkezd&- megszűnik a Krisztina kör-
dött a földmunka. A kotrógép út és az Alkotás utca talál-
hatalmas acélfogaival zúzza, kozásánál levő kanyar, 
marja a fö1det, amely az el- amelynél eddig annyi bal· 
múlt napok enyhe időjárása eset történt. 

A vágányok belY7ete miatt 
az uiasforga,lom Is baleset

veszélyes volL 

nyomán fellazult és ez nagyon 
segíti az építés munkáját. A 

kiemelt földet a d<fllperek a 
kelenföldi Bocs.1mi utcába 
szállítják, ahol a budai pamut• 
fonó melletti mély gödröt töl
tik fel. Az előzetes szám[tások 
szerint mJnt>agy 13-15 OOO köl>

A Krisztina körút felé eső fel
járón mzgszúnik a gépkocsi
közlekedés és ez csak a gyalo
gosok rendelkez.é6ére áll majd. 
Gépkocsikkal a pályaudvart 
osak a Kosciuszko Tádé utca 
felől lehet megközelfteni. 

Az átépítési, korszerűsítési 
tervnek megfe}zlóen elsőnek a 
pályaudvar régi fordftólwron{l
;át emelték ki, hogy helyén a 
földmunkák elvégx.ése után 
megkezdődhessen az új perro
nok építése. 

méter földet kell megmozgatni A pályaudvar átépítése ide
a pályaudvar korszerűsítésével jén n&ány vonat csak Kelen
kapcsolatban. földig közlekedik. A terveket 

A munká'latok elsl5 napjai
ban a kemény fagy akadályoz
ta az építőket. Hagyomány06 
módszerekkel - csákányokkal, 
emelőkkel nem sokra mentek 
a pályamunkások. A régi sín
mezőket drótkötéllel átkötötték 
és darukkal emelték fel. A 

Tennészetes, hogy a Déli- úgy dolgozták ki, hogy a Déli
pályaudvar átépítésével egy pályaudvar kocszerúsítés,ét 
időben sor kerül a vezeték és tovább lehet majd folytatni, 
kábel, valamint a csatorna-

, 

egyelőre azonban a megkezdett 
hálózat átépítésére is. átépítéseket az új menetrend 

A Magyar Jakobin.usok tere életbelépése idejére keU be· 
_felé eső kőfalat és a mögötte fejezni. 

Szeged állomás élüzem szinten dolgozott 
fordítókorong betonalapját pe- Szeged állomás 1961. évi 
dig a speciálisan képzett bri- tervét minden vonatkozásban 
gádok kiserejú. 1obbantó tölte- jól teljesítette. Különösen szép 
te'Jokel repesztik szét. eredményt tudnak felmutatni 

A Déli-pályaudvar egész a kocs!tartózkodás csökken
vágány'h.álózatát átépítik, szé- tésében. 1960-hoz viszonyítva 

lesítik a vágányok körotti .tá- l,92 órával csökkent az egy 
kocsira eső tartózkodási idó. volságot é6 Ez éves viszonylatban 250 083 9 méter széles perronckd· óra megta!karitá.sának felel 

építenek. Az utazókibön- meg. 
ség iá.jékcniatása érdeké-
ben mJndenüU kOl"!lzeri A &zállítá.si tonnatervet 16,3 
hangszórókat helyeznek d százalékkal túlMl�sitették, s 

és az esti világítást TCIQIIO(IÓ ez közel 20 OOO tonna ter-
fényú kandelábe,-ek fogják ven felüli szállliá.si jeleni. 
adni. Kedvező eredményeket talá-

Amennyire csak lelhet, kiszé- lunk � vonallkfsérókn�l is. 
lesftik a pályaudvar területét A vasut termelékenysegének 
is. Erre nem 60k lehetőség alakulásánál jelentős sz.E:repet 
van ugyan, mégis akadt az 

I 

játszik az utaz6s.;emelyzet 
Alkotás utcai oldalon vala- gazdasá.go& foglalkoztatása. A 

mennyi szabad hely a te,jesz- helyes szervezés nyomán 1,4 

kedé&e. Lebontották az érke- százalékkal emelkedett az egy 

főre eső vonatkilomét.er és 
csaknem 12 százalékkal csök
kent az eg_v főre eső szolgálati 
órák száma. Ez utóbbi részben 
arra vezetlh.etó vissza, hogy a 
6 óránál rövidebb pihenőidó
ket nem lehet beszámítani a 
szolgálati időbe. 

Rontotta a múlt éV'ben elért 
eredményeket, hogy 

decemberben egy halálos 
lúmenetelú baleset történt. 

A baleset azonban kiZá.ró!ag az 
ill;!tó saját hibájából követ
kezett be. Ettől függetlenül 
ahhoz, hogy Szeged állomás 
újra elnyerhesre az élüzem 
címet, az szükséges, hogy az 
egész góc, tehát a fútóhá.z és a 
pályafenntartá.t i� kiváló ered
ményeket mutasson fet 

Dr. Bánkfalvf Gyula 
Szeged 

Télen a Keleti Fűtőházban 

A téli hónapokban gyakran eljegesedlk a pálya. Ilyen:..ot 
nagyon fontos, hogy a mozdonyok fékberendezése tökéletes o 
működjön, a féktuskók fog.;ana)L Szerdahelyi József mozdo:· .• 
lakatos éppen egy 424-es gép szerkocsiji'.n cseréli ki az elko
pott féktuakókat. 
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A szakszervezet elnökségének irányelvei az 1 962. évre 
• . . ink közül leglényegesebb az get nyújtunk a szakszervezeti 

II. 
r 

kedjen, Nevelési célkitűzése-
! 

további javítására. Segítsé-

�u_nkav�delem- es munkasel- emberek szocialista tudatának csoportértekezletek rendsze
látas �eren: . további erősítése. res megtartásához. azok tar-

Nemzetközi vasutas mozgalmak 
1. A munkásvédelmet és bal-

, 
aJ A dolgozók altalános mü-

1
• talmi színvonalának emelésé

esetelhái-ítást társadalmi ügy- veltségének emelése érdeké- hez. Megszervezzük és meg
gyé tesszük. A SZOT X. teljes ben. tovább_ szélesítjü� a dol-

1 
szerv�zt7t�ük_ azok . ':e!'dszeres 

ülésének szakszervezetünk gozok altalanos iskolai okta- ellenorzeset es seg,teset. 
központi' vezetőségének 1961. tását. Növeljük az üzemi is- 2. Az alapszabály értelmé
VI. 23-i határozatai és eddigi kolák, valamint a levelező ok- ben 1962. I. hó 15-tő! IV. 15-
tapasztalataink alapján széle- tatásban résztvevők számát. ig megszervezzük az alap- és 

tot küldött Franco tábor
nokhoz, a munkaügyi ml
niszter, egy a vasutasokat 
sújtó intézkedese miatt. 
Az intézkedés ugyanis fi-

A kapitalistta országok vasutasainak érdekeit képviselii 
szakszervezetek folytatják harcukat jogos követeléseikért, a 
magasabb kereseti lehetöségekért. Az alábbiakban az ariren
tin, a belga. a fra;ncia. a s1>anyol vasutasok harcairól szeretnénk 

tájékoztatni az ol\'asókat. 
gyelmen kívül hagyja a spa

kedések alkotmányellenesek. nyol vasutasok új ranglist.á
miveJ a sztrájkjog fennál1. ba való sorolását, a munsitjük a munkavédelmi őrség b) Az ismeretterjesztő elő- középszervi szakszervezeti ARGENTÍNA 

hálózatat úgy. hogy üzemek- adásokat kiterjesztjük az elő- választásokat. A választáso
ben szolgálati helyel-:en, mű- adásokkal kapcsolatosan bő- kat úgy irányítjuk, hogy az a 
szakonként és turonként is vítjük a múzeumok és kiállí- szakszervezeti demokrácia to
legyen egy-egy munkavédelmi tasok látogatását. A kislétszá- vábbi erősítését, a tagság jo
őr. mú szolgálati helyeken meg- ga.inak és kötelességeinek fo
a.) A vasút dieselítésével kap- �ezd�ük a lev�e� ismeretter- koz_ot_tabb érvénye�ül�t: az 
csolatosan igénybevcsszük a Jesztes _bevezetését. . . _ akt1y1�ták t<;vé!_<enysegenek fo
Vasút Tudományos Kutató c) _sZll;vonalasabba -�s sza_k: kozasat, 

. 
vegsofokon . a sza�

Intézetet oly célból, hogy az szerubbé tesszuk konyvtán szervezeti . munka_ szmvonala
egyes munkahelyek dolgózói- propa_ganda :i_nunkánkat. _Az nak emelesét seg1tse elő. 
nak leterhelését, igény;bevéte- ol�asok .. 5Zl_l_l?át _ legalabb a) Szakszervezeti alapszer
lét tudományos alapon felmér- 5_01 1-�1 novel�ük, els,:,�0:ban a vi és középszervi választások 
jü.k. (Pl kocsirendezők) fi�ka1 dolgo":°k! a beJaro mun- után a SZOT Elnökségének 

. .. . kasok, a szállashelyeken la- határozata alapján megszer-

Az argenti n  vasutasok 42 
napos sztrájkja 1961. de
()ember 11-én ért véget. A 
kormány és a két érdekelt 
szakszervezet között �ez
ség jött létre. A vasutasok 
szövetsége és a Nemzetközi 
SzáLlítómunlcások Szövetségé
hez tartozó „La Fra,terni
dadi' szakszervezet 20 száza
lékos béremelést, haVi 1000 
peso jutalmat, a sztrájk alatt 
letartóztatottak azonnali sza
badonbocsátását követelte. 
Ezenkívül a hattagú vasút
igazgatósági tanácsba két 1<r 
vábbi tagot delegálnak a 
szakszervezeteli. 

b) __ Inté;Zkedest tesz_unk, h� kók, az ifjúság, a nők és szo- vezzük a szakszervezeti ah.-tiaz . uzemi . szakos�yok rra- cialista brigádok tagjai köré- visták alap- és továbbképzény1t.ása ala . �rtozo �e- böL sét. Az oktatás tematikáját ]yekre az_ ovorendszabál?'okat 2. A művelődési otthono:i: úgy állítjuk össze, hogy az az kidolgozzak és . azt rmnden programját tartalmasabba, eddig megjelent határozatok dolgozó megk.apJa. • . vál�zatosabbá t�sszük. � �e- és a programban meghatáro-
c) Propaganda munkank Ja- hetoségekhez merten bov,t- zott teladatok megoldását se- BELGIUM vítása érdekében a leggyak'; jük a művelődési• otthonok gítse elő. 

ribb balesetek figyelembeve- szaköri tevékenységét. 3 L • 'bb 1 · ·· 1 telével képes tájékoztatókat a) A művészeti csoportok f 1 
· _e�zigo1;1 - -:- epu�' 

és filmet készíttetünk. munkáját. úgy irányítj�. hogy é
e 

��:a:rés�Ifen. 
1 
�f:t 

d) Figyelemmel kísérjük és azoll: �atekonyan SC!fltsék a e�övetünk azo', megelőzésé
gondoskodunk atról, bogy a �;ociah�� tud�tf01;:D:í1ást, s�- re. Rendszeresen ellenőrizni és 
szakaszvonali vezetés ez egyes Jat !-3gJruk m_uvel�esé�. 

mu- ellenőriztetni fogjuk a SZOT 
beruház�okná� a �e�ont?- sor��an tovabb n�velJe� � Elnöksége 1960. IV. 27-i hatá
sabb 1;>izt,i:m�agtechnikai �s szocialisl:3 tartalmu muvek 

rozata alapján, hogy a szak
üzemegeszségugy1 beren�e7:": bemutatásábP • . _.. szervezet anyagi erőit és esz-
,sekre a szükséges beruházási b) Az a_?ott_ lehe�ege�. ��ozt 

közeit a legcélszerűbben hasz-
keretet biztosítsa. �zamsze:l'e1: 15 feJlesz�J� az 

nál ·uk és használják fel a . . .. k ,rodalm, szmpadokat, enekka- J d , 'k • dekében e) Intezkedést teszun a 
kat k . • - . ti körö- szervezett o,gozo er . 

A vasutasok szövetsége és 
a keresztény vasutas szak
szervezet közös levélben kö
zölte a vasútigazgatóság�al, 
hogy a bérskálák módosítá
sára vonatkozó javaslatokat 
csak akkor fogadják el, ha 
módosítják azokat. A levél 
hangoztatja, hogy az igaz
gatóság az ügy késedelmes 
intézésével csak növeli a 
vasutasok jogos elégedetlen
ségét. rendszeres tolatást végző szol- t0 t. ' v-��mu:�ezte'ünk Segítséget nyújtunk megye

gálati helyek megfelelő vilá-
k

E! i:r.
1 

a 
·nművekről bizottságainknak, szakszerve-

gítási berendezéssel való el- fi:rv�l t, tárl t S: ·1 ' zeti alapszerveinknek ahhoz, 
FRANCIAORSZA'G látására. e ' . � 0 ro · . . hogy elnökségünk irányelvei 

2. M zzük. szállás- 3. A szocialista brig3:dok alapján elkéiszítsék munh-ater-egszerve a kulturális vonalon tett válla- . · · f · t k k helrek �Handó, rendszer� :1- lásaikat úgy irányítjuk, hogy veilk<;t, s _munkáJu&::at ugy szer: A rancw. vasu aso • sza -
Jenomset. Figyelemmel -�r- azok valóban szocialista mű- v�Z2l':k .. es y�gezzek,_ hogy el szervezete erélyesen. tiltako: 
jük a pályaépítés felfutásaval löd

. 
t b' t ·tsan k nőksegunlc 1ranyelveibe �oglalt kozott az 1961. oktober 26-1 

kapcsolatban a munkásszállá- ve
4 ;� . .. 1�osi a . .: mun- fő feladatok munkatervükben és november 28-i sztrájkok-

sok helyzetét,_ valamint azt, ká�lc.-.t°�; i:t,_v:;:�
zo 

fejleszt- szerepeljenek. 
l 

ban részt vett 
. 
vasutasoicr;a 

hogy a szálláshely�en a b;-- jül- hogy a színház hangve-r- Vasuiasok Szak,nervezete kiszabott fegyelmi rendszabu-
soro�al, megfelelo ellátás sen';, és tárlat látog�tók szá- Elnöksége lyok eZZen. Az ilyen intéz-
b1ztos1tva legyen. ma elsősorban a fizikai dol-

3. Javítjuk az üzemi étkez- gozókból tevődjön össze. 
tetésben résztvevő dolgo7kk 5. Külünösen javítanunk kell 
ellát;isát, szorgalmazzuk a pa- a muukásszállá.sok kulturális 
Jyafenntartási dolgoz.ők ét- ellátottságát. Kidolgozzuk a 
keztetési problémájának meg- bejáró dolgozók művelődési 
oldását. igényeit kielégítő módszere-

4 Résztveszünk az OTP-n ket. Elsősorban aITa törek
ker°esztül a vasutas dolgozók szünk, hogy lakóhelyünkön a 
lakásépítési akciójában. Se- szakmaközi bizottságok útján 

sitséget adun k  dolgozóinknak kapcsolódjanak be a falu kul
a tervek elkészítéséhez, ennek turális é1etébe. 
érdekében megyebizottságokat 6. Szakszervezetünk sport
ellátjuk típustervelckel. To- tevékenységét elsősorban ar
vább javítjuk a tanácsi szer- ra irányítjuk, hogy eg;Tc több 
vekkel való kapcsolatainkat, dolgozó füitse szabadid,,-jét 
hogy az állami és a növetkeze• sportolással, töme..�turisztik:í
ti lakásépítési keretből a vas- val. SzáJnszerúleg és minőség
utas dolgozók megfelelő arány- ben egyaránt erősít.jük a Kí
ban részesüljenek. lián Testnevelési Mozgalmat. 

7. Tovább szélesítjük a tár
sadalmi palyaépítö mozgal
mat. 

Társadalombiztosítás terén: 

1 .  Meg-,zervezzük a foglal
kozási és idült betegségben 
�zenvedők üzemorvosokkal va
ló gondozását és a védőruhák 
célt szolgáló felhasználásának 
ellenőrzését a társadalombiz
tosítási tanácsokon keresztül. 

:!. A központi vezetőségünk 
szociális bizottságának bevo
násával megszervezzük a 
MA V gyógyintézmények, va
lamint azon egészségügyi be
ruházások építésének társa
dalmi ellenőrzését, amelyekhez 
a központi vezetőségünk anya
gilag is hozzájárult. 

IV. 
1. A SZOT Elnökség 1960. 

IV. 27-i határozata alnpján 
minden szinten tovább emel
jük a vezetés színvonalát. 
Szakszervezeti vezetőszerve
inkben a határozatok végre
hajtásának szervezését és el
lenőrzését állítjuk a szakszer
vezeti munka homlokterébe. 
Gyakorlati, módszerbeni se
gítséget nyújtunk alap- és 
lcözépszervelnk munkájához, 
elsősorban a jól bevált mun
kamódszerek széleskörben va
ló terjesztésén keresztül. 

a) Központi vezetőségünk 

Modern lakásokat kaptak a pecsi vasutasok 
A napokban 12 boldog nem olyan beépített konyha-

vasutas család költözik mo- szekrény, hogy „hét nyel1,,en 
dem, új lakásba. úgy hiszem, beszél" . . .  Ebben a konyha
nem kell külön ecsetelni a szekrényben tnég fénycoovilá
pécsi vasutasok érdekődését, gít-á.s is van,  hogy mindent 
amellyel a két darab, ha.tlaká- könnyebben lelhessen megtalál
sos vasutas béir'ház felépülését ni benne • •  ; 
végig kísérték. Különösen az Amilyen irígylésre méltóak 
érdekeltek . . , az új lakások lakói, annyira 

Jó munkát végzett a Bara- nem volt az a bizottság, amely
nya megyei '8pítői:pa.ri Vállalat, nek döntenie kellett a lakások 
határidőre átadta a két házat. elosztásáról. Több mint 100 jo
Nemcsak a gyorsaság miatt gos igénylő közül kellett ki
illeti dí�sér� az építőket, ha- választa:qi a 12-őt, aki m05t 
n� arert 1s, m0;t ezek a la- beköltözhet az új lakásokba. 
kasok nagyon szepek, ��er- Reméljük, 1962-ben is kapnak 
nek, megfelelnek a ma1 kove- új lakást a pécsi vasutasok. telményeknek. Minden lakás 

1 

. . . . . 
fürdőszobás, a konyhákban • Varna1 Lászlo 
nemcsak gáztűzhely van, ha- Pécs 

P lanetá r ium nyílt a Vidám Pa rkban 
Az ember úelk,initete évez

redek óta kutatja a világ
mindenség ti.1:'krui.t. E !kutatás, 
megismerés egyik eszköze a 
pla;netárium is. Már kétiez.er 
évvel ezelőtt arz ógörög csa
lagás.wk ikészitett.ek egyszerű 
mechanikus szerkezettel mű
iköd1'etett planetáriumot, 
amelynek közép,PODt.jában -
az ak!k.oi-i világképnek meg
feileloen a FöLd volit. 

i;adal.maitól. Budapesten is 
láthaitjuk a Dél Keresztjét, 
amelynek alapján a dél!i ten
gerek hajósai tájékozódnak. 

Nemcsak érdekes, de ta
nul.sár,os is a planetárium• 
ba.n tett látoga;tás. 

---•---

Becsüljük meg a tisztaságot ! 

A vasút vezetői a lehetősé
gek,hez ménten mind jobban 

SPANYOLORSZÁG 

kások által helyeselt és a 
barcelonai, valamint az iruni 
munka.bíróságok által jóvá
hagyott terveket. Az állami 

A Spanyolországban szám- száUítómunkások szakszerve
üzetésben levö vasutas szak- zete nem csat!akozottt ehhez 
szervezet katalóniai osztálya az akcióhoz, ezzel is bebi
közölte, hogy 2500 vasutas I zonyítva, ho�y n!m s?kat 
tiltakozó levelet és távira- törődik tag1aina.k �rdekewel 

Ú i  utakon a be- és k i rakodás 

A kollektív munka a rakodásnál i s  eredményekhez vezet -

A Német Demokratikus kuljanak be- és kirakodó 
Köztársaság ipara nagy szál- kollektívák. 
lítási igénnyel lép fel és ez- Miestében és Werda-uban 
zel elsősorban a vasutasok- már létrejöttek és nagysze
nak kell megbirkózniok. A rűen beváltak ezek a kollek
népgazdasági terv értellné- tivák. Stendal közigazgatási 
ben a Német Birodalmi Vas- járásban 28 kollektíva mű
útnak (Deutsche Reichsbahn) ködik A már említett mies-1961-ben 13 millió tonnával tei munkaközösség az utóbbi 
kellett többet szállítania, hónapokban 9000 tonna sze
mint 1960-ban. Ehhez já- net. 8000 tonna műtrágyát, rulnak még a feladatok. ame- 2000 tonna építőanyagot és lyeik a kimagasló munkatel- 9800 tonna terményt mozgajesítményekre szólító felhí- tott meg, anélkül, hogy a vásból adódnak. rakodási határidőt akár egy-

A Német Birodalmi Vas- szer is túllépték volna. Eköz
útnál jelenleg napi 41 500 ben a munka termelékeny
kocsi kerül k i- és berakás- sége 168 százalékra emel
ra. Az őszi forgalóm az üze- kedett. Hozzávetőleges szá:mí
mek magasabb termelése tásolc szerint napi 500�000 
miatt csúcskövetelmények elé teherkocsit lehetne a gyor
állitott bennünket is. Ebben sabb kirakodással nyerni. 
az időben vasutunk állan- Ezeket a kollektiválkat úgy 
dóan kocsi'hi.ánnyal küzdött. képzeljük el, hogy önálló 
Ezért a Német Demokrati- egységeket alkotnának, ame
lkus Köztársaság valamennyi lyek valamennyi bejövő és 
vasutaisát felszólítottuk, hogy kimenő rakománnyal foglal
gyorsítsák meg a kocsik ki- kozna'k. 
�t. Eközben sokfé1

�

e A Német Birodalmi Vasút, móclsz<;rl alkalmaztunk S ill. a Német Gili' 
iármű-szálma,0 me:r ott �� ·· '  "" = - · ' ·•· . í:-=... 

k,_, __ ., · - 1 , -+ . "" -,,_..::,1t- w-.l,.á.llruat va lalták, ""!!Y muwuasna e,Q,<;:r""' .,,..,.. . ',l:Z'elr� a..;�ívá!kat teoh-a kollektív tnun1Ui. jelenleg ruka:i sz.cm tból f l azon munkálkodunk, hogy . pon e szere. 
minden nagyobb közlekedési lik. 
csomóponton és vár05ban ala- Karl-Heinz Gummieh 

Korszerűsítik az osztrák vasutak 
személykocsi parkját 

Az Osztrák Szövetségi Vas
ut.ak 1961-ben folytatta a sze
mélykocsi-park · modernizálá
sát. Ennek során 94 darab 
négytengelyes és 133 darab 
kéttengelyes személykocsinál 
az á1 talán0s javítással egy
időben felújították és mo
dernizáltáik a belső berende
zést. Az utazás kényelmé
nek növelésére a gyorsvonati 
!kocsik futóképességének fel
javítását is tervbe vették. 
Ezt vagy a forgórészek ki
cserélése, vagy azolk átéoí
tése útján érik el. 210 uJ, 
modern forgószerkezetet ren
deltek. tovább; 100 régebbi 
építésű forgószerkezethez pe
dig megrendelték: az átépítés
he-� szükséges anyagokat. 

Az 1961-ben leszállított 10 
RIC személykocsi fülkén-

ként 6 üléses, másodosztályú 
kocsikból áll. Eze!k a ko
csik a Nemzetközi Vasútegy
let által előírt forgóajtók
kal is el vannak látva. 

Az 1962 163-as év vagonépí
tési programja szerint 20 da
rab, e.,ayenként 72 ülőhellyel 
ellátott nemzetközi vonala
kon is közlekedhető másod
osztályú személykocsi beszer
zését irányozták elő. Ezek
ben a kocsikban 12 fülke 
van, C€)7enként 6 személy ré
szére. Az új kocsikba hang
szórókat is szerelnek. A 
mo,sdóhelyiségeket pedig el
látják vízmelegítő berende
zéssel és villanyborotva-ké
szülékekhez alkalmazható 
kapcsolókkal, illetve kan
nektorokkaI. 

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

Francia gázturbinás mozdony 

3 Fokozottabb segítséget 
nyűjtunk szakszervezeti bi
zottságainlcon keresztül a be
teg dolgozóknak, hogy a tö.'.
vényadta lehetőségeken belul 
a szükséges hazai és . külföldi 
gyógyászati szolgáltatásokat és 
gyógykezeléseket igénybe ve
hessék. 

4. Biztosítjuk a törvényes
séget elsősorban az egészség
ügyi felvilágosító munka szín
vonalának javításával úgy, 
hogy a dolgozók megismerjék 
jogaikat és kötelességeiket. 

segítséget nyújt a megyebi
zottságoknak a tartalmasabb 
munka kialakításához. Arra 
törekszünk. hogy lcözépszer
veink munkájuk nagyrészét a 
szakszervezeti bizottságok 
munkájának segitésére és el
lenőrzésére fordítsák. 

b) Következetesen harco-
lunk a kollektív vezetés meg
szilárdításáért, a kollektív 
munka kiszélesítéséért. To
vább fejlesztjük a szakszerve
zeti munka társadalmi, moz
galmi jellegét, a dolgozók bi
zalmát élvez.ő társadalmi akti
vahálózat bővítésén keresz
tül 

A Vidám Pll.rkoom. meg
:nyílt plll.netáríumban optikai 
berendezés működik. A hat 
méter ártmérőjű, f�mb 
ala'kú kupoma vetíti a Na
pon és a Holdon kívül a sza
bad szemmel is látható boly
gókat Me-rkur, Venus, 
Mars, Jupiter, Sa.turnus -
és mintegy ötezer csil/:a,got. 
A mruigatha,tó vetítőfej né
hány perc alatt bemutatja az 
égbolt láts2lálagos ;napi kör
forgását, a Föld tengelykörüli 
forgásának tükröződését. 

gondoskodnak la,ktanyáink A francia államvasutak vo-
1 

két egymástól teljesen függet
loorsze-rűsítéskről, kényelmes- nalain 1953 óta van kísérl.eti len gáztui-bina hajtja a 3-3 
sé, otthonossá tételéről. Szép üzemben a Renault-YYár gáz- tengelyt, úgyhogy a mozdony 
fehé-r to!las párnákat, új turbinás mozdonya, amely - terlhelésétől függően - egy 

5. Harcolunk a táppénzcsa
lók és mindazon jelenségek el
len, amelyek előidézik a táp· 
pénzek indokolatlan kifizeté-
6ét. 

III. 

1. A mind nagyobb követel
ményeket támasztó népgaz
dasági tervek végrehajtása a 
műszaki, technikai színvonal 
emelése egyre műveltebb, po
litikailag, szakmailag képzet
tebb embereket követel, éppen 
ezért fő ieladatnak tartjuk, 
hogy a kulturális nevelő mun
ka szociali�ta tartalma foko
zottabban érvényre jusson, 
eszmei hatékonysága növe-

e) Szakszervezeti vezető-
szerveinkben tovább fejleszt
jük a szakszervezeti demokrá
ciát, növeljük a választott ve
zetők felelősségérzését a dol
gozók iránt. Arra törekszünk, 
hogy közép- és alapszerveink 
határozataiban, munkájában 

az eddiginél jobban érvénye
süljön a dolgozók véleménye 

és a dolgozók által felvetett 
kérdésekben mindesetben a 
megfelelő választ megkapják. 

d) Különös gondot fordí
tunk a bizalmiak munkájának 

A planetárium vetítő be
renderese 31 lencsével vetíti 
a kupolára az oégbo1t csilla
gait. - A látvány teljesen 
magával ragadja a nézőt, 
alei a kupolát fir111elve úgy 
érzi, mintha az igazi égbolt 
titkait fürkészné. Killönösen 
éroekes a déli égbolt látvá
nya, amelyet csak akkor lát
hatunk. ha eljutunk az 
egyenlítőn túlra. Nos. a pla
netárium me&kimél az út !á-

paplanokat helyeztek el a lak- szabaddugattyús gázgene- ua.gy !két gázturbinával járhat. 
t&nyák.ban. Ezek a szép be- rátorral és mechanikai A gázturbinák kizárólagosan 
rendezések és felszerelé.!lek a hajtóművel rendelkezik. vontatási célokra szolgálnak, 
közösség tulajdonálxz.n. hasz- A mozdony teljesítménye míg a mozdony valamennyi 
nálatában va:n,na,k, illő te- 1000 LE. Eddig több mint segédberendezését egy 180 KW 
há.t, hogy megbecsüljük és 330 OOO km uta.t futott be és teljesítményű dierel-elektromos 
fokcwtta.n óvjuk tisztaságu- ennek során mind a francia gépcsoport bajtja. 
kat. államvtasutak, mind pedig a 

Megtesszük-e ezt? - Ügy gyártó üzem - amely Francia
t.a.pasztalom, sokan megfe- ország legnagyobb állami vál
l.edk.eznek erről és mosdat- lalata - nagyon értékes üzemi 
lanu! lefekszenek a tiszta ágy- tapasztalatokat szerzett. Magá
ba és felkelés után sem te- tól értetődő, hogy a kísérleti· 
szi,k rendbe az ágyat. Azt vár- üzem nem volt zavartalan. Az 
ják. hogy a lak.tanyás majd összesen öt évig tartó kísérleti 
elvégzi helyettük. Gondol- üzem utolsó fázisában azon
junk arra, hogy a lalotanyá- ban 
ban 1iemcsak mi akarunk a mozdony már kifogás-
pihenni. hanem 11uísok úi és talanul működött. 
senki sem örül annak, ha A Renault-gyár most két 
piszkos, rendetlenül hagyott 

1
2400 lóe1ős na.gy mozdonyt 

cigyba kel! feküdnie. . készített el. Az új mozdony 
Varga Sandor C-C tengelyelrendezésű és 

A mozdony 112 to. súlyú, 
legnagyobb sebessége VÍ"�
színtes egyenes nályán 118 

km/óra. 
A turbinába belépö gáz hő
mérséklete 475 C'. nyomása 
pedig körülbelül 3.5 atm. A 
vasútüzem téli nehéz égeire 
való tekintettel egy elmés elő
melegítő-berendezés gond06-
dodik arról, hogy a gázturbina 
tüzelőanyaga mindig állandó 
hőmérsékleten lépjen be az 
erőgépbe. A mozdony mindkét 
végén van vezetőállás. 
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Miért mostoha gyerekek a lábatlani vasutasok ? 
Hangosan duruzsol a tűz emberekröl való gondoskodás. 

, 
- Ismerik-.e problémáikat a 

Lábatlan állomás forgalmi iro-- Ott vannak például a kocsiren- felsőbb szervek? 
dájának öreg vaskályhájában. dezők. Most is kint  dolgoznak - Hogy bmerik-e? - ker-
Elkel a meleg, mert kinn a az iparvágányok mentén. Ha dezte vissza a szoJgálatlevó. 
Du.na-parton hűvös szél rázza, egy kicsit csökken a munká- - Annyit panaszkodtunk már, 
cibálja az ónos esőtől megder- jul<, nekik is jól esne, ha né- hogy szinte ,beleuntunk. Nem 
medt !ákat. hány perc,g l>etérhetnének va- múlik el te1-m.elési tanácsko-

Dá! van, az állomás csendes. !ahová melegedni. De nem te- zás, párt- és szakszervezeti 
A.kinek nincs különösebb el- hetJk meg, mert ilyen helyi- taggyűlés anélkül, hogy ezek 
foglaltsága, az ilyenkor a for- ségge! nem rendelkezünk. A a proolémák ne szerepelnének 
galnú irodáb..1 húzodik be, fo!·galmi iroda _P€{1.ig távol 

I 
a __ na>,>irenden. De hiába. A ki

hogy meleg hel.1en költse el esilik, 1de nem mindig tudnak küldött e!V1arsak ugyan fel-
kis elemózsiáját. Az ember,ú bejönni. jegyzri•k a panaszt, ei;yik-másik 
bes.zélgetnek, dicsekszenek és _ A . h , t"" k . 1 . . meg is ígéri, hogy intézkedik, 
panaszkodnak. Az idegen je-

mt e,_yze u�, 15 e eg�e aztán minden marad a régi-mostoha - ,ette at a s,ot ben Sajnos varrn"'· i·t más lenléte sem zavarja őket. Sőt Mol�.
r- Gyu�, fiatal vasutas. baJ

-�k is. 'Még' a műi"'t é� n.;·a-talán örülnek is an-nak, hogy N'·'- n •� l 1 -., . =•;a
1 

! ...,r��nm_ a a e- rán me!!épült a ihatodi'., va· -valakinek kiönthet.i.k, ami a I lak . ag k H -
szívükben van. .,�ys� :� . o,a v .i'.0 

: . a gány. Nagy szükség lenne rá a valaki lát.Ott n�eg, bar:i-tsagta- tolatásoknál, de nem használSzékesi Sándor szolgálat- lan �e��yszál�t, a n:1enk a�. hatjuk mert a mai napig sem tevő v-iszi a szót. !'-2 epule_tb-e.n mn� v1z, ruha- , adt.'ic., ·át, Az állomás világi-
A lábatlani iparvidék mkn.ak_nincs sz�kreny .• Ha mo- tása sem kielégítő. Jó lenne termelés.e megdul}Jázódott az sakodm ��run«i a ku_tra k';,1! ezen is addig segíteni, amíg 

utóbl>i é��n - mondotta. men1;1 vizert. _Mi ezt_ is me„ nem J;.,éső. Ne várják meg, míg 
- Megnott a vasutasok mun- tenn�:mk. de mncs . .ffilVel. . Ne- balesetet idéz elő a rossz tér
kája is. Naponta 300-350 k°" vetseg= _hangz.i.k, �e 1gaz, világítás. 
csi iközött van az állomás fel- még v�zes vödoc � all ren- Se vé"e se hossza a l:óbat
és leadása. Sajnos. a _többlet- de1kezesunkre. Meg _az a_ sze- 1 iam vas�tJiso!, panaszának. Az mur;káv�I, a kovetelme:1Y;-k]<el I r�ncse, hogy a szobák futhe-- se t"'tszik neki�, hogy a t.arta
egyáltalan nem tart lepest az tok. loü poggyászkocsival tolat. A 

Jrocs.irendezö..!rne...� ugyan meg
felelő helyi:,.ég hiá:rw:iban jól 

'"! jön, hogy esős idől>en van ho-
vá behúzódni. De azt már nem 
nézik jó szemmel. hogy évente 
egy-két poggyásZlkocsi tönkre-
megy a sok tolatás miatt. 

- Látja, elvtárs, ilyen a mi 
helyzetünk. És mi ennek elle
nére is igyekszünk jól do'goz
ni, igyekszünk a tervet teljesí
teni. Azt viszont sehogy sem 
értjük, miért vagyunk mt mos
toha gyerekek? Miért nem tö
rodik többet velünk a felsóbb-
sé,g? 

Erre a kérdésre én sem tud
tam választ adni. (visi) 

A számvetés és tervl<észítés 

időszakában 
Levelezőink írják a szakszervezeti választásokról 

Veszprém megyében Bada- 1 tási dolgozók kifogásolták, 
csonyto-majon volt az ehö szb-

1 

hogy indokolatlan bérkülönb
váJasztá„január 16-án. ,,Orc.m- séoek vannak az -egyes i:-álya
mel számolhatok be erről a mesteri szakaszok között. A 
választásról - írja Dancs balatonfü'redi pálya�steri 
József tudósítónk -, mert a szakaszon például magasabb az 
dolgozók 80 százaléka ott volt órabér, mint a szomszédos 
a taggyűlésen és titkos szava- balatonakali-dörgicsei szaka
zással megválasztotta az új szon A dolaozók nem értenek veze_t�get. . . egyet az llyen küJönbségek-

M:utan Mandli J�zset s�b- kel. Több felszólaló foglal-

:sen vásárolt mosogép és por
sz.ívógép. 

Eredményes volt az szb tár
sadalombiztosítási munkája. 
Sokat segíU1tt a dolgozóknak a. 
fogsz;akorvosi , endeiés meg
valósítása. Szép eredményeket 
hozott a beteglátogatáso'k. meg• 
szervezése is. Az e1műlt idó
szakban 91 jól dolgozó társa
dalmi munkást jutalmaztak 
meg. t itkar beszámolt a ket ev ota . . 

végzett munkáról. ihelyes vita 'hozott az 1de1_ �unkafelada
ala.kult ki. A hozzászólók fog- tokkal es tett 1geretet a szo
lalkoztak a munkavédelmi ciaUsta munkaverseny kiszéle
I:rol>lémákkal. A pálya!enntar- sitésiire. 

Kazincbarcikán jó munkáról számoltak be 

A beszámolóhoz sokan hoz
zászóltak. Méltatták az ered
ményeket, rámutattak a 
früányosságokra és segítettek 
megszabni a további munka 
irányát. Az új vezetőség szá
mára m indez 11agyon hasznos 

volt. Kazincbarcikán a szocialista 

város vezetőszervei is képvisel
tették magukat az ünnepélyes 
szb-választó taggyűlésen 
trJa Behán Rózsa levelezőnk. 
- A vezetőség nevében Drahos 
János titkár számolt be a vég
zett munkáról. Elmondta, hogy 
az utébbi két évben az állom.ás 
22 dolgozója részesült kitün
tető elis�,ésben jó munká
jáért. Többek között ismertette 
azt is, !hogy 35-en kaptak. rend
kívüli segélyt és 39 dolgozó 
üdülhetett az ország legszel>b 
'helyein. 

Bírálta. hogy némelyik szak
szervezeti tag hanyagul kezeli 
a bélyegeit, vagy elveszU a 
könyvét és ez problémákat 
ckoz. Dicsérettel szólt a l>izal
miak működéséről, ak iknek jó 
szervező munkája eredményez-
te, hogy a dolgozók 97 száza-

melésben jó eredményeket ér
tek el a gyulai vasutasok. Ed
dig két brigádjuk nyerte el a 
szocialista címet és a harmadi/;; 120 bizalmit 
is mái· ezért dolgozik. A szak- választottak Debrecenben 
szcervezet a munkaverseny 
nyi!vánosságát, a legjobbak Debrecen állomáson jelenleg 
népszerűsíté&ét jól végzi, de a bizalmiválasztásokná1 tarta
kifogásolható még a szocialista nak. A 140 bizalmi közül eddig 
b, igádokka1 való foglalkozás. 120 bizalmit választottak meg. 

Szó volt an·ól is a b€számo- Ez a választá<s a szakszervezeti 
lóban, 'hogy a tagok közül 13 tagság érdeklődésének él.én• 
fejezte be az általános islrnlát k�l.ése köz'::P;tte folyt._ <:lya � 
és jelenleg is többen tanulnak. k.özmef!becsu!esnek orvendo 
Népszerű az állomáson a Kö!- dolgozöka_t va!asztott�k a b,zal
csönös Segitő T<ikarékpénztár, 

1 

mi ti.sztsegekre_, aki'k ,tud_naTe 
tavaly 61 tagja volt. Jól alakult irányítani é� k-épes!k kép1;isel• 
az állomáson a munkavédelem : ni és megvedem �arsaik e:,de� 
1961-ben nem volt balesetük. j keit - írta leveleben a többi 
A dolgozó nók háztartási mun- között Kiss János Del>recen
kájában sokat segített a közö- 1 ból. 

�';'�;;:!!a a vasutas-szakszer-
A jegyvizsgálók panasza 

Hortobág!fÍ Já1ws. Kazinc- •· l.ö-barcika állomásfőnöke hozzá- Az előző forgalmi utasítás I ruháját elpiszkolja a to-m . 
szólásában örömmel számolt határozottc.n kifejezte, ho1111 ,· kapcsouíSi munka. Az u.tazo-. 

Poggyászkocsit kérünk be arról, hogy tavaly a ter-re- olyan állomásokon. aha! nin- közönségre ne� tesz -�:dveZI» 

zett 106 százalék helyett JU9 csen gőzfű.tési tömWk.ezelő hatást az ola1os ruha:iu ka-

Csák Flórián tolatásve2:etó brigádja évek óta kimagasló ered
ményeket ér el a munkában, Duna-pari ieherpályaudvaron. Az 
Idős, tapasztalt vasutas, mint szolit"álatl fónöke !'�on�ta ró!� 
mindig szeretettel foglalkozik a fiatalokkal. Kepunkon Csak 

Flórián beosztottaival beszéli meg a feladatokat 

A ny.k folyamán a Buda- százalékos teljesítményt értek aUw.1mazott, ott a mozdony- lauz - · • 

peat-Sz<mibathel.u között el. s így könnyen lehet, 'hogy személyzet köteles a gózfútési Helyesebb lenne, ha a (lÓZ• 

közlekedő :;;remel,YvonaLo•khoz élüzem les.: az állomás. tömlőt összekapcsolni, illetve fűtési tömLők. kezelésével ú.i-
rendsz;eri,nt ik.ismérelű pogy- szétszedni. A jelenlegi u.ta- ra csak a mozdonyszeméJy

sítás ide vonatkozó pontja zetet bíznák meg. hiszen ők gyászkocsit kaptunk. Ez na- A műhelybizottság már nem mondja ki ilyen mii.szaki alkalmazottak, ren-gyon megnehezítette a kira-
választására készülünk határozottan ezt. hanem be- delkeznek az ilyen munkához: kók dolgát, hiszen a csoma- �•onja e munkába. a vonatkí· szükséges szerszámokkal á � e.gymru;i<a: kéllel!t- rilk- A NyugaU-páÍyaudvar rako• sérőket is. ruhájuk egyébként is o1.ajos., ni. Sok bajunk volt emiat.t. dás-i fonökségéröl Zsigmond Mi k.övetkeúh ebből? hiszen a mozdonyokat állan• Most, a tél folyamán rena- János levele;.ű:11, �rról számol Eg1;részt az, hogy {lJ/akran dóan olajozni kell. A jegy--szerint poggyászkocsi nél- 1 . be, hogy ük most a S-Oron kö- 1:itatkozna.k a. jeg11vizsgálók vizsgálók pedig nw,radjana k lciir.., darabárU6 ik.OC6ival köz- l h iE!ked.nek ezen a vonalon a vetkező mt,,he>bi;:-:,ttsági vá- a mozdonyszemélyzette , ogu meg forgalmi felada;t;aik meL-

. d-' lasztásra készuin�. ki végezze el a fiü:és bekap-
/ 

lett. személyvonatok. Ugy gon ur 
juk, ez 1!1('!1I\ "';ye>,hclhet.ő �1\·aponta bes::"1getünk a . cso!ásá.:. Bognár Károly. 
ÖS6Ze a voou:.al;: iei•:id.:.sével. dolao=..ikkal e.� elm.and_iák, Másrészt a jem,r,i.z�álók Tapolea 
Máshol, m�� A.·.;\.10i..�a�\kon is hogy olya.n 1•e;."--�Gket a.:�arn<Ll: 

...... 

poggyJ.s.l!k�.�.r ... J. tn<l1lanak ·1.1tíla.s=rani. al.;.,?:; érzik, hogy 
• • •,. • • • • •' ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • szeff�-�yvow ··�,t 1 o, �clcbb nút jelent a do?;i.:izó::. biza lm.a 

távi>!;S,;Í;;o,cra. S:xnn.ba•hel11 és és k�pt:i.sc/ai fogják éri;ek.eik.et , 
Budatpe9t M.r.ött pect·« hose.- - !l"Ja Je-,·e •- ' n. - GJJakran 1 
sw a.z ul. A darnibál�us ik.°" é lén"ken l'i1a!ko:.na"k arról a 

Társadalmi munka és egyéni érdek 

c:si!klxl.n wUrn1 oehezebb a dolgozók. l•Oif'/ J,;icet 1avasol- 1 A .<>zak.szen,e-zeti -i:álasztas előkészítésből beszélgettü111'. 
kirakók munJ..,;.ja. hiszen az I Jana"k az 11j mí.heiyl,1Jottsciu- legutóbb Dunaujvároson, a fűtőház műhelybízottsági ti.tká
il!)'en kocsikban még világítás ba. s ez ,·és.:eben annaJ· t� a : ráva!, Mtb1i József mozdonyvezetővel és Szalai István párt
s,i;n,cs. jele, hogy a;: eddi/lÍ mu;,/,á-

1 
titkárral, aki az ipa:ri tanuló/e oktatóJa. ELmmulták, hogy 

G1fŐrtől Budapestig a tésTe & Kaooó -n.!m képes. Gondos"lrodni ik.e1!1.ene arról , t•al nem voltak meJeiévedt•P. há.romtagu Jelölő bizottságot választott<lik, amely már kő�-
40 012-es villamosmozdony ve- Vezetes szempontjú.bót nauyon őszi lén meg ke!l m,:mdani, véleménykutatást végez, hogy kiket javasoljon a februar 
ze"'�:u

-
·J:k·e·i·e·'--- uta "' "m lel!- · · Le .,, Veutőfüliké "'bül ho_gy ilyen főv-011alra és ilyen hogy a mi \c'.J:ú·,c,tünk,"jn a ,

, 
7-én tartandó 1.>ezetőségválasztó taggyűlésen az új múhely-...,L '-""' •= - 1°_ a ,, . 0. • . . ,.. • hosszú útra, mi;nt a Buóa-utóbb, Nemcsak a kilátás jol>b 111;in_den �ra'."yba k1lat � vezet�. �-Srombathely ,:onal, szakszervezeti mun1ca aHg ter- bi�ottságba. A napokban lebonyolítják a bizalmiak újjá-

innen. mint a kocsiablakl>ól, Jarasa s,ma bb. motor}a ,s zaJ- • • • .--"
o- jedt túl a tags;í.gi ciJak l>-:�:i.e- rá!asctását ,s. Számítanak arra, hogy a t•álasztás a szak-

de a sebességet is jobban éT?:i talaMbbul mú'l:-Odik. mtnt a ' �k. 

1 'i:ef :1'!t.0 pogm;-''t .0 désén. A v-ezetöség nem vég- , szervezeti tagság poUt ik>ai fe1lödését, a munka további ja-
ae eml>er. Béres István moz- ré(li vi!lanvnwzdcm1,1oké. cs,oo. ka m ' s<i- 4 s=e-n e l/l

. 
-

1 
zett kollektív 1nunk.ár. i.�Y vtilás.it fouja szo!gMni. 

donyvezetó nagy figyelemmel A vezet.ö szempontjából te- ' -na.to t. 
1 

aztán nem is tudott eredmé- Azért volt különösen ta ,i ulságos a Nfá.rfí és Szalai elv-
irányítoU,a a robogó vonatot. hát előnyii6 ez az új villany- J Bt'rkes Imre nyeket felmutatni. Azt akar- társakkal folytatott beszélgetésünk, mert ell1J o!yan káros 
Néha alább:hagyott ez a robo- mozdony. De nemcsak azt tud-

1 
Székesfehérvár ju.k, hO(lll ezentúl másképp jelenségre h ívták fel a figyelmet, amely máshol is újra és 

gás, mert a tilos jelzés meg- tam meg Béres Istvántól, ha- _____ l.e/lllen nálunk is." újra felüti a fejét. Az egyéni ön:::ésnek különösen káros for-
állt parancso:t. Ezekben a nem azt is, hogy ő még ismerte mája a társadalmi funkció, a politikai á llásfogla,lás felhas:::• 
percekl>en beszélgethettünk, Kandó Kálmánt, a tudós mér� . , Már két nálása előnyök szerzésére. Biz<myítható tudomá.mnk van 

- Szeretem ezt a mester- nököt.. Ott volt az 1stvantelki Peldamutato vasutasok arról, hogy egyes mozdonyvezetők a műhelybizottsá(lban -i:i-
céaet, mert érdekes, változatos fóműhelyben, amikor még szocialista brigádunk van selt tiszségiiket egyéni elönyök formájában igyekeztek Mka-
és mtooig a szabad természet• próbapadon járt az első Tavaly december 3l-én ma toztatni". Azt hitték. csa,k nekik van joguk a t úL súlyol1 
ben járunk - mondta Béres magyar vill!lJ1ymozdony. Ak- Molnár György vanalbejáró Január 19-én ,•álasztolták irányvonatok továbbítására. Az ilyen emberek maguknak. 
István, aki már 38 éve vasutas kor mée; ipari tanuló volt, s őr síntörést fedezett fel meg az új szakszervezeti bi- köveie!ik a jutalmat. mindenben a legelónyösebb elbírúlásL 
es 27 év óta mozdonyokat ve-- elhatározta, ihogy egyszer maid a Tapol.ca-Badacson11törde- zottságot Gyula állomáson. A s legszíresebben azt vennék, ha körülöttük forogna az egész 
11et. ilyen nagy és erős gépet fog mie közö>ttá vo,na,J.réSizen. A választás az elöfrásokna.k meg- világ . . .  

- Pedig ez nem veszélytelen vezet.ni. Ti21enkét éve valósult hll>a súlyosságát felísmen·e felelően -i:olt eLókészitee Mindez miért ? - Azért, mert több-kevesebb társadalmi 
1oglalkozá.s . . .  vetettem meg ez az elhatározása. Hatá- awnnal intézkedni rukarl. írja levelében Szilágyi 1strán. munkát végeznek. Felettébb helytelen az ilyen felfogás. 
közbe. rozott hangon mondja: hogy sincsere történjen. De - A vezetoség beszámolója Nem is t ü rik meg a dunaújt•árosi fűtőházban ezt a nézetet.. 

- Nem biZ011y! - kapott a - El �em tudnék képzelni vas.ámap Y01t, a pályamun- részletesen elemezte az eddig Beszélte"k róla a legutól;bi taggyűlésen, de vezetőségváLasz. 
111zón a tapasztalt mozdony- más munkát. Pedig elhihet i, ká.sok nem do,lgoztak. végzett munkát. tgy beszámolt tás során is szóba hozzák még, hogy a társadalmi munka 
vezető. - Tavaly nyáron pél- hogy nem !könnyű. A múlt hó- Molnár azonnal felkereste arról, hogy az álLomás minden csak közösségi érdekből történhet. 
dául Győr kőzelében az eY1Jik 11a.pban is 284 ó, a,, szolgál.atom vawtas barátját, Na,gu Er-nő dolgozója tagja a szo.kszerve- A mi társadalmunk megszabadult a kizsákmá 1iyo!á.stól. 
kan11arban hala.dv-a azt vettem volt. Nem tudd/e előre mo.zi- elömurukást. aiki Nemesgulá- zetnek és a tagdíjat is min- nem is m-allcodhatn,a.k nálunk a kapitalisták fa1·kas-töroé
észre, Twgy nagyon rakoncát- vagy színházjegye� vált.ani, osoii lakik. Beszélgetésüket denki ren<lesen fizeti A ler- nyei. De idegen tőlünk az önzés minden formája, így a 
lank.odik a mozdonyom. Gyor- mert soha nem tudlw.to-m, hogy a síntörésJ·öl hallotta Nagy - - � � � �  .. kaparj kurta, neked is jut!" felfogá:i, is. Aki csak azzal a 
san megállí,totta-m a szerel- mikor vagyok szabad. En,.ő öccse. László is_ aki a hátsó gondolattal hajlandó a közösségért dolgozni, hami 
'Vényt. Kiderült. 1wgy odébb - Mit szól ehhez a felesége? tapolcai fűtőház esztergályo--

1 
ÜNNEPI HANGVERSENY aközben jogtala.n előnyöket szerezzen, az megtéveszti dol-

'Vándoroltak a sínek a na(ly - Már hozzászokott, hiszen sa. Elhatározták, hogy hár- gozótársait, vi.�szaél a bizalom=!. S tegyük mindjárt hozzá: 
meleg Trovetkezetében. Majd- regi háza.sok oog-yunlc. Megérti, man azonnal végrehajtják a az ilyen ügyeskedések előbb-utóbb mindenütt lelepleződnek. 
>nem kisiklottunk! hogy nálunk mindig első a síncserét. Két órán belül el- ' A szakszervezetek zenei Mégis azt mondjuk, lwgy a társadalmi munka. a köz 

- lltit szól az új villanymoz- szolgálat . • • végezték a javítást, így a kfü-műsorának 500. hangver- érdekében i,égzett tevéke nység jól =gfér az egyéni é,·dek• 
don11oklwz? Amikor Tatal>ánya-alsóhoz forgalom .zavaa-talan maradt. senye alkalmából január 25- kel. Persze nem a,z önzéssel! Mert ahol társadalmi, politik.ai 

- Most isme; kedem a Ward értünik, újra megálljt paran- . . . . én este a Vasutasok Szakszer- szetvek hatékony munkát -i:égeznek, ott javul a munkc-
Leoonard-gépekke!. Már két c.solt a jelzőlámpa. _Na.gy . Lilszlot, 8,ki mas szol- vezete Központi Szimfónikus fegyelem, jobb lesz a munkaszervezés, zai-arlala nabbul mű• 
tt.tat tettem is az e{ll/i"k „Leó"'- - Ez az egy, amit nem gála.ti � . dalgoz�J!'-- a sz-0:1;-- zenekara orosz klasszikusok ködnek ott a gépek is. S ez e!őni1ös a koUektíi•a mindell 
val. nagyon szeretelc mondta batbel.}'!l igaz,g_alósag vezet�Je műveiből adott hangversenyt tagja számára egyéni szempontból is. No, de ez nem soron-

- Mi a véLeménye róla? Béres István. - Vannak álla- 200 formtt�l 
_
_ Jutalmazta 

.
. 0�- 1 a G. Dej Hajógyár Váci út.i kfoüLi előny! 

- Személy- és gyorsvonat- mások, a,hol mindig megállít- �udatos_, pél�as �gata� tá��- Művelődési Házában. A hang- Ez a szocializmus társadalmi előnye az e(lész közösség 
hoz egyaránt nagyon jó az 1400 ;á:k a vonatot, ha kell, ha '?:t. Ml ped� -�-ton di�ei-

1 
versenyen közreműködött számára, ez nem „masze1, pecsenyesütés" . •  , A közösség lóel"Ós Wal'd Leonard. Nagy nem . . .  Hiába, ez a pálya is Juk ezt a .  rogtö�zott brigadot Ko-mlóssu Erzsébet, Donui- erkö!csí megbecsülésére tehát csak az számíthat. a ki ö-n.zet• 

teher1e! 'ftehezen indul, mert aTdkor szép igazán, ha min.dA!n- a. �o1;s es ha,tar<XW!t mtez- hidu László és Kövecses Bé- lenüL végzi tá rsadalmi munkáját. látja el vállalt funkció• 
könnyen �gcsú.sznak a kere- ki gyorsan és �tosan Látja kedéset. la. az Állami Operaház tag- ját. Neni szabad ezt elfelejteni sem Dunaújvárosban aem k.ei. Ha lassan is, � elvtszi a el a szol-Qálatát. Da»<lS József I jai. A zeneJrnrt dr. Hamari másutt. 
'M-héz oonat.ot. Hyen erőkifej- L. J. Tapolca • András lkainagy vezényelte. Lőrincz János 
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Pályakorszerűsítésre: 1,8 m,1/iárd forint 
Az idei tervekről nyilatkozik a 6. szakosztály vezetője 

A Wlaí;t 1962. évi benihá� a.z Ö$SZ'eS fÓOOMll,ak, a, fOl1to- · vajon silkerül-e a :felllt relso-
l!IIÍlii � 1,8 mü- 11(1.bb mei!.é'Ft'O?J(l,lak és az rolit munkáikat mimd elvé-
liá:rd forint Jut pá,lyaf�tar- ezekbóI kiá,gczó iparvá(1ányok gmmd. 
táa és páfyaépttés.i m�- korszerűs-Et:,é&ét; vetitilk tervl:/<l. - A ma,gum,k részéról meo
ra. Mdre hasrmáljáik fel e2it a Szeretnénk elérni, hogy az öt- tet>Wk a szűkséges eZőkkszü.
�ess öss:;,eget? Enre a éves tero végére a, fóvona,'J;t- leiteket - hamgw.tt a válasz. mrd<Bre ikémmk váliaszt ken a 20, i!.betve G 23 tonna - Az építési sz&oálat gépe
J>a;)p Károlytól, a 6. szalk<Js!:- ,-�hzvri•"""n• minde:n.ü.tt en- sitésé'l"e például lényegesen 
1llliiY° vez.etőjétól.. =•""; "":•- Mgyobb gondot fardítun,k. 

Szolnokon kijavították a ",bizonyítványt': 

- A 'OO$Úot fel�nyé- gedé]Jyez�et,6 üigy-e� Ezeloet mint az el.ózó években. A 
Mk tiávlaati· fejheszt,ái terve 

I 

a, munká.kat em,e�a, for- múlt évben munkaba állított 
tumjdonképpen a, má.sooik ga,mi,i �l{Júlat igényei- ket nagy telj,?sUmén11ú alá
miéuea teroben vett.e To(<zde- nek megff/!Jel,eón ütememí.1,; verő gépet az idén négy 
téi- - mooootta.. - 1965-re be. úja.bb a!áverő követi. ELöre

latlwLtóLag március közepén 
üze-mbe he,lyezzü.k az el.só 
maqyar gyá,rtmán1/Ú ÓóJ!!fO,Z(!Jt
TOs-táló gépet. Ebből az Új 

Az elműlt évek során a szol
noki jármii.javitó nem nagyon 
dicsekeci'hetett munkavédelmi 
tevékenységével. 1959-'ben több 
volt .i balesetük, mint a mis
'kolci, a szombathelyi és a 
székesfehérvári já.rműjavítók
nak együttesen. A baleset 
miatt kiesett munkanapok 
száma is azonos szinten moz
gott. 

Ekkor a külsó téren és a mű
helyekben szinte ak, obatikU$ 
mutatványnak tűnt a közleke
dés, mivel a közlekedési utak 
el voltak torlaszolva és a sza
M.Szét d-Obált alkatrészek szá
mos balesetet idézt.ek elő. Az 
üzemi rendetlenség hátráltatta 
a termelést is. Az elmulasztott 
szerszámvizsgálatok miatt a 
dolgozók szerszámai ellhanya
golt, kiperemesedett állapot
ban voltak. Ezért megszapo
rodtak a kézsérülé&böl adódó 
balesetek. 

tető plakátokat vásárolt éa 
függesztett ki. Számos üzem
részben feliratok figyelmezte
tik a dolgozókat a balesetmeg
előzó tevékenységre. Az üzemi 
fotokör fényképfelvételeket 
készít a helyes és helytelen 
munkavégz.ésekról. Keskeny
filmen is megörökítik a bal· 
esetveszélyes munkamódszere
ket. 

A fővonalak korszerűsítése az. első 

Szaiko.szt.cU·vunk fő tö- KelJebia inemz-.etkÖZJi -fávoo.i-1. 
�. MQII ew-ew fóv<>- a Gvór-Soprcm, a S�fe
Mlla.t mmél rövidebb W6 liéroáT-TapO)c,a. í'- Záhonii
a.latt �n.k - mon- M�Apafa, a sajó
óotta. - EnJn,ak érdelreben Úseq-bódt-'Clvendéaí, a Buda
összpantooíwttuk a munlká- pe&t-Doroq-ES/6teroom lkö
kat.. A mú.Lt évi,,e1 m'ir m- ,,ölltii vonal á'llépíté.ét. Fa.en
nek az el'\lnek. a :fligyelembe- lúvül �ük a Hatvan 
véte1ével. újíwirtuk :fel a Bu- -saJ,góita,r;á.n � vonal 
da,pe3t-Sra;<>i-Lökoohdza. !lrö- ároépít.ését. A v0llll1i Vlágá
zöilti llel'DZefJköza fővanail nyok felújí�'val párhuza
uinlsó 58 ki.:lamétera; &:llaka- mosain az állomási v� 
szát, vruarnmt a Budapest- cseréje is folya.maiti;,a,n van. 
P'I.D$ilJÚ1,Sza,b�Péc:a kömtti Ugyan,csak 61()[' .kerül mÍJl'l,tegy 
fővonal Pwztuuaholes-Stir- 1000 els'VU'1t CflOportldit,érő 
booárd körotlti SZl!Jk:asiz.ít. cseréjére. 

Papp Ká:rol,11 e'llUtáin :rámrl Mim az e1mondol/tal<lbó1 ü; 
az 1962. évi feliadeJtolk ismer- llá,tha:tó, az 1,8 rnilldáro ro

&etésére. zmtos bet>uhá!Zlási !keret je-
- A pá,'/)yá,k k&rszerúsi;t,é- liemős 1"É&'llét a pályáik és a 

.,;.t iU,etően az ·idkn '1U7Q110t vasú ti hida!k: :telújítámra, 
lépünk el&-e. Az év '!Jégére lrors.:zlerúsitl!sére foroitju:k. Ma
befejezziiik a Budapest-Mi.s- o,wépítél:i :rram,'k.álk:r-a csak 
koih: főix:mtia, a budapest- Illlimiegy 65-70 miffi6 forint 
"1/ÖT- ooDLdöm-01:k - .szombat- ! jut. E!Alól ar,; öss,,egool kJerill 
he1íl/t fővnna.l Győrs.za.bad- a töbhi kö:zött sar a Déli pá
hegy-Celldömőbk !körotti si:a- 1 Jyaudvar loorsrenísítésére és 
lcas7i1nak Jrorszenisité9ét. To-- Swmbathely állomás felújí
\.Í.bb fulyraitjulk a Budapm.- 1lására. 

1500 km hézag nélküli pálya 
Rövid fej� uit.áJn az kiJométerN 1lé a vasút hé

Is lkid:erülit, hogy ha a pálya- zamé]ikűli Mépi� 
épi116k 8:1J 1962..re teirve2Jett !hoasza.. A mi 'vi� 
kor=úsí:tési és fe1újtt.á&i !Tlléroon ez; már \lallóballl MJá.
munlkálaflok.ait el�k. 1500 mottevő haladást jelent. De 

r 

A Cegléd-V&lBeny közöiti keskenynyomk<nft vonalon fs fo
lyamatosan kivonják a forgalomból a régi kJs C'ÓDll(l'monyokat. 
Helyettük ilyen korsurú dieseJmorulonyok jovábbítják a sze.. 
relvényeket, A köulmúliban 4 db úJ cliesC.mozdonyt kaptak. 

FURCSA GONDOSKODÁS 
'Oron-űtfé!Jen ta.Jiál!k:ozunik 

\ 
1962. januá!r 6-ig lkiswlgá,lm, 

r,llyan emlberekkel, alk!lk vélt 1ott 18 281 ad,ag t.eáhocz; mi;nd
vagy jogos �t te- 1  ö&!rzle Zl ko csdpkebogyó-t.eát 
S2lfilc S7Jéivá. Vannalk: o]yanoik használtak fel a 365,62 kg 
is, akik a munkahelyen elő- helyett. VQQllis a debreceni 
forduló hlbálkat a társada- 1 Utasellátó 344,60 kg teá,t 
lomnak, az tllamvezetésnek „megtak4rított" ci dolgozók 
róják fel. Az emberek egy ' k.á.1'ára.. 
resze rálbólliin.t a me,gá!lilapítá- Llyen és haoonló köru1mé
solkra. a panasmklra. s vá- nyele amik, amelyek a do!Jlp
laszképpen elmoo:ldja saját zók'.ban jogos e1keseredlést 
6'árellmét, de vamiak és núnd válroanaik ilm. E'z.elklnél afl; ese
többen, a1<liilt he]ytelen;fti.k aJZ ta1méll 111em aJNÓl vam S'lJÓ, 
elihamatllrodott vé!Jernénye'lret hogy az ,ide V<Ja1a1Jkbw ilror
és all1l'a biztatjáik dolgozótár- máinyrendelet nem jó, hamem 
l!ilaiGmt, hogy járjanak. el 3ll"I'ól, hQgy 1-2 ember ,,kü.
igaz.ságuk ki.de-rl,tés,ében, - Um.bözö olookból" tnásképpen 
Ez a helyes maqa,tanás. cselekszik, mmt ahogyan 

A kormány rendeletei., ha- � volna. 
tározatai között még véletle- Itt t,esszillk srmvá =t a rur

nül. sincs Ollyan, ami nem a csa eljárá61; is, amit Farka.s 
munká5os7ltá!ly érdekeit IS2JQ]- lMván, Dombóvár GV. űzem
gálja. Ez arlódilk ilá=dalmi fÓl!lÖkség vezetője ail'kalmaz 
renidünlkiból. Akkor hol a a mel,eg:ítőitaa �taitá5á
hiba? A hiba a rendeletek .n,á,l. A melegíMital:olk e.likésrzí
helytelen értelmezéséből, ci tá;éhez szükséges nyen-sanya
t>égrehajt,á,s hiányossáqa.iból, s giot ew téteLl,,e11, (1 kg cukor, 
nem utolsóoorha.n egyes em- 1 csomag tea, 1 dobolz cit
berek káro.1 magaiartásából , rompótló) adta. ki, azzal, 
adódik. Ezt tapasz!Jaltuk a hoVU mmJé,k haza és ottho
rn,el,egítóital ki�tásá- nwkban ké8zí�k el a, teát. 
naJk ellenór.Désénél. Hideg időjárás esetén a dol-

De'órecen csomópon,t dolgo- gorzók így mun'kla kö2iben 
zói munb�elmi elllenörnés nem jutnak meleg teához. 
eorán e1m<Jaldottálk, hogy Elhisszük, hogy ez kényMmes 
rossz a megellíroitail,kén;f; ki- megoldás, de a dolqozók 
&:llOlgáltatott tea. A debre- irá.nti fel,előssé11 $01okl11. töb
cend Uta.selbá.tónál tartott el- bet kíván em, szol,Qá,'/p.ti ve
leniőrzé<. aJ.kalmáv.al kiderü!>t, zetótól. 
bccY 1961. dlecember 12-fii T. I, 

400 köbméter;ó-ra telje-
Ige11, rossz „bizonyít·vány" 

voit ez . . . Ebben az id6ben 
szinte egymás kezébe adták a 
kilincset a munkavédelmi te
vékenységat ellenón.ő szervek. 

Hus§onöt éve 

buleset,nentesen 
sítm.éinnyel ren&eLkező gép
óriásból további két dambot 
/oa:punk az év végéi,g. Ugya,n
csa.k márciusban helyezzük 
üzembe a legújabb típusú rá
zódöngöLót és a heMiyótalpas 
rostá!tót. Az előbbit az áuva
za,t tömitksére, az utóbbit 
pedig a, vágányok helyén 
visszamaradt régi zúzottkő 
1oi.rostáJá$á.ra ha,sz,ui/.ju.k. Elő
r>elá.thatóla{j, áprilisban üzem
be tudjuk heliyezni az el.só 
kötóáiLomási telepdarut. A 
da.ru az Ö6SiZes kötőálilomás:i 
mun,k,álaitokat el�. má,g-

Bend ran a műhelyelib<•n 
Jelentős segítséget nyújtot. 

tak az SZMT által a jármű• 
javító "Vörös termében" meg
rendezett mu11,kavédelmi kiállí• 
táshoz és mozgósították a dol• 
gozókat a kiállitás megtekin• 
tésére. 

ll/eS segí t.,;,ég,ével pedig a 
na.gy tömegű sínlkapcsalór 
s::rert is gyorsan kiralkja. 
Ugyancsaik a ta.vru,:sz:ail he
]y=ülk üzembe az ellSÓ ön
kó.ürítéses zúzo�tó 
&?Jerelvényt, amely f�t 
k�edilik majd a munka
hel� körott. Termésretesan 
a 111agygépeik mellett s:ziámos 
kisgéppel. is gya,rapodik az 
épiresi szol,gá'lat. 

Azóta a vállalat vezetősége, 
szaks21arvezeti bizottsága ko
molyan hozzálátott a hibák 
felszámolásához. Ma már egész 
más kép fogadja az itt dolgo
zókat, s nem utolsósorban az 
ellenőrző szervek képviselőit. 
A helyzet megjavításához nagy 
segítséget nyújtott és nyújt 
a helyi pártszervezet is azzal, 
hogy rendszeresen beszámoLtat
ja a szakszervezetben dolgozó 
párttagokat a munkavédelmi 
tevékeJilxségrót. 

Jelertleg is a párts:1..ervezet 
munka tervében , szerepal a 
szakszervezeti bizottság párt
taggjainak beszámoltatása ar

ról, hogy mit tettek a SZOT X. 
telje& ülése határo-zatának, 
valamint a szakszervezet lköz-

ponti vezetősége határozatának 
végrehajtá:sa érdekében, 

Brandt elvtárs, a vállalat 
igazgatója az elódeilhez képest 
lényegesen többet; és jobban 
foglalkozik a munkavédelem
mel űgy az osztályvezetői 
megbeszéléseken, mint az 
üzemben tarLott helyszíni 
ellenőrzései során. Rends-�ere
sen beszárnoltatia biztonsági 
megbízottját és személyesen is 
ellenőrzi utasításainak végre
hajtását. Nem ritkaság, !hogy a 
mulasztó műszaki vezető pré
miumának 15-20 napra esó 
részét megvonja. De nem mu
tat szűkmarkúságot, amikor a 
munkavédelemben jó munkát 
kifejtő dolgozót kell jutal
mazni. 

A vállalat dolgozói szívesen 
emlékeznek arra a jól sikerült 
kultúnnűsorra. amikor 4 nap• 
!kőzis gyermekek vlrdggal kö
szöntötték azokat a dolgozó• 
kat, akik 25 éve balesetmente
sen végzik munkájukat. A lrö
szöntöttek !közül nem egy 
könnyezett a meghatotiságtól. 

- Az 1,8 miliáro forimos 
beruházási hitel:keretböl to-
váob javftjuk dolgozóink ,zo
ciáli8 heJ.yzebét. Az építési 
�tot újabb karszenl 
Ja.lctanya,�lroc.sikkail láttwk el. 
Miskolcon folytat;uk a, ta
oo,l.y meg,kezdetit munkás
BZáJitó építését. Ha valnmi 
kö.z,be n,em, jön, -még ebben 
" évben Del>Tecenben ú 
hozzá.fogha-tu-nk " teroezett 
mu-n,kásszá.!Jó €J)it�éhez; 
Ezenkívül több szolgá!a.ti. he
lyen új 1:a.lct,a:nyát, mel.e{,edőt 
létesEtűnk a d-01,gozók ré
szére - feje7Jte be nyil,a;tiko
mtát a pál(yaiermt.artási és 
pályaépítési sza!kosztály ,,ere-

GonJosAodás 

Korántsem mondjuk, hogy 
mú:lden jól megy a szolnoki 
jánnűjavítóban. Akadnak mé:: 
'hibák is úgy a szakvonali, 
mint mozgalmi tevékenység
ben. A múvezetóknek nagyobb 
gondot kell fordítaniok az új 
felvételes dolgozók gyakorlati 
olktatására. Fokowttabban kell 

t.ője. (vf) 

Járműkísérleti 
főnökség alakult 

Jele:rvtós és követendő az a 

kezdeményezés, amit a vállalat 
veretősége a szakszervezeti 
bizottsággal kö:z.ösen kíván 
megvalósítani a csaldtent 
munkaképességű dolgozók fog
Ia�ttatására."'Terwzik, hogy 
.augusztusban létrdlozzá.k a 
központi gyártásüzemet; ami 
megoldaná a csökkent mun
kaképességűek fogW.koztatá
sát. úgy gondoljuk, !hogy a 
KPM I/7. szakosztálya is segít 
ebben. 

Lényegesen javult a szak
szervereti bizottság munka
védelmi tevékenysége is. Mun
katenrük is tükrözi ezt. Az el
múlt években csak látszólag 
foglalkoztak a munkavédelem-

mel. 1961-ben négyszer tárgya 1- ügy,elniök a kiadott védőesz• 
ták a munkavédelem ügyét. A llwzök használatára. A szak• 
munka.védelmi tevékenység szervezeti bizottságtól a bal,. 
társadalmasítása, a nevelő és 'ló b' ttsá 
felvüágositó munka ki.sz.é!esi- e�-t�izsga .= , �ok m�-n,, 

t.ése végett létrehozták a mun- ká1a-nak meg14vítá.Sát vár,uk. 
kavédelmi őrségeket. J el�eg . A· ba±esetvizsgáló bizotl5ágok 
32 munkavédelmi őr tevékeny- részére gyakrob� tartsaualc 
lkedik -ruHuk. A j61 dolgozó -•-•� ó !óadá3 kat ' munkavédehni őrök közül kü- ........ t e O • 

lön meg kell említeni BaZO!lh Lényegében nem nagy dolog. 
Istvánt, aki nagyon szorgal- amit a szolnokiak végeznek a 
mas. munkavédelem tárSadalml A szakszervezeti bizottság az 
agitáció és propagandamu11,ka üggyé való tétele érdekébe11t 
számos le!hetőségét használja de szívvel csinálják és ez biz
fel a balesetek csökkentésére tosítja, hogy jövőben még jobb 
és a balesetmentesen dolgozók eredmény,eik lesznek. népszerűsítésére. Javaslatuk
ra a vállalatvezetés fügyelmez- Takács József 

Január elsején alakult és 
kezdte meg működését a MAV 
Jármúkísérleti Főnöksége. Az 
új inté2J1nény a vasúti jármű

Számok, amelyekről nem szívesen beszélünk 
vek kísérleti és fejlesztési fel- Megszoktuk má.r, hogy 
adataival foglalkozik. Három minden év befejezése után 
csoportjuk van. Ezek: L Von- összegezzü.k az eLmúllt év tatási és energetikai csoport. d • 't E--'· �� -d-
2. Kocsi.fejlesztési csoport. 3. ere me-nyei • = - �•� 
Kocst�, fék- és villamoskísérl,eti mé11111ek megmutatják, hogy 
csoport. E csoportokban méx- howam dolooz,tunk, az a,l.ka,L-
nökök, t.eclhnikusok és mű- mozott munkam-0d.sze-rek 
szerészek kezdték meg a mun- menn,yiben vLtté:k előbbre 
kát. Három mérókocsiju!kkal a Wfll/ há,vrá,l,ta:ttá,k munká'nJc 
vasűt egész vontatási üzemé- eredményeit. 
nek területén végzik kísérle-
teiket. Az el-végzet munka meny-

M ,_ . . cél' • nyiségi érrekcliése nem okoz unn.aJuk Ja a vontatas küJ.önösebb ne�get, me-rt műszaki fejleszrese. Azért 
elemzik a vontató járművek egyszeri ránézés is megmu-
tul jd sá ·t zd k tatja. a ten,ezett és a telje. a on ga1 • a mo onyo 

sitett számok közötti különbés a kocsik vontatási ellen-
állását, mert sé,get. A minőségi mutatók 

e technikai adatok fsme- teljesítésével azonban már 
rete nélkülözhetetlen a nagyobbak a -nelikuégek. Itt 
korsurú menetrend ki• leg,feljebb csak ew ad.ott bá-

alakításához. zi.s-időszakhoz viswn1/Ított 
A járműkísérleti főnökség összehasonlíúí,s,ra, van !lehető

feladatkörébe tartozik az olyan sé,g. Az íml kapott számérték 
azonban csa:k viszonyla,gos, korszerűsítések vizsgálata, me-rt az összehasonlitásu.l amelyekkel például csökkent- vett időszak e.reménvei 1l'WÍJ! �tó a vont:itó járművek ener- és más körülmén:yek és fe,l.-giafogyasztása_: . , • tételek mellett következnek Fontos területe a 3armu- • • . 

kísérleti főnökségnek a vasúti l>e. E�. a =t �� 
kocstk fejlesztésével kapcsola- �utatói 1$ cs,a,k me��li
tos elmél t· és kísé 1 t· 

1 
tően pontosak. A meg :,ob-

ka Ku��u,k 

r e I mun- ban megközelítő tájékoztatá.s · . és az azokból Levonandó kö-a bizton..,-,os és kényE;lmes 
I 

vet:keztetések érdekében a u�� f_el'6tel�i! legjobb� számérték szerinti k:i.muúúá-biztosxtó kocs1t1pusok ki- sokat el kell és el is szoktuk 
alakítására irányul. 

l 
látni magyarázó szöveggel. 

Fékkísérletetk szorosan össze- Ezt tesszük ebben az esetben 
függenek a vasúti szállítás biz- is. 

s.."'Ük, hogy ebben az időben 
a vonatforgalom 5,9%-kal, 
·növekedett. Ennek a javu.Ló 
irányzatnak az értékét to
vább növ-eli az a tény, hogu 
a fenti eredmények szinte 
kizárókl,g a vasutasok jobb 
mun,kájának az eredmé:'nye
képpen szüJ,ettek meg, mert 
a vasút fargaLombiztonsá,gi 
szempontból fiwelembe ve
hető technikai é, múszaiki. 
áUapota alig va.lamivel ja
vult az előzö évihez viszo
n1/Ítva. 

A va.súti munka ne-m túri 
a selejtet. Itt a Legk.i.sebb 
,.selejt" is belá.thatatla,n kö
vetkezményeket vonhat maga 
után, de az té:'nu, h0/J1/ a ja.
vulás irá.n1f<l, - ha néha. in
gadozó vona,iú is - á.ltam
ban, egyenletes e,t&rehalaaást 
mutat. ... 

Adatok nem á.Llnak "Ugj/(1.n 
re-ndeikezésünkre, de féire 
nem é-rthetö ;elekből azt a 
köv-etkeztetést lehet levon
nunk, hogy a környező vas
utakkal szemben nem va
fl11Unk há,trányos helvzetben 
a fargalmi baleseteket ü,1,e
tőe-n. Sót, ha. az em,i.k - eb
ben a vonatkozásban legsú
/.yosabb - statisztikai adawt 
nézzük. azt mutatja, hogy az 
elwúlt évben a több mint 
sooo l..i.lométernvt vasútháló
zatimkon mindössze em, uta& 
szenvedett haM.los sérülést 

Abban azonban mar nem 
vagyunk biztosak, hogy • 
környező vasutakhoz viszo
nyítva ugyaniiye1i előnyös 
lenne számunkra a külön• 
böző okok miatt a pá.Lya
szintbeni keresztezésekben ét 
a vasút egyéb terű!.etén be• 
következett balesetek áldoza
tainak a száma. Itt azonba1l 
meg kell jewezni, hogy a 
1,,asút és a, közút megnöveke
dett forgalma már sok he• 
lyen, nem bírja követkeZ• 
mé-ny nélkül a pá.lya.szint• 
beni ke-resztezések állapotá• 
nak a. további fenntartását. 
A!Zomásaink k,m:zerútlela 
volta sem sok heLyen felei 
meg a megnövekedett utas• 
forgalom szeméLybiztonsági 
követelményeinek. Mindezek 
mellett azonban azt is mea 
kell említeni, hogy a vasúton 
kívüliek sok esetben saját 
veszélyii,kre, pélaá�lanul fe• 
gydmezetlen ma,ga.tarláS't ta-
núsitana.k. A rendészeti szer• 
veink pedig, akik e tekintet
ben komoly segítséget nyújt• 
hatnának a közönség számá• 
ra, szinte ki.vétel nélJcül nem 
az á,ltalános bizto,nság, hanem 
a VQ,S'Ú,ton kívüliek sokszor 
valóban nehéz helyzetét és 
körülményeit figyelembe vé
ve kezelik a kérdést. 

to71-Ságosabbá tételével. Vi2s
gálják az új kocsitípusok moz
gás közbeni viselkedését. Mun
katerületiik'höz tartozik vala
mennyi korszerűsítés, am.it a 
meglevő gőzmozdonyokka, 
végrelhajtani érdemes, így a ku.1Szero olajtüzelésú mozdony 
kialakítása is_ 

Vasútunk baleseti helyzete közlekedő vonatok balesetei 
az elmúlt évben az előző következtében, azt keLl hinni, 
évhez viszowyitva tovább :ia· hogy nem sok ol11an vasút 
vult, 2,5%-kal voLt kevesebb van, a11W?lynéZ egyéve� üze
a ba,lesetileg tárgya.landó ese- meltetési idő alatt a fenti 
mény, mint a mei,etóző év- . vcmalhossza.t alapul véve. 
ben. Bár ez a javulás 1ci.s- iluen kevés á.ldozatot köve
mérvű, mégis értékes, külö- teltek volna a közlekedő vo
fiÖsen_ ha. fimle 1,e-mbe vesz- natok bak&etel. 

A múit évben bekövetke· 
zett balesetek száma minden
esetre a'l"Ta int bennünket. 
hogy még körültekintőbben 
végezzük munkánlca4. fegyel
mezetten ébl"Ten lássuk e! d 
szolgálatot. hogy el,ejét ve• 
liessük a baleseteknek. Horni 
melyek azok a munkateriile• 
tek, ahol javítani kell, ami 
további cikkeinkben részle� 
tesen ki fon,m k Mrni 

Fehérvári József 
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Györ-Sopron megyei beszélgetés 

a választásokról 

\ Bemutatjuk a Íegújabb elsőosztályú személykocsit 
Terven felül készítették el 

\ a m.ú.LL év végére a d1.IIOOlke
szi jármií.javitóbam. az Aah 1602. számú sumél111cocsi,t. 
Ez az elsöoszroályú srem,é]y
kocsi külsőre ailig !különbözlik 
a többitől, bár osz.tott abJa
kai vaJ és a tetej.én lievő kis 
szellözökiéményekkel magára 
vonja a :figyelmet. Mivel vrototípusról van szó. az új 
kocsit még ,nem adták át a 
forgalomnak, csak üzemi pró
bákat vége1Jnek vele. Január 
17-.án alkalmunk nyilt arra, 
hogy elkísérjük próbaútjá:ra 
e2lt a legújabb e�tályú 
személykocsit. Megisniertük 
és most 'bemutatjuk. 

zöld, az ablakok fel6ó S.?.é1é- nek. Egyes és dupla ülések 
nek magasság\l.ban világoszöld váUogat;ak így egymást, C6aik 
cs,íkkal. Belül három teremre az a hi,ba, ·hogy nem egye
oszlik. Mennyezete fehér szí- nes, az út  az ülések :köwbt. 
nű, oldalfaJa.it a nyers fale- Márté Ferenc fömérnök, a 

mez színét uíánzó műanyag- dunalreszi jármüjaviitó k.oc5i
formikával burkolták. A sze- oszlályána,k vezetője is el!kí
gélylécek. az abiak:keretek. a sérte próbaútJá.ra az új k.o
fütőtest.ek burkolatai, de még csit. 

A bizalmiak, a vezetöségek 'ijjávála.<iztása szervezeti éle
tünk jelentős esemény,�. Ezek
ben a hetekben nagyon meg
növekedett a „forgalom"' a 
vasutasszakszervezet megyei 
bizottságainál. Nem csoda. 
tiiszen a megyei bizottságok 
szervezik, irányítják a válasz
tások lebonyolítását. lgy van 
ez Györ-Soprcm megyében is. He1iessy János, a megyei bi
zottság titkára azért szívesen 
állt rendelkezésünkre, hogy 
tájékoztatást adjon feladataik
ról és az eddigi eredmények
ről. - A bizalmia'k vála.<iztásával 4 mi megyénkben is megkezdődtek már a választások. Ja:rtuá.r 15-én Nagyszentjánoson és Mén/ón tartottak bizalmi választást. E választások jól sikerültek, mert a.- bizalmiak tartal.mas beszámolókat tartottak a végzett munkáról és a tellLdatokról. Feb1wir elejéig folyamatosan mindenütt megtörténik a bizal,m-i,a/k választása. 

- Hány ak.ti·vistát k.eU választani Györ-Sapron megyé
ben? - kérdeztük. 

Százötven új , eze lőségi tag 

- összesen 846 aktivistát kell megvá,lasztanunk - vála
szolta Hevessy János. - Az eddigiek alapján úgy áll a IJelvzet, hogy körii,1,belül 150 új tag kerül majd be a vezetösé
gekbe. 

megbeszélte ezt a problémát a 
szakvonali vezetőkkel, akik 
megígérték, 'hogy könnyítik a 
titkár munkáját. !gy újjá
választása elöl elhárult az 
akadály. 

Össze� onásol 

- Milyen szervezeti változásokat hoz a választás a megye területén? Nálunk, Györ-Soprcm megyében is sor kerül több kisebb szb összevonására. Eleinte sokan nem értették, hogy mié',t van erre szükség. Pedig a túlságosan kevés létszámmal rendelkező szak.szervezeti bizottságok nem olyan életképesek. mint azok, amelyeknek. nagyobb tömegbázisuk van. A kis szb rendszerint nt!'l'n tudott megfelelő politikai munkát végezni. !gy összevonjuk például a lébényi, az öttevényi és a horvátkimlei szb'ket. Itt csak. az a probléma még, hogy a horvát!kimúeiek M osonmagyaróvárhoz szeretnének. ta;itozni. Kérésük. -ügyében sürgősen döntenünk ke!l. 
- Hogyan segítik elő, 1wgy 

a választásokkal az össze-. vonásokon túl is erősödjenek. a szakszervezeti bizottságok? 
Tanfolyamokkal segítik 

a munkát 

- Máris megkezdtük a jelölt vezetőségi tagok oktatását -
mondta a megyei bizottság tit
kára. - Tíz tagunk vett részt az SZMT kéthetes társadalombiztosítási tanfolyamán. Ot k.ultúrfelelóst is kiildtünk ugyancsak kéthetes tanfolyam-
1,a. Ezzel igyekszün!k elejét 
venni annak a régi, helytelen 
gyakorlatnak, hogy mLndig az 
volt az szb kultúrfelelős�, akire éppen nem maradt más funkció . . .  Az a célunk, hogy 
kétizett, szakterületükhöz jól 
-értő vézetoín'k )egyenek. Ezért 
több aktivistánkat küldjük el 
a rövidesen kezdödő mwnJcavédelmi, munkásellátási és sportfelelósi tanfoZyamoJaa. 

tásokat. Március 21-én lesz a7, 
utolsó szb-választás és április 
közepéiq sor kerül a megyei bizottság vá las:tásá, a is. A 
megyei bizottság 9 tagú operatív bizottsága vezeti a válasz
tások lebonyolítását GyórSo,pron megyében. Rengeteg 
dolguk van. Most nemcsak a 
bizalmi választásokat segítik, 
ellenörzik, !hanem már mód
szerbeli segítséget admik a 
szakszervezeti bizottságoknak 
a beszámolók készítésélhez is. Bizonyosra vesszük., hogy fáradozásaikat sikeres választás koronázza. 

L-cz 

Kényelmes ülések 

Hossza 22 méter, négy oon
gelyen gördül, színe szürkés-

a ruhafogasok is aranusár- - Dunakesei kezaemenve
gáik, s igen jól illenek a fal zesere · készült ez a kocsi. 
színéhez. üléseit. mind a ha.t- Meg aka rtu,k mutatni, hogu 
vanat, téglaszínű kárpíts:zö- elsöosztci./;yú kocsit is t:udwnk 
vettel burkolták.. Ezek azérlt gyártani. Azt hiszem, ez si
is érdekesek, mert a fej,tá- kerüLt is - mondta Márté 
masz al-att Iaf'icellei béleLt Fere11c. 
nyakszirt-támasztó is van raj- - Milyen újításokat 1'4ló
tuk, s valóban :kényelmesek.. si tottak. meg a kocsi építésé-

nél? úgy helyezt,@k el az ülése- - 1i)z a MAV el$15 om<>tt 
ket, hogy nem pontooon egy- ablakú kocsija. Szerkeíl'etét 
mással sremben foglailn� Kalmár János fók<mstruktor 
helyet az utasok, tehát ke- 1 és M ogyO'l"ósi József 1ll>érnök 
nyelmesebben elhélyezikedhet- , tervezte. Az osirt<>tt ah-lak előnye. hogy alsó Rélénél nincs hézag, s a -víz -nem fo

Az első becsületfizetés 
lyik. be a k.ocsii faiai köz,é. A hag�yos ablakú kocsik falait 1téhán11 év alatt kikezdi a korrázió. 

A szocialista társadalom ;1 

munkást, a dolgozó embert 
tartja legdrágább kincsének, 
értük történik minden a szo
cialista országokban. J él tud
juk, a kapitalista társadalom 
nem becsült.e társadalma lété
nek alapját. a munkást. A dolgozók megbecsülése csak a szocializmus ép·ítésekor emelkedik 
- először a történelem során 
- a megkívánható színvonalra. 

Persze. ez a változás nem 
máról holnapra törté11i1-. 
Hosszú az út, hos,,zú nevelö
munka elözi meg azt a kcrsza-

kot, amikor már a szocialisla 
I 

borítékokban vették . fel. illet
társadalom törvényei a gazda- menyűket, hanem ki,kt maga 
sági, politikai és kulturális szolgálta ki mag�t az :Ző�e 
életünk minden területén álta- tornyosuló bank3egyellcböl es 
lánossá válnak, amig az em- váltópénzből, pontosan annyit, 
berek gondolkodása, erkölcse mint amennyit a fizető tiszt 
és szokásai alapvetően megvál- lajstromba foglalt. Először tör
toznak. A fejlődés a dolgozó){ tént, nem is ment olyan gyor
munkájában, magatartásában, san. mint a fizetés meg-szokott 
á kollektív együttélés és segí- formájánál. de lelkes érdek
tés normáinak meglartásában lődéssel zajlott le és azza.l a jó 
egyaránt lemérhetö. érzéssel, hogy a becsületfi.:etcs 

Ez látszik a BVKH VI. osz- mérlege ,.fillérre stimmdt". 
tá 1ya dolgozóinak szocialista A BVKH VI. osztályának 
kezdeményezése·
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13-án a dolgozók már nem tan örül annak, ami a becsu-

. Jetfizetést lehetővé tel�:?: a szo-
:·.r 

" cia!ista erkölcs alapján fej1Mő 
�- összefogá.snak. a.mi mun kájuk· 
· ban és ,magánéletükben egyre 

inkább érvinyesítt gyü möl
csöző hatását. 
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Lesz-e fogászati rendelőnk? 
Régi és magas létszáma miatt indo'kolt kérelme Szeged állomás1uvk., hogy üzemi fogorvosi 

rendelője is legyen. Elvileg 
ezzel egyet is ért.ett a szegedi igazgatóság egészségügyi · cso
pórr,tl. de fogoi-vost; nem tu
dott küldeni. Az állomási szb 
tárgyalt dr. Csiky László fog-

Automatikus 
I útésszabá/yzó 

A koasi gőz és ele'k,tromos 
fűtésre egya,ránt alikailma5. 
Az elektromos fűtésszabályozó 
berendwés,t f3aji Béla ter
vezte. E srer!kiezet revén ál-
1.andó. egyenletes hőmérsék
letet lehet lbiz,tositani a ko
csiban. új a fént,csővilágitá.s 
is. mert !központi á!ramátala
kí'.ó segítségével 110 voltos 
vá1tóűrammal működi!k. A 
kocsis2.'ekrény :lialamak belső 
szigettelésére a szo.káso9 aJu
minium!ólia helyett 'úJ!lokfát 
hn�z

.
n,á,J,ta!k .A lakkfa parafa 

és ragasz.tó műanyag ib.--eve
t'-:IBe. 

A kocsi próba vezetője, Nam1 I mre, a 7 B kocsiszer
kesz;tés,i alosztály főelőadója 
elil;mei:éssel nyilatkozott az 
új :kocsi.róL 

- Na;(lyon szép ez a. kocsi 
- mondta -, a beLföbdi for-

Szepes Tiborné, Kancsár József és Geraszia Oltra kiriló orvossal, aki hajlandó lenne a 

A tmrábbiakban elmondotta, 
hogy a káderkiválasztást lé
nyegében már minden szb-nél 
elvégezték. Ennél azt a célt 
tartották szem el.ött, hogy az 
eddig jó munkát vézett bizal
miak, v,..,zetőségi tagok tovább
ra is a helyükön maradjanak. 
Személyi változásra csak ott 
kerüJ. sor, ahol an-a feltétlenül 
szükség van. A 39 megválasz
tandó szakszervezeti bizottság 
tqzül így elöre láthatólag. csak nyolc helyen lesz változás. 
Néhánt helyen az szb-titkár 
túlzott szakmai elfoglaltsága 
miatt = akarta a vállalni a 
további szakszervezeti munkát. 
lgy volt például Kapuvár állo
máson. A megyei bizottság 

Az elkészített „menetrend" 
szerint bonyolítják le a válasz- dolgozó kiszámolja a jól megérdemelt keresetet. délutáni órákban nálunk, az 

állomáson 1'.."ndelná. Már csak 
..,......,"4",._.,.._.....,._ ....... .,..,,.,..,,_,.,......,.,,.,.....,,......��.,.._.,...,,.,.,.,.,_..,.� ..... """""'�"'"".,...""'...,.,""".,.,"""'-""'.,..,_,.,.,.....,......,...,.,,.,.,....,.,...,.,......,..,..,..,.....,s, az drel1, !hogy az egé.szség-ügyi 

galomnnk minden tekintetben me!1felelő lesz. Kíván� 
c$ÚlJc va,gyunk, hc,,gyan, fo
gadja maid ed a koc:$it az utazóközönség. A vélemén11ek és tapa.sztalatok a!a,pján szeretn én,k kiala kita-ni a korszem e1sőosztá1!/Ú személvkocsilk végleges formáját a belföldi forgalom számá-m. Ebben az évben 20 ilyen kocsi 
késziU majd. Dwna.keszin. Gdynia 

Reggel éutimk Gdyniába. 
Köd borult a vá,roora. A 
Ba.Lti-ten.gier hideg levegője 
t>iro6ra csípte ea: arcokat. Itt 
a homokos partot tarajos 
hcllámok nyaldossálk. Amott 
braz.ili.ai ú t;jára ilres1lülődik a 
Mazowsze rengerjáró hajó. A 
kikötő előtere e.gy hatalmas 
park, solk virágg;a[. Körepé
ben magas OC1llop tetején egy 
l<ZObor ál:1 - .,a. tenoer i.&ve
ne". Nőalak. mely a mi Gel
lért.../J.ewi Sz:abad'>ág-6/Wb
runklra em!lékez;tet. A sro
bortalpamt négy sankán 
öro'ktúz ég és éjjel-'Il.appal 
!két fegyveres lka.ma őrzi. 

A !késő délutáni óráikban 
egy igla:zi <tengerparti csárdá
ban ebéde1tünik.. Rántott húst 
tört lkru.mpH val és .káposzta-
1:őzelék!kel.. a lengye,l.ek lllem
teti eledelét ettük. 

Oliva 

KÉSŐ déhitá:nra járt az idő, 
amikor Gdynia szomszédsá
gában OLivába. ér� Kí
&érőinlk tanácsára egy Euró
pa,-hírű templomot Játto@at
lrunk meg. Monumenitálii.s 
építmény. Sekrestyésféle, idö
sebb bácsi vo'.l:t a kísérőnk. 
A XII. században épült a 
t.emplam. A falak fehérek, 
díszt.el.ene.k, mert a XVI. 
században az ell.enség 11.eme
sze!Jte a fala.kan v-Olt gyö
nyörű freskókat - magy,a
rázzák. Kooben megszóla:Lt az 
orgona. Nem lehetett nem 
oda figyelni. Minit.ha hatal
mas szimfonikus z.enekar 
muzsikálna, szinte rezdültek 
a fal>aik, ahogy ide-oda ve
rödtek a hangok. Azután ami 
történt, az méltán neve2lhetö 
az úti éil:mén[yek �rebbiiké
nelk. A müvész, alki éppen 
gyaikorolt a templlombaill, Schubert Ave Ma;riá;át kezd
te játszani. Talán megtudta., 
hogy lkül!öldiek vagywJ)k, ta
lán azt is, hogy magyarok, 
taJQn mind a 7000 síJ)Ot meg-

[ 9Wla:ltatta, de o.lyan Jenyü-

Lengyelországi útiélmények 
II. 

goz.oen hatalmas és csodála
tos ha.IJgokat csalt elő, ,hogy 
arat is némává., demied.ttié 
parancso.liták a hangdk, a1ki 
ez idáig 111em volt :zienElked
veló. 

Katowice - Oswiecim 

Auschwitz , 

Tovább utaztunk . • • Az éj
s:zakálkiat háaókocs.lbal!l töltöt
tük, s így xeggelente más
más vároobaln ébredtüJllk. Ez
úttal Katowicében virradt 
1-ánik a reggel. Rövid séta 
után egy lllÉgy ilrocsiból ,álJló, 
d-e szerves egészet iképező 
emeletes vonattal indultunk Auschwit.z felé. A kocsik 
alsó ,ré.w,e - a föl.dszmt -
ügyesen be van süllyesztve 
az alváz-=kezet közé. Az 
emeleti részre lépcsőn ke!ll 
felmerurui.. Nagyon !kényelmes 
a J:lelor miJll d lent, mind teoit. 
A nagy befo,gadőképességű 
kocsik súlya mi111dössze 32 
tonna. 

Egyórás út után megille
tődve szál1tunk !ki a vonat-

bó1. Néh.ál!lya.n meg is je
gyezték: de sok embetr me
inetelt e:l.léken a !köveken a 
haJ:állba.. 

Műút veoot a tábor� 
Csaknem úgy áll minden, 
mint a háll>arú idején. Bar
bársá:gnaik tíí;ni,k a vastag be
tonos2Jlopok;ra foilJt sűrű sw
geoorót, melly annak :idején 
1500 voltos magasfesrul,tségú 
áirammaJ volt tellítve. 

Balra a ika,putó1 ha.ta:Imas 
kémény, a vol<t haláillkamra 
kéménye áll.. A rossz emlékű 
tábor jelenleg múzeum. Ve
zetője - egy világos tekin
tetű �engyel - magyar-"<IZOtt, 
miközben egyenként lroroe
jártuk a voLt fogolylakásoikat. 
A falakon hata.lmas fotókon 
láthalló, ahogy a mezítelen 
nők, gyetmekek vége]átha-
11aJtlan sora menetel a halál
mmrak. felé. E.gy üvegfal 
mögöbt vag,oo,itétElllnEik meg
felelő levágol/1; embe!1i haj 
llátható. Amotlt bőröndök, 
táskák egymás hegyén-hátán. 
Mindegyiken nevek, számok: Waldstein Milán geb. 1928. 

Az egykor hírhedt haláltábor körül még Jói látszik a tüs
kés drótkerítés. 

. csoport el.fogadja. ezt a meg-No 1233. Judi_t Geid-or. qooon oldást és fogászati. rendelésre Holland, Ruzicska Miláa No . • ·'-· , 
710, Arató Károl.11 ceb. 1921 �ma.ssa tegye renudon:-

No 2689• Ne:vek • : - �e.le ·: • Szeged állomás dolgozói 
� vol.ra�aki!

U&-
� 'Nm>él;ü� � k.érésÜ1l-� réivi

élelllcé1o.kért harool'balk és é1- de�n ellntezest nyer es __ kez: 
tek. Sdk e'ZleT szemüvieg, ru- <letét V�i nál�k az uzemi 
hák, cipók és fogkefék. ház.- fogorvosi rendel.és. 
tartási szerszá.'llOk, srz.ú.rök, {B-i) 

Aa:nint haililottu'k, a dunake
szi járműjaviitóban 6Zivesen 
váJ.faU-ii!k ezit a munkát. Azt 
sreretné�;, na má1· nem kel
lene sokáig várniuk a meg
rendelé;re, hogy időben be
srzm-ezhesék a ffrocsik építésé
hez szükséges ,anyagpka,t. 

bögrék, edények és egyéb 
evőeszlkömk néma ita.núi ma 
:is a sz.öm,yű múltn.a;k. 

A <kiét épüJiet lkooti udvart 
mint egy ik:ápo]Jnát - dcová, 
csoltvas-k.erités zá.rja. Hátul 
a magas lk:őfaa. 6x3 méteres., 
f.eilrebére márolJt darabja. -
I bt l.őtJték agyon az éctelmi
ségieket - mondja a !kísérő. 

Ma lis puháibb. 1ágyalbb jJtj; 
a föld és a kmőtt vadnö
vény kövérebb, egyenesebb 
sz:áliú, minit bárhol a tábor 
1lerületén. „Ein Volk, ein Kampf, ein Führer" - olvasható ma is 
a vo.llt táborparancsnok.i szo
ba fal.án. Ez az épület volt a 
srmgiorltobt fogda. A -pincében 
kébmiéteres távolságban oora
kiozmak a vasaj,tx51k. A vru;tag 
ralon a,;ak. tenyérnyi nyílá
son á,t jön be a fény és a 
],e�ő. De o]:yan cella is 
van, amelyi!k semmi fényt 
sem ikapolit. 

A „blok smiercik", a gáz
lkamrá:k döbbenetes képet 
mutaJt.nak. A falak feketék, 
mint egy siralomházban. A 
kísérő szörnyűségeket ' idéz. 

- Fürdés céljából terelték ide a boldogtalanoW 
mondja. - Aztán a mel.eg víz heluett ciklon.gáz töLtötte meg a hel11isé.11fl.t. 

A 10xl5 méteres kamrák 
berendezérei a középkori 
inlkvizicíóra emlékeztetnek. 
Görgőkön valami te!)6ifele
ség. A v.ilágga,l és az emberl 
g,oD052JSággal megbékélt testet 
ebbe helyezték bele, hogy az 
automatikusa-n nyílö, fene
ketlen gyomrú kemencében 
anyaggá. égéstermékké és 
le1ket-testet bántó =i.ggá 
váljon. 

Gergely J-.sef 
( FoLvta,t;.J.J 

Teltház akciót szervez a Jókai Színház Kékmadár 
című előadásához a kultúrnevelési és sportosztály 

A nak.sziervezet kultúrneve- Tyltyl,t;, a szegény favágó lé� és spor,tosztálya az idei fiúnadrágba bújt rövidhajú 
színházévadban immár másod- gyermekét Horváth Teri 
ízben szervez teltházakciót a játssza kedvesen, kamaszosan. Jókai Színházba. Deo..omber Mytyl szerepéböl a sokoldalú 
10-én Pagonvin: Arisztokratá'.k Hacser Józsa formál igazi 
clmű színművét tekint'hették l mesebeli jó kislányt. Felvonul 
meg a színházkedvelő vasuta- a darabban úgyszólván a szín· 
sok. Legközelebb, március ház egész társulata. 
1 1-re Maeterlinck.: Kék. madár A felnötteket elbódítja a 
című mesejátékához szervez mese varázsa, de a gyermekek 
teltház akciót a kultúrnevelési számára annáJ iZgaJmasabb, 
és sportosztály. élvezetesebb az előadás. Éppen Hogy miről szól ez a. -világ ezért, mlvel az előadás dél� színházait bejárt mesejáték? után 14 órai kezdettel kerül 

Nos, TyllyZ és Mytyl, a két sorra, a s2ínMzat kedvelő szil� 
favágógyerek mindjárt az elsó löknek, elsősorban a vidékiek
percben kézen fogja a nézőt a nek azt tanácsoljuk, hogy álta
mesekék karácsonyi álomban, lán<>s iskolás gyermekeiket i& 
az erdöszélén és a rejtelmes, hozzálG magukkal. A jó félévi 
csodálatosan szép kék madár bizonyítvány után minden 
keresésében elvezet bennünket gyermek számára szép aján
az emlék•:!zés országába, az dék, felejthetetlen élmény lesz Éjszak.a királynójének rémek- a Jókai Színház Kék madár 
kel teli palotájába. című mesejátékának megtekin-

Szól a zene. A tündér, a tése. 
Kenyér. a Kutya, meg a Macs- Az érdeklődők a jegyigéiiy
ka, a Tűz, meg a Cukor, de lést a helyárak feltüntetésével 
még a Betegség is dalban a szakszervezeti és a megyei 
mutatkoznak te, valami élet- bizottságokon keresztül fcb
rajz félét mondanak el maguk- ruár 15-ig juttassák el a kul
ról_ Egy-egy pillanatra el- túrneve1ési és sportosztálv 
mosolyodik a,: ember a sok-sok címére: Bp., VI., Benczur utca. 
ötletes megoldáson, mindenek- 41. Helyek 10-28 fo1·in-tos 
előtt a hűséges kutyuson, árah.ilan igényelhetők. 
amelyet; a Jókai Színház fiatal 
tehetséges művésze, Szabó Gyula alakit, tegyUk mindjárt 
!hozzá, hogy kitűnően. A fiatal 
színé5z finom és mértéktartó 
humora mindvégig hiánytala
nul b�nne vibrál ebben a két
részes előadásban. 

- ELEKTRODINAMIKUS 
biztosüó berendezést szereltek 
fel Románia tizenhárom vas
útállomásán. Ezálta1 jelen
tósen növekedett a vasúti 
közlekedés biztonsá&a. 



• • MAGYAR VASUTAS 

Miért késik a vonat 
A szobi vonat sorozatos ké

sé.\leiról sz,eretnék &Zólni. Jó 
lenne módot tauüni arra, 
hogy me11szwn,enek ezek a 
késések, hiszen miattuk na-

1962. FEBRUA.R 1. 

Hárman az év csapatából 
� ' ponta több száz ember ké

sik el a. munka.helyéről. 
lme, a tén11ek: január 

Póruljárl az okos 

A wrtaié/cmozdony néh.ciny kocsival kifelé húzo�. Fia
tal kocsire-ndező-palcinta - új piros zászlóval a kezélben -
szaladt a kocsisor után. A hcitsó vasat kapta el - kétségU.. 
lenül ügyetl.enül - s így na,gyot koppant a feje a. koc.,í
oldalban, de felugrott. 

Konrád I. Sándor negyed
éves orvos'-nh&Uga&ó, Z2 
éves. TanulmányaU kitünö 

. { eredménnyel végzi. Az Idén 
szeretné megszerezni a jó 
sp0rtoló és Jó tanuló címet. 

18-cin, csütörtökön a Váaól 
5.18 órakor induló személ11-

' vonat a Nyugati-pályaudvar· 

1 ra érke'>'..éséig két.szer el.sza
.� ka<it, s emiatt 35 percet ké
·., sett. A következö napon szin-

Én rossz érzéssel néztem a jelenetet. Maga - az öreo 
kocsirendező - 1UJgyot kacagott a dolgan. 

Katona András közlekedé
tl ilzemmémök, a Déli fűtő
ház dolgozója 23 éves. Tíz
éves kora óta a BVSC ver
senydje. 1958-ban tagja volt 
u Európa-bajnokságot nyert 
IDagyar csapatnak. 

tén késtünk, de most azért, 
mert az előttünk levő szerel-

� vén11 fékezésével volt baj. 

Konrád U. .János az Allat
orvosl Egyetem másodéves 
hallga&ója, 21 éves. A klub
mérkőzéseken és a magyar 
válogaM>Uban is kitűnően 
megállta a helyé& • 

U jra félórás késés volt. Ja-
1 nuá.r 20-cin, szombaton az 

5,18-as vonat egyáltalán nem 
jött, csak az utána követ
kezö, az 5,40-es. Közben a 
helyi járatok is befutottaik a 
váci cil!omá.sra. Ezek utasai 
i8 megostromolúik a Buda
pest: feié induló vonatot, 
a.mely annyira zsúfol.t lett, 
hog11 Gödnél jóformán senki 
sem tudott felszállni. 

Mindjcirt megjegyzem azt 
is, hogy nemcsak az említett 

- Te Suttyó - mondta és ba.Tá:tkozóa.n há.tba.vágta.. -
Soha nem szabad a. hcitsó 003(l.t m,egfogni! Mindig az eloot 
kell! Megtámaszk.odom a külw lábamon, ellököm � 
mindaddig, a.míg a feUépö lábam nincs biztos tal,a.jon - é4 
mutatta. is a testhelyzetet. 

Megint arra jött a tartalék.mozdony_ Jó tempósan húzott. 
A tanár szemlé!tetöen is be akart.,a, mutatni tudományát. 
Fürgén. peckesen futott utcina. Elkapta. a. kocsi el&5 vasát, 
pontosan úgy, ahogy az e1'méletet ma gyarázta. Támaszko
dott, lökött, aztán megint tcimaszkodott a lábaival. Ez eset
ben azonban az elmél.etet nem követte a gya,lwrlat. A gya,
koriott ugrciló, a csalhatatlan hipp-h(}pp, mint egy z.Mk 
krumpli, ott hempergett a januári hideg scir keUös köze. 
pében. 

Póruljárt az okos! - derültek rajta a többiek. Egy kt.. 
csit én i8. Pedig szomorú az, amikor az öregek nem ;óra, 
hanem rosszra. ta.nitjcik a fiatal-Oka.ti 

- lyf -

Mint · ismeretes, 1961--ben a 
legeredményesebb magyar 
csapat címet a vizilabdavállo
eatott =te meg. A mill.<t 
évben kitűnő formá;brun ját
aó váilcgatottlbain három 
BVSC játékos. Katona And
�d.!. Konrád J. Scindor é<! 

Konníd II. Já:r.os is 62JETel)e1Jt. 
A vízil0lbda válogatott 5iike
reiinek Jrov-'d.CSa, LaJci Kcirol11 

cs.mak nagy rés7Je van aib-
1:ie,n, hogy a magyar váilo.ga
rott, ame1yben a tapawta:lt 
rutinos játék<J60!k melilebt szá
mcJ6 :fiataa kapott he'.lyet a 
múlt es7Jt.endóben, i.Jorer1 si-

napokon történtek a11en dol
gok, hanem az utóbbi időben 
mind r,yakrabl>an eLöfordul
nak. Mi, utasok, az utazás , 
szenvedö alanyai, arra kér
jük az imetékeseket, h.o!nt te
remtsenek rendet a. váci t.'O· 
nal közlekedésében. 

- AZ OROSZLÁNYI kis
'VOSÚt az idén 5o-60 ezer ton
na szenet szállít havonta a 
bányaüzemektöl. a szépvízéri 
kii.lfejtéstöl a vasútállomásig. 
A szerelvények továbbítását 
új. egyenként 130 lóerós die
selmozdony végzi. A györi 
Wilhelm Pieck Vagon- és 
Gépgyárból februárban két 
új dieselmozdony érkezik 
Oroszlányba. 

túrtermében. A műsorral h 
uzsonnával egybekötött össze
jövetel h,angulatcs, kedvi:a 
emlékkel ajándékozta meg 4 
találkozó részve vöit, 4kilc 
még sokáig együtt maradtak. 
felidézve a ténylege1 éver. 
szép emlékeit. 

is vasu!JaB l!!IP011tvezet.ó, a Marjanovics Mártonné 
Vác BVSC víziimil:xlláwinaik ed-

:r.óje, A népsrenl Karcsi bá- kerelket ért el. - Több mint két és félmil• 
lió forintos megtakarításl ér
tek el a múU esztendöben a 
tapolcai fütőházban. A dol
gozók különösen a szénnel 
gazdálkodtak jól, 6651 tonná
va1 kevesebbet használtak fel 
a tervezettnél. 

A szerkesztőség üzeni 

Folytatják jó szereplésüket 
A LokmnotiT Természetbarát. 

Egyesület elnöksége február 10-
19 között rendezi meg a vasutas 
természetJárók m. országos foto
klállltás.it. A legjobb folomunkák 
kategóriánként d!Jazá,rra kerülnek. 

Varga Sándor, dr. Horváth Ká· Csehszlovákiában Prá-
�- B���� i�:':ró�r i!�� gától a Szovjetu:iló határáig 

a Testvériség iljúsági súlyemelői 
nár Károly Tapolca: cseh Zoltán, villamosítják a nemzetközi 
Kórócll Mihály Szolnok: Berkes fővonalat. Prága és Slovenské 
Imre S1.ékes!ehérvár: v�rnal Nové között már megépült a 
}t�

6 

rie°fu:e�e�"�n
n f:i;;.,. Ifl,. felsö vezeték. Az év végéig 

zlncbarcika: s,.ikely Józser szom- 1 befejezik a vona1 utolsó sza
l>at.'1ely; lliarjano,-ics Mártonné 

l 
kaszának villamosítását is. 

Vác; Pintér Lajos Vácrátót; dr. Nyugdíjas és tényleges vas-

Tlzenh6t részvev6veJ. térk�olva· Januir lf·ón a Testvúiaég r,en. •ezésében kerlilt sorra a súlyemel6 Ujúsá,:I AlkotmAny J[upa csapatvensenv. A versen:ven több ell'Yeslllet fiatal súJyemellll mér
ték ilssze tudúukat. A Testvérl
llé,: fiataljai ezúttal le ma,:Man 
kiemelkedtek a mez(inyb6J. NéCY 
•úlycsoporU>an az első helyen vé-
1:eztek. EZ«tklvill több értékes 
llelyez6" szere-. 

Az ldt!I ela6 llli1Yemel6 versenyen elért Jó eredmény Is azt blzonyltja hogy a sportkör sűiy
emelő rlirdli,Ja folytada a tavalyi 
JÓ -plésé1. 

só tanfolyamot rendezett a Loko
m<>tiv TE vasúti f5ooztaly! alap
szerve. A tanfolyam eredményes 
elvégzését :Igazoló Jelvénvt klubna• 
pon adták át a hal]gatólrnak. ��';
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á� utasok találkozója zajlott le 
anyagá.hoz felhasznAIJuk. a közelmúltban a BVKH: kul-

Új diesel hidrauliku.s 
mozdony készül a MAV ré
szére a. Ganz MAVAG-ban. 
Az új mozaon11: normál 
nyomtái,ú mellékvcma!akra 
tervezték. 

A nakosztüy, amely néhiny 
év-rei ezelőtt tért it a.z utánp6t
U. neve!ésé.N,. a mt\Jt 6vben Is 

Kettős BVSC siker a jégkorong bajnokságban Átmeneti időre a MÁV Kórház rendelkezésére bocsátják 
az Éjjeli Szanatóriumot r:�:'

e

p

d
é�d:�=a::./�:�: 

téli; meir az Alkotminy Xupit. 
Csa.patb&n a 1erdühik Is bajnok• 
aárot nyertek. Az lfJÚS<Ígl és eer
C1116 coapatban a mfilt évben el• 
eri eredm6nye1< alapJAn k:llenc 
man-ar bajnol<s,lllf UIAU gazdá• 
ra. UgyanalGkor számos országos 
esúcsot tartanak a T...CVérlaég 
Nl)'emel6L 

Be1e�z&J.tek az ifjúsági é$ 
1 

téJc né1:kiil szerezték meg az 1 
serdilló Béke Kupa torna elaö helyet. 

1 kilzdBLmei. A BVSC. if;tí,sá,gí A kettó, siker a smlwu-
é8 serdülóc.,a.pat kttűnó telje- tál11ban f<>!yó jó nei:�ló m�n- I 
sítménvt nyújtott A serdii- ka. eredmeni,,e. Amtert mm• 1 

. . · denekelött Hára11 Béla edwt Zók mindvégig �ínvonauu és közvetlen segítőtársait il- ' mérkőzésen győzték lie 4 !eti dicséret. Termé.'!Zetesen 
Postú.& egvűttesét, míg a.z köszönet jár a két csapat jci
ifjúsó,gia.k az lpítók diszkva- téloosain.o.k i& <t siker kihar
liflkáM.ta. következtében, ;á- coT.ás,á.ért, a helvtcíMásért. 

Szaksie, vezetü,w, központi 
I 

ágyra ép
. 
ült, A különbözö tol-

t·ezetós-ége busszcí ideig vizs- da'.ék építkezések és bővítések 
gálta a MAV Kórház helyzetét. során azonban 740-re szaporo
Megállapította, hogy a kóiház dott az ágyak száma. A nö
túlzsúfolt, ezért az tjjeli vekvö igények fol_\'tán ez ;, 
Szanatóriumot átmeneti szűknek bizonyult. Éppen ezért 
idöre - a kórház céljaira ren- az engedélyezettnél több ágyat 

része a kényszeritó körülmé
nyek folytán a folyo.,ón nyer
jen elhelyezést. Ez az embe
rekröl t'O.!ó szociális gondm
kodás elvének érvényesitkse 
miatt sem engedhetö m�g. 

A Hivatalos Lapból 
delkezésre Jt,zll boc�átani, Az helyeztek el a kórtermekben. 
Éjjeli �zanatóriumban jelenleg Sót az utóbbi időben mind 'havi turnusokban egy beuta-

G 0.. r b e T u„
 k o·· r � lási időszak alatt 8�2 dolgo- gyakoribb jelenség, hogy 

� zót 1<ezelnek. Ha azonban az a betegeket a folyosón is 
épületet átmenetil.ea a MAV kénytelenek fektetni. 

A Hivatalos Lapbl'H a sz.al,szer. vezeti blzottságQk és a 11olgozOIC figvelmébe alánlJuk a kllvetk�� ket: 

Különös jelölés Kórház céljaira. veszik �ény- Ma már ott ta11unk. hog)' 
be. hozzávetőlegesen 100-120 900 beteget ápolnak a MAV 
kórházi ágyat lehet ott el- Kórházban. 

z. számból: A mun1<á-.,1�Uison t.örténó elhelyezés éS téritésl dlj s.7.abályozá,:;;ának kiegészítése. 

Az .al4bbiakban k6lt6tt sze• 
m'1yek szerepelnek. Aki méqis 
m.aqára ismer, maq,ra ves• 
sen • • •  

December egyik hétköznapjci114k ködös 
reggel.én Rézbcinya.-A/.só pu.-on. rermelési 
tanácskozásra gvüitek össze a dolgo(zók. A 
beszámolóhoz, a.melyet Kiss József á,Uo,m,á,s
iönök tartott, senki nem szólt hozzá:. 

- Ha nincb hozzászólá8 - mondja, Süm.ec,i 
&n11i bácsi, az szb-titkár -, ClJkkor ja.va.-.!a
tot teszek a február el.só felében meotar• 
tandó szaks-zervezeti vezetóségvcila.sztó taq
evülés jelölő biwttságcira. (Néma csönd.) 

- A szakszervezeti bizottság - mondja 
1o1,cibb Sanyi bácsi - a ;elöli, bizott.sá,gba. 
ja.v,isolja Dörgölöző József, Ha.jbók Péter � 
Bóli ngató Károly elvtársaloa.t! Elfogadják az 
elvtársak? (Néma csönd.) Ez a jelöLö bizott
�g ;elöli ki az ub új vezetöségét - erő.s
ee•: Sanyi bcicsi. 

ElfC,{jllG.ják az elvtársak? 
- Eeeel! - hangzik a. padokból. 
Nagyon jó! Megállapítom, h0/111 az elvtcir

lá.k ewhangúlag m,egvá,lasztották a jelölő 
lnzottság há,rom tagját. Elnököt ma;d ók 
11á!asztanak hcirmuk közül. Hát . . • ezzei . • . 
kösz5nöm az elvtársak szíves megjel,e-né.sét, 
& termelési tanácskozást bezá"rom. 

- Nn, �zen túl vagyunk - törölgette 
IM>m,lokát San1(1 bácsi. 

- Nvu,god.jon 'JIU'íf, a többin i$ túl te.szünk 
- vci1a.s•olta a fönök. 

TelMk-múlnak a napok. Míg egvlk dél
titcin a fónök magcihoz rendelte DörgöUlzót, 
Ha.Jbókot é.s Bótin,gatót. Meg i.t ;elentek a 
Je'USl,ó bí:>ott1cig tagjai. A főnök benyúl az 
H"óma.ppája. alá. kiemel egy cédulát é$ közli 
• Jel,•,iied:kkel, hogy az éj,zaka m.egál
modta. az új Rzb ös�etéteiét, •ezt azeretné 
Hliik ismPrtetni 

Ol1--asaa. a listát. Eisönek mindjcirt az 
rgui.k helyet.tes f6n.ök nevét. Tudni keU 
ugyanis, hogy Rézbcinya-Alaó pu.-on két 
helyettes van. Utána 1orakc,zik három-négy 
lrtelmiséai, de ezek között ol!JIQ.n i.t akad, 
&kinek méa ninc1 kétévea szakszervezeti 
faD8ága◄ Ea.eket követik a sec,édtlaztek, itt ia 
lalól1'1i oLva.nt, a.ki mór 18 hóniap,ia el.fel,ej• 

� ta;gdija,t ;fizetni. Szcim szerint 9 1lR.'V helyezni .  
A kórház helyzetéböl fakadó szerepel a listán. Mint ismeretes. az ll:jjeli panaszok és bajok légiója, dz - No&, mit szólnak az elvtársak ?  Jó ösz- Szanatórium 1956-ban kezdte elsösorban a beteg dolgozók szetétel U{/1/e? Minden van benne. Értelmi- meg múködését. Működése 

I 

érdekeinek figyelembevételésé,gi,e,k, segéd.tisztek. A /wcsirendezök. Ta.k- során eredményesen szolgálta veJ tein munJecis>ok és a vciliókezelók között a vasutas dolgozók gyógyításá:. .. . _ . nem taláol-Ook olva.n szeméiyt, a.ki meg(Wná. a elsősorban a beteg>'ég-megelö- , a kozpont, v_ezetoseg �elye-
h.el11ét a szaiksurve.zeti bizottsá(,ban! Ne- zésben töltött be jelentös sze- sen fog�alt �llást, a!,Ilikor a 
künk pedi(l arra. keU törekednünk, elvtár- repet. A szakszervezet köz- szolnoki korház uzembe-
sa,k, hogy a névhez h.ú. polttikailao és szak- ponti vezetösége azért nem h?lyt:zésé'.g _ gyógyk_ezelés 
ma1lai} jól képzett elvtársak kerüljenek a szívesen _ kizárólag a. dolgo- celJ3;1ra 1d�1glenes Jell�g-

3. számból: A KPM I. Vasút& Főosztály és a Vasutasok Szakszervezete Elnökségk}ek trány• 
eh•eit a vasúU kí'-lekedés � tnar 1962. évi tervének vkrehaJtástit 
c.egiti szocialista munkaverseny. 
hez. 

KözszoJgálaU alkalmazottak 1-4 hadirokkantak arcképes i�azolván:vának. bet ·trüzetének ér-t"énve• sitése, tlletőlee kláll!tilsa "2 1961. évre. 
K(lzlemény a csalAcllház éoltesl akcióva1 .ka:ocsolatbón. 

oezetésbe, mert uweb6.'r, a második ötéves Zók é.dékében _ határozta el, g�I ate?ged1 a MÁV Kor-
t.en> Di(Ta.ntiklu méretű fel.adatai. vala.mint hogy haz reszére az €:jjeli &UnY AB VASUTAS 

a szocializmus a.lapja.inak lera.ká.M ezt pa-
,·dei"glenes-, a szolno'·' 

Szanatóriumot. 
FelelO. szerliesztO Gulvas Jánoe 

1'a.ncsolólao m.eoköveteli t6Wnk. �� ..., FelelCl,, klsdo, SzabO Antal 
- Mi a véleményük a.z elvtcirsa.knak? vasutas kórház felépítéséig A MAV Kórluíznak Európa- '!zerkeszt�i,: Buasoest. vt., 
A ;eu;u; bizottság kórusban válaszolta: - a kórház céljaira adja át. szerte jó híre van. Mégis félö. Beocnn <> o 

Na,gyon jól van, na.gvon helves, főnök elv- M , is . 1 I , é r k , hogy a túlzsúfoltság, a higiénia. Telefo�;e::i��o;i!.:,_�184, 
tár•! E 
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o
l 
a . az elhelyezés és a gyógykeze- renesztl: • ""osz•va ' -oklad� - Te je.sen e es..,gesne ta-rtom, agy a h 1 t d '  vana1a, l 1 l ,_ k h n-e a · or az Je en eg:i lés rovására megy. Az pedig l � - " 

koc.sirend�zöktől, ralotciri munkásoktól vagy e yze" a Ja meg a választ. egyáltalán nem kívánatos. Budaol"St. vn RákÖC1'1 0, s4. 
a vciltókezelóktól behouunk valami nagy- A kómáz annak idején 600 hogy a sú1yos betegek egv �7lkra Laon„omd• 
hangú eguént ez felborítaná azt a harmo- ,,. .... , .................... , ............ .,, . • 

,, , ___ "' ,.  , . � �,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,v niku., életet, a.mel11 az á,l..,,,....., dolgozoinak � 
em,ike--m,ci3ika között olva.n pompásan kibon- � 
tako:zott - toldotta meg Dörgölózö. - Há.t � 
akkar . . .  kedves elvtár1ak, munká1'a fel! � 

Dörgöl,6zó felrohan az irodájába, sebtiben � 
elókotor egy gépl-rónőt, a,ki szolgálati idö � 
alatt társadalmi mun�ban gyorsan !,egépeli � 
a listát é.s ew óra múlva mcir olvashatják � 
a dolgozók a jelöltek névsorát. � 

A do�ók mei;,lepe#en cit!ta.k a névsor � 
eLött. S a vágányok mentén, az őrhel11eken � 
,r.egindtdtak a viták, ewmás utcin h4ngzot- � 
ro.k el a különféle megjell1Jzések. � 

- Bennünket miért nem kérdeznek meg?! � 
Vannak köztünk is olvanok, a.kik hOJJSZÚ � 
éveket töltöttek sza;k.sze-rvezeti funkciólxm. � 

Ez alkalommal a párttitkár, Szór elvtcirs � 
vctra.tlan m,egjelenése vetett véget a vitci- � 
na.le. Meghal,lgatta. a panaszokat, csendre � 
Intette a népet és nyugodt megfontoltsággal � 
!1711 azólt: � 

Felvilágosítás 

- Ha a vezetősé11Vcilasztó taggvú,lésen is � 
Uven 61zintén megmondják a véleményüket, � 
akkor blztOJJ, hogy olya,n lesz a szakszerve- � - Tessék mondani, miért késik a hajnali 
zeti bizottság &SZ>etétele, a.milyent önök r vonat? 
akArnakl � - Múszaki okból. de rögtön indíiom 

K� István l 

Értekezlet előtt 

- Ezt a balszerencsét! l\1ilyen hatásos fel-
szólalás lehetett volna, ha elfelejtik meg-
ja,vítani. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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A választás tapasztalatai 

Hajdú-Bihar megyében· 

1962. FEBRUÁR 15. 

1 09 százalékra 
Megtartottuk Kazincbarci

ka állomáson az 1962-es év el
só termelési értekezletét. HOT
tobágyi János állomásfónök 
örömhírt közölt velilnk: ta
valy a második félévben az 

. . elóírt 106 százalék helyett Nem arról kértünk tájékoz- !yet adott az egyik jegyvizsgáló g�on tartalma_s !Jeszamol6t ke- ' l09 százalékra teljesítettük az tatást a Ha;dú-Biha.r megyei szenének. - !gy leleplezódött szitett_a vezeto�eg. Nem.�z volt élüzem szintet. Allomásunkon bizottságon, hogyan készítet- a pletyka és újra meg is vá- a.z el�o. ko!lektiv m_1.mká1uk . , .  baleset nem fordult eló, s így 

Pályamunkások Rákosrendezőn 

ték eló a választásokat. Hiszen lasztották a becsülettel dolgo- Nyirabranyba� viszont g_yen- reményünk lehet arra, hogy az már tavaly megtörtént. zó műhely bizottsági titkllrt. ge_ volt . a. veze_ toség bes_zamo- el ,·s n"et·i·ük· az '-Jüz�. m lr.i- 6 F · bb „ bb -<- , · 1 , z..u B l El , " Ráko,rende•ll pályaudvaron a pilyaft,nn!ar14sl. dol,:oz6k • téll b na-nsse , uJa esem..,.,yeK're A Je öles szempontjából ta- v,a. 1ra ta '8 a tagsag. • - .. t tést 8 R. poltban l<ntönös toodd.al '1ég7.lx a váJiDY61< eUenli� ltarlNGt.ariúAt voltunk kíváncsiak. Nem is nulságos dolog történt Hajdú- mondták, hogy az szb és a tun e · 
csalódtunk, mert Lovász Imre hadházán. Cibere István, az bizalmiak több munkát végez-
elvtárs a választás legfrissebb szb-titkára nem szívlelte a bí- tek, ;obban dolgoztak, mint 
eseményeiról számolt be. rálatot. Ilyenkor mindig azt ahogy azt a beszámoló tarta.l-

- Lényegében már egész mondta: .,Válasszanak ;obbat, ma.zta. Igazat kell adnunk Sza
megyénkben befejeződött a bi- nem tudok többet tenni . • .  " - b6 Imre szakszervezeti bizal
zalmiak 1.·álasztása - mondta Nem Is feledte el ezt a tagság, minak, aki azt kérte felszóla
Lovi.sz elvtárs. - Összesen 720 kihagyták az új vezetóségból. lásában, hogy ne csak akkor 
bizalmit választottak az alap- A pályafenntartási szakaszo- találják meg a bizalmiakat, 
szervezetekben. kon dolgozók gyakran panasz- amikor munkaversenyt, vagy a 

Terme ési tanácskozáson 

Hámán Kató Fűtőházban 
- Most a választás melyik kodtak, hogy a főnökség sok társadalmi munkát kell szer-

szakaszánál tartanak? mindenból kihagyja óket, csak vezni, ha.nem ;utalomosztások Zsúfolásig megtelt a nagy-- Megyénkben a szakszer- .,mostoha gyerekek". Azért, alkalmával is kérdezzék meg a ,

1 

terem ahol január 31-én a vezeti választások folynak. hogy a jövőben ilyesmi eló ne bizalmiakat. Nyírábrányban Hamá'n Kató Fútóház utazó Eddig 19 szb-választásra került forduljon, a pályafenntartási · egyébként igazán vasutasm6d- swmélyzete egy rés7.ének sor. Ezek mind a kisebb szak- fónökségen egy központi szak- ra történt a választás, mert I 
termelési tanácskozását tarszervezeti bizottságok. A na.- szerveteti bizottságot is szer- más helyiség hiányában egy tották. Legalább 200 mm:gyobb létszámúaknál csak a. veznek, melyben minden sza- termes vasúti kocsiban tartot- donyvezető és íútó gyúlt következő hetekben tartják a. kasz képviselve lesz. Ezzel ele- ták a taggyűlést. itt össze hogy meghallgass.'.l. vezetóségválasztá.st. Március jét veszik az újabb panaszok- A szakszervezeti választások Szakos 'István fűtóház.l'ónök közepéig megt·álasztják az ösz- nak. sikeres menetét az is előmoz- be5zmolóját a végzett mun-szes szal:.szen.•ezeti bizottságot - Jól sikerültek az eddig dította Hajdú-Bihar megyében, '·áról és a következő felés április 11-én sor kerül a megtartott szakszervezeti bi- hogy a pártszervezetek minde- ;dalokról s közösen tanács.. 

megyei bizottságok választásá- zottsági választásaink nütt segítették az elókészüle- kozzék arról mit hogyan 
ra is. mondta Lovász el�tá:s. -

, 
t��et és a választások lebonyo- tegyenek �tán. Az i.ly�n Hajdú-Bihar megyében 43 óhat-Pusztakócson peldaul na.- btasát 1s. L l. tanácskozások, megbeszélé6,e;, vasutas szb működik. Többsé- ______________ akkor hasznosak, ha ószint2k, gilt:nél tehát csak ezután lesz Nos. ez az ószinte, bizalmat 

zott észrevételekról, javasla-
1 

Panaszt hallottunk anyai-
tokról. A dolgowk már is- hiány miatt is. Ném tudnak 
merik a tett intézkedéseket, dugattyúgyúrút cserélni, ezért 
de azért szívesen hal!an;ik · növekszik a mozdonyok gőz,. 
is a széntéren világító hí- fogyasztása. Töbpen bírál
ganygózlámpákró]. a moz- ták a $7.0l.gálati időre vonat
donysüllyesztő három műsza- kozó új rendelkezést. 
kos munkájáról, a számozott Amint hallottuk, több moz
széntartályokró]. a fiókmű- donybrigád a szocialista ci
hely javuló munkájáról . . . mért kezdte meg a ver
Látják, van értelme a kö- senyt. Vállalásukban több 
W6Ség, az Uzem, a vasút van. mint amit a t.zabály
dolgaival való törődésnek. zat kíván a fegyelmez-?tt 
Nem következtetésünk ez utazó 6zernélyzettól. Egyéni 
csupán, de tapasztalatunk is. magatartásuk, közösségi szel

A vita a választás. A jelöléseket az 
Jobban u""gye11·u··nk a menetrendszeru*se'gre '· ér

z.ó és téi:
d

em
ló hang nem ütemtervnek megfelelóen már hiányzott erról a termelé:,i befejezték. Körilltekintó mun-

tanácsko?.á6ról 
Alapos vita követte a ve-

kával történt a káderek kivá- A pécsi iQaz11a.t6ságon a for-

1 

rati jelzőnél való feltartózta- zetó beszámolóját. Legtöbben 

lemük fejlesztésére egyaránt 
törekszenek, önzetlen közös.. 
l!égi nellemre vall, hogy 
Szelrere, htv4n tnozdonyvc
zetó kész szolgálatot cserél
ni Szabó Sándorral, Ila t.a
nítási napon kerül rá a SO?'. 
Szabó ugyanis most fejeü 
be az általános iskolát. Ilyen 
példás cselekedet az is, 
ahogy a tapasztalt Molnar 
Mihály tanítja a fiatal át
képzős lakat01SOkat szocialista 
brígádjában. 

lasztása. Ez nem volt minden galmi és a vontatási szolgálat tás volt. Gyakran megtőrtént a bizakodás hangján szóltak. 
esetben könnyű. megvizsgálta a menetrenclsze- ez Nagykanizsa állomáson. A A beszámol6 A maguk és munkatársaik 

Érdekes példa erre Debre- rúség januári eredményeit. helytelen menesztés és áruke- nevében vállalták a nagyobb 
cen állomáson Nagy Dezső Sajnos, lemaradást kellett ta- zelés Szigetvár állomáson o!.o- Szakos elvtárs beszámolója 

I 
feladato�a�. E�angzott jón_é-

műhelybizottsági titkár esete. pasztaJnia. A hibákat ele- zott késéseket. Vonatösszeálli- egy.szerű és világos volt. Ak- hány b1rálat es panasz is. 
Nagy elvtárs 9 éve látja el ezt mezve kiderült, hogy a.z ösz- tási hibák miatt DombÓ1-·ár kor sem zsongította az em- Többen bírálták a forga
a funkciót - közmegelégedés- s=es késés 23,2 százaléka. a állomás késleltette a forgal- berek fejét a sok számmal, lom dolgozóit, küliinösen a 
re .. Mégis, van _olyan ember, forgalmi ,zolgála.tot, 51,3 szá- mat. a.'ni.kor az idei teryet i� Budapest-Cegléd-Szolnok akmek nem tetszik ez a fegy';l- za.léka a vontatást, 7,7 száza.- A vontatásnál a géprevár6.3 m<;rtette. Az eredmen�ekr:>l vonal forgalmi irányítását, tt;ezett vasutas. Azt mondtak léka a. pálya.fenntartást ter- különösen Dunaújvároson ok� r.wlva elmondta , pél_d�ul, mert indokolatlanul leállítrola, hogy a beosztotta)val _hor-

, 
heli, a. többi baleseti. posta- zott bajokat. Gépjavítás m!att hog)'. 1961-ber1 .4 szazalékac�l gatják a vonatokat. - Legdat_ta a �zenet a prncéJébe. kezelési és más okokra ve- többször késtek a na.gyk,a.nf- o�cs_ol>b>3n szálJi:otta� a fu- alábbis így látják ezt a U_tana_ neztek a dolognak és zethetó vi.s3za.. zsai és a pécsi fütöházak r,é-

, 
tóhaz _ �z?onya1, mmt az azt mozdonyokról . . . Kár, hogy 

H36Zn0s volt ez a terme
lési tanácskozás, mert segi� 
hogy vezetők és dolgozók 
jobban megértsék egymá.�1:, 
megoldják a · köZlÖS problé
mákat. 

kiderult. hogy Nagy Dezsó vo-
1 

g I vben A tervezett natvezetó csak a szomszédján Az egyik legjellemzőbb ké- pei is. me e ow e · . . , - nem lehettek ott az érin-
segltett, mert pincéi.ében he- sési ok a forgalomnál a bejá- Minden szolgálati ágnak ar- hez kepeSt 6 _szazalekacal tett forgalmisták . . .  

ra ke!J törekedni, hogy igaz- lobb szene� takarítottak �eg, (1..,-.a} 

gatóságunk területén is javul- 1962-ben atlag 2-4,5 y:aza- ~-------•••--~~--

� szalagszerű kocsijavítás fellendítette nwnkánkat 
jon a vasút menetrendszerű- lékkal nagyobb v_on�tas, te!'
sége. Megfeleló együttrnúkö- V:t . kell vég�ehaitama . a fu
désse!, a szolgálat pontos te!- töhamak. Reszletesen 1smer
jesítésével rövid idó alatt tette ezzel_ ka��solat�an '?za- A debreceni f útöház évi mérlege 

A szolnoki jármü;avító 
kocsiosztályának. legutóbbi 
párttaggyülésén a tavaly vég
zett munka szerepelt napiren
den. Megállapítást nyert, hogy 
a brigádok versenyében a 
Lend1.,a,i alváz.lakatos brigád 
győzött. Kilenc kocsival t�lje
sítették túl a tervet. Második 
volt a Bá.donyi-brigád 8 kocsi
val, harmadik a Zombori
brlgád. A kocsik átadásánál a 
Kocsis-brigád végzett jórninó
ségú munkát. 

A kocsijavítók munkájának 
termelékenysége meghaladja a 
100 százalékos szintet. 

A szalagszerű kocsijavítás 
bevezetésének köszönhet
jük a termelékenység fel-

lendülését. 
Azelőtt a súlyosabban sérült 
kocsikat rendszeresen félre
tettük, mert javításukra nem 
volt időnk. Amióta szalagszerű 
javítás van, kocsihiánnya1 kÜZ
dünit. 

A bognár részlegben a Básti
brigád volt a legjobb, a szek
rénylakalosoknál Fancsali Fe
renc brigádja nyerte a ver
senyt, bár munkáját szegecs, 
c�avar és oxigfn hiánya gyak
ran gátolta. Kocsiosztályunk 
futórészl.egében 

Varga András tartályl.a.ka
tos 'liégntt dicséretre mél

tó munkát. 
Az idén jobban kell ügyelni 

munkánk minőségére. Tavaly 
még sok volt az utánjavítási 
munka és gyakran súlyos köt
lx:rekct kellett fizetnünk. 

Nagyobb gondossággal vala
mennyi hibát elkerffihettük 
volna. Ezt most feltétl:mül 
meg kell tennünk. 

Cseh Zoltán 
Szolnok 

gyökeres változást érhetünk kos :' 1:11-uszak, intézkedese1t HagyományOSSá vált üze-
el és a péc�i igazgat.óság is- terveit is. meinkben, szolgálati he.lyein-
méi élre kerülhet az országos Nem feledkezett meg a ken, hogy egy�gy hosszabb 
versenyben. be.számoló a legutóbbi ter- időszak után mél !e{l're tesszük, 

Várnai Liszló melé& tanácsko7.áson elhang- értékeljük a végzett munkát. 
A debT>?ceni fútóházba11. is 
megtettük ezt és értékeltük az 
1961-ben elért eredményeket. 

Most elmondhatjuk, hogy 
fű-t.óházunk dolgozói teljesítet
ték kötelességüket. Olyan 
eredményeink vannak, ame
Iyeklrel méltók lettünk a leg
n.a�obb kitüntetés elnyerésé
re is, de bizonyosra vesszük, 
hogy más fűtóházalc legalább 
olyan jól dolgoztak, mint mi. 

Különösen örülünk annak, 
hog-y javí'8ni tuC,tak a 

ve ez több mint 11 millió f<r 
rintos megtakarítást jeleni 
népgazdaságunknak. 

Nem volna teljes a kep 
munkánkról, ha elhallgatnánlt, 
hogy 1001 novemberében és 
decemberében a zá1w1!.i,i vona
lon a forgalom túlzsúfolts� 
miatt igen solt volt az áaor
gá.s. A hideg időjárás ei;m 
nagyon lerontotta össztelje
sitményiln.ket. Eredményeink 
tehát még szebbek lEiletilének'. 
hiszen az 'őszi forgalmat 
nagyon Jól teljesítettük. 

MegmuWJL� a taval-,1 
cricsfor.,alomban la, hou 
nag7 szükséc lenne lla,Jd6-
szoboaló és IOatíjaáOM 
közilU a. JDásodik npe:y 

-cépi� 
munka.védelmi helyzetet. 

1960-ba.n 66 bal.eset volt nálunk, 
tava.lv 44. Amíg 1960-ban 1126 A vontatási feladatok teljesí
,,nunkanap 'tleszett el a ba.lese- tését nagyon befolyásolja az a 
tek miatt, addig 1961-ben. már tény, hogy a vonatok átlag .e
csak 612 munkanapot vesztet- beuége alacacrn.11. A tehervona
tünk. Az ŐliZ folyamán egyes tok az egyes állomásolmn 
reszlegeinlmél voltak olyan gyakran ácsorgcúm kfflvaze
hónapok, amikor e1111etlen bal- riilffek, s ezzel nagyon meg
eset aem fordult elő. növekszik a vontatási dolg� 

Az elegytonnakilométer ter- szolgálati ideje. 
vet 103 százalékra telje..Ctet,. Elért eredményeink alapjált 
tűk, 8 az elért eredmény 14,5 bízunk abban, hogy az 11162-es 

százalékkal jobb volt, mint tervünket !.s teljesíteni tudjuk. 
Ez a terv 10--12 Rázalé'kkal 1960-ban. nagyobb kóV1atelményeket állít A iebervona&olr. áilacoa a debreceni fútőház dolgmói terhelését 35 tonnával DÖ- elé, mint a tava!Yi feladatok velt6.k ar& év folramán. voltak. lllhez a munkához 

A 1<öuJmúltben a Budapest-Kunsuntmlkl6s kllzitttl vonalon egy 9 tap ro�n sfnbeiresztö brl,rid adta 
6t tapasztalatát a marYar "f&Sút.6pitGknek. A síneket a.z eddJgiek&ól ettér6en nem a begeszt6 tetepf'n. ha
nem a helyszlnen hel[esztettél< &,sze. Ez& az e)JAúst a Jlom4n Allamvasutaknál all<.almaztált eUiezör, 

CM'n Foto, Tormal An<lor telv,) 

Ez igen nagy energiamegtaka- nemcsak jobb szervezés kell. 
rítást is eredményezett. Szén- de arra Is szükség van, hogy • 
megtakarítási tervünk 16 400 fu.,oalmi dolgozókkal ;obban. 
tonna volt, ezt 19 085 torulára 

I 
e{l1/Üttmúlköd;ünk. 

teljesítettük. '.Pénzben ki.fejez- IIIUO!láa P6I 
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Az egészségre káros, 
túlzott gyógyszerhasználatról 

Írta : Dr. Goreczlcy László Brandt provoká l ia  az N D K  vasutasait 

Az 01-v9S"hKiomanyban i<l&n- net-i1eg csökken a vörös- és 
!kent különböző aktuális kér- fehérvérsejt, de <ll(Yes esetek
dések merülnek fel. melye� a ben maradandó elváltozást 
DElll szakembereket is érdek- idézhet elő. Megtámadhatja a 
li-k, söt érintik. Ilyen kérdés véralvadásban szerepet ját
napjainkban 4 gyógy:;zerek- szó vérlemezkóket is és ek
kei folytatott visszaélés. A kor súlyos • ,·érzések lépnek 
"\.i,,szaeles sro használata ter- fel. Uyen eseteket nem�yszer 
:iedt el azokra a gyógyszerfo- észleltek és nem egy beteg fi
_i:yasztók:ra, amikor indokolat- zet.ett rá eletével az ártalmat
lanul és önkényesen használ- lannak hitt amidopirin tartal
ják a 87.ert es liJu·elmen kí- mu gyógyszerek ellenőrzés 
Yül hagyják az orvos előfrá- nélb."iili s:r.<.-{lésére. 
110it. Ha a betegeket nem egé-

A gy6!,:yszed1iasználattal szen pontosan kérde,,.i ki az 

A folyamatosan. hosszabb 
időn át s;zedett hashajtó;,; lét
fontosságú szerveink káro o
dását idézi k elő. mel,·ek kö
zül kiemelnénk a vese. a 
szív és a máj megbete,�edé
selcet. Súlyosabb esetP.kb:m bé
nulásokat is észlellek. A has
hajtások következtében ug, a
nis megbillen a szervezet só
háztartásának egyensúlya. és 
kaliumszegénység jelei mu
tatkoznak. melynek jellemzö 
tünetei az apathia. általános 
gyen�eség. étvágytalanság, 
székrekedés fokozódása, telt
ség érzése és végül a bénulá
sok. A súlyosabb szivelvólto
zást. úgy az EKG-ban. mint 
e,n,es esetekben a boncolás 
alkalmával is megállapították. 

kapcsolatban naponta tapasz- orvos. akkor a tablettákkal va
r..! az orvos vi�szaéléseJret. ló visszaélésnek nem jön a 
Tisztában kell lennünk az- nyomára. A tablettaíog:yasztás 
.zru, ho,,;y a gy�:oortan es elhallgatása gyakran tudato
méregtan egymástól elkülö- san történik a betegek részé
n ithetetlen. Minden gyógyszer ról. Beszámolnak korábbi ke
,evyuttal méreg is lehet. Ha zeléseikről, azonban a tablet
valamilyen anyag a �zervezet- tanre!ésekről mélyen hallgat- A huzamosabb visszaélés a 
re oolassa1 van _ amit egy nak. Csak rákérdezés után is- hashajtókkal egy olyan circu-
�.vóe:vszertöl 1-r·mes' •,�ts-ru-- h ti t lus vitiosushoz vezet, mel.v-
;-_ ·-=l"á1�·n,1--. -� akk'o-=r 

= mer e . meg az orvos az a ból igen nehezen ,kerül k i  a 
= � . u • csu- hosszú listáját a gyógyszerek-
pan az a<lagolás szab.ia meg. nek. melyet állandóan. ellen- szervezet . A székrekedé:mél a 
hogy mikor v-.i.lik a srer a őrz,és nélkül és felelőtlenül kezelés folyamán bevett ha -
i;z,ervezetre károssá. azaz mé- nal!Y mennyiségben fogyasz- hajtó fokozza a szervezetnek 
reggé_ tottak. Nem e(11J esetben ész- táplálócsatornán keresztüli 

Jelenieg a sokaknál tapasz- lelték. h()f)JI iluenkcr a tab!et- kaliumkiűrítését. Ennek kö
talt gyó,..avszerfogyasztás nem ták eayszerú meqvonása után vetJ,eztében kifejlődik a ka
nevezhető �szerű visszaélés- a beteaek po:na&Zai meqszün- liumszegénys.ég és ezt követi a 
nek egy bizon. os szerrel s1Cem- tek és kcrá.bbi fájdahna.ikat vese károsodá a. Ekkol" íoko-
ben és nem foghaló fel szen- t.öbbé nem érezték. zódik a kaliumkiürílés a ve-
vedélynek sem. Nincs is jel- s-én át b és a kal iumszegény-
legzetesen kény-szeri-tó hatá- NYUGTATÓK, ALTATÓK c · ·i további következménye a 
sa., megvonásakor sem mutat- h�.:nüködés bénulá,;a. Ennek 
ko:;m.ak káros elvonási tüne- Fel kell hívnunk a betegek e,hárítására nagyobb ad;'( 
tek. Megszokásról vagy mond- figyelmét az idegrendsz.eri hashajtót fogyasztanaK és még 
hatjuk azt is. hog:v jellembeli megnyugta:to. illetve altató 

jcbban fokozódik a kaliumki
fogyatékosságról van csak szó. szerekkel - a barbi turato�kal ürítés és létrejön a következ.
mely i<lőnként lép fel és nem való visszaélésre. mely 

ményes bénulás. Tehát a fo
válik tudat0ts-<á a gyógyszer ru,akran összefütrn;és.ben áll a Jyamat egy ellenőrzés nélküli 
f()fzya.Sztása. Habár minden fájdalomcsillapítók fogyasztá-

rendszeres visszaélés követ
gyógysz,ernel elő.fordulhat visz- sával. kezm-énye. mely a szervezetet 
s-atélés, vannak a7..onban olyan Oly módon szokott ez .ki- a teljes romlásba döntheti. 
szerek, melyeket bizonyos he- :fejlődni. hogy a két szer kom- A gyógyszerfogyasztók. akik 
lyi vag}" könn.ve7.et i  hat:is alatt b.ináció.iát hartaJmazó valami• rendszeres Viiss7..aélésükikel a 
kezd a szenvedély rab.ta fo- Jyen gyógy zert szedett a be- M..ervezebü'kel súlyosan �át"O-
gyas:?Jtani .  teg, mely némely esetben kof- sít.ják táiékozatlanságuk kő-

Elsősorban a f6.jd<1fomc-sitfo- fein tartalm.� miatt az alvást veLkeztében nincsenek tisztá
pitókka!. !1;:'. '!;:f11d;al. 1:a:".- , js megzavar,a. A napközben ban a gyógyszer jelentó.,,égé

fntnt a hasna;to .. ,a. mt•tatlw�zlc , u:.edet, fá idalo.rm:�Jfapító tab- vel Sokszor tudatlans-igból. 
?Wgyobbfoloú t•issz!1F.i.,. JW- 1 ;etta miatt este a megfelelő :kényelem,;zeretetból teszik után több olvan k,';ro,. h;,iF-s- i altató··zer szükséf!es és í_gy 6 ezt. Ha a.1:onban a �zükrege 
ról .is lehet c;z:l. m:-. ,..- �-: -n !rö- : S"'�v�dé!y raDJa leaz. A fi.!.l- 1smer�te1knek tudatában tájé
zömbös a fo'?p? ) :iir-1 né-z-,r:'. • Q!)l:....m-csi' :..1pító és a1lató kö- koz.oftak a �ycígJ„sz.er haszná
feltétlenül sc·.üksé:,;es a ve- 1 �Ülli különbsá� abban van, ró] és ká rosító hatásáról. ak
szélyel,rc folhi\•ni a f"gyelmet. , hogy a barbiturat rnér-;iezés kor ei·edm0nyesen vehetjük 
hogy a sú'vosabh bajnak de- a'kut és !Jcifejezettebb. A jól is- fel a harcot az egésuéri.ink 
�t vehes:sük és önké!'Yes fa- ·  mert tü'le'.ei Irozül kiemelnénk me,lni-<3f:,ére. Ha a:>: orvO$Ok 
i,;:yasztúsulmak végei Yessü1nk. a minden bet.e<i: által észlelt ren<:J.e:,kezéseit beta.rlj\lik. ak

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK nédülést. k ,sfoi<.ú látászavart kor törekvéseink az cré:;z�é"< 
és egyensúlyz.avart. elesés.re meitvédésére erC'<lwén"e-s�bb 
való hajlamot. de az eszmé.. lesz é<; nem a eyó�.V>'· ··e·d·<,J 
letben is kisebb- va.,,o-y na- rr-f..�eo:ett be-\egekre kt>ll ., !i
gyohbfokú zavar mutatkozhat g_velmünket Jrá,nyílani. 

kívül a kritikai ér7Jék gye.-u.i;ü-

A!l<i Magyarországról jön az 
a Matgitszigetről be!.zél. , , 
Moszkvát látta. az a \\Jel , .., 
ró/. mesél, a berlini la lo:; .. -
tonak az .,S-Baliw' mui«J 
legtovább emlékezetében. A 
berlin i  gyorsvasüt am�" 
1961-ben 350 mil!ió emb ,_ 
nél többet szál ldott, ma <, : 
egyik célpontja a n:1ugat-ber
Jini proeokáció;cnak is. 

A nyugati szenalus. mi
után augusztus i:3-a után ha
t«rozotl vereséget s,.enved�L 1

• 

megpr(,bálta bojkottálni h 
legolcsóbb és legszeretettebb 
berlini közlekedési eszközt a 
Német Allamva&ulakhoz tar
tozó gyorsvasútat. l\liután ,.z. 
nem siketült, gyűlöletből 
az .,S-Bahn---t kezdték ron
"álni az üzemeltetését kor
látoz�í . sőt baleset elöidézé
sétöl sem 1iadtak Í\"ssza. 

1961 augu..�ztus J ,1-a. óta 

921 merénylet történt az 
.. S-Bahn"' ellen, amiböl 
121 december hónapra 

esik. 
- Letartóztatott fiatal pro
vokatőrök beismerik, hogy a:: 
amel"ik.ai tHk.osszolgálat és a 
.nenáttc$ szolgálar.ában álltak. 
és arra voltak felbérelve. 
hogy kábeleket lopjana½:. ���
dálvokat tegyenek a vagn
ny�kra. ablakokat: és ajtó�at 
rongáljanalc, szolgálatban le
vő vaGuiasokat. megt.ámddja
nak, különösképpen pedig. 
hogy a ezolgálali helyisége
ket feJgvújtsák. 

Not·embe,- 24-én Brandu;e,-
der állomás kö:::elében 

több mint eg�· mázsá, 
va.slem.-zt fektettek a sí-

nekre. 
- ffála az eber •NJsutasol:
nak. akJk. az u tolsó per
cekben meg t1,dtak. akadá
liwrni egy sú!yos balesetet. 

I)e<,emher '.',-én Westlere'11cz 
ú llomás ké\z,,,l<'ben 1 7 méter 
v!s�zavezetö ka,bel L és a 
Spandan-Staaki>n-i vonalon 
ké�s:-7,�r ;=; méter erösara mú 
kibelt J,,ptak el. toYábbá 
egy résztjelzó f,apcsolót erií
�en n1e�ong,tlt::1k. 1 961 .  a'-l
�us,.t u · 13-a óta J OOO meter 
k',hpJ tűnt el. 

Ezek a s1:ervezet lop°\
sok. ré<�'>en a nvu<':it-berli
ni re'ldőrsé,r fcde?ete ala" 
ror!éntck. C-:él iuk: bizonuilani. 
hoay a Német Állomrasutok 
nPm t11d)ák Berlinben az 
..S-Bahn''-t ;;-,.meltetni. 

A fájdalomcsillapítók hatá
sa a fenaci:tin és amidopirin 
tartalomtól füe--:. Ezek kedve
ző hatru;..;;; a közvnséges fáj
dalmak b&,mely formájában. 
k ülönösen a feifájásokoon 
nem szükséges külön hangsú
lyoznunk. Egy J?:yóg.vszerrel 
való visszaélés nem von le 
semmit annak Jtyógyértékéből. 
A krónikus fenacetin vissza
élés azonl:r,m komoly károso
dáshoz ve.zet és életveszélyes 
,esemegbetege<lésl idézhet 
elő. 

és hangulatában e:reréseket 

1 
találhatunk. De mindezeken 

lése is !eflé�et. melv a mér-
B 'ft g�zés fokáva.J párh�..ani.osan eva 

súlyosabb. vagy eny.iebb. 
az új diesel hidrauH':us mozdony 

A közelmúltban Svédor-
szágból tömeges mérgezést ír
tak le 30 boncolt. vesemeg
betegedés okát keresve meg
állapito!ták. hogy ef/.Y üzem 
do1go7..ói tévhit alapjá,n telje
sítményük fokozása céljából 
éveken keresztül fogyasztot
tak fenacetintartalmú fájda
lomcsillapító tablettál<at. A 
l1osszú időn át szedett és lát
szólag ártalmatlan szer �
másután szedte áldozata,i.t. 
míe; végül az orvosok rájöt
tek ezen fenacctintartaJmú 
gyógyszerek jelentőségére. Ez 
mindenesetre figyelmeztető az 
orvosokna,lc is, de elsősorban 
a krónikus tabletta.fogyasz
tóknak. 

Fontos és kevéssé ismert 
lény az ls. hogy a krónikus 
visszaélés a fenacctinnel már 
el:(Ymagában is fejfájáshoz ve
zet. Világos ebböl.  boi:f.' egy 
circulus vitiosus fejliídhet ki, 
melyből nincs kiút. Egy bizo
nyos fejfájás miatt bevett 
tabletta hatá ára éppen an
nak fogvasztása miatt fejfá
jás jön létre. mely után mé,t 
több tablettát kénytelen az n
lető bevenni és ígv kifejlő<lik 
a súlyos vesekárosodás. 

Hasonló a helyzet az ami
dopirin eset.ében is. mert az 
arra érzékeny el(}'éneknél már 
i,:,;en kevés gyógyszer után is 
felléphet a Yérképző rendszer 
betegsége. Megbénul a csOint
velő és löfej!ődik a vörósvér
sejtek és fehérvérsejtek hiánya. 
Enyhébb esetben csak átme-

ll:ppen úgy, mint a fenace
tinnél, v gy amidopirinn.::1, 
itt sem tudatos. szándé.,os 
mérgezéssel állunk szem�. 
hanem csupán egy banyag._ság
ról, gondatlanságról van szó. 
Elófordulhat, hogy esa-k sú
lyos tünetek küeilódése után 
látják az OCVOISOk a beteget. 

Azzal -is tisztában kell len• 
nün,k, hogy a szer megswká
sa után hatásossá,gából veszít 
és ilyenkor az adag emelésé
vel érhetünk csak el hatást. 
Ezért az önkényesen orvosi 
előírástól függetlenül fogyasz
tott gyógyszer sok veszélyt 
rejt magában, mely a barbitu
rátokná.l is mindenkor szem 
előtt tart.aindó. 

HASHAJTÓK 

A modern életet k�fejező 
motorizáltság mozgáshiányhoz 
vezet, mely a munkakörrel 
Jaro ülófog]al.kozás reven 
csökkenti a te5tmozgásokat. 
Ez a béJm07..gásokra kedvezőt
lenül hat. Ehhe7.. hozzájárul a 
táplálkozással kapcsolatos vál
tozás is.. mely abban nyilvá
nul meg, hogy állati fehér
jékben gazdag kalóriadús és 
cellulóze szegény ételeket fo
gyasztunk. E2lek következté
ben a krónikus székrekedés 
igen elterjedtté vált. 

A betegek emiatt gyakran 
fogyasztanak hashajt.ószere
ket és ha ezeket vizsg-'dlat alá 
vesszük, akkor egy egészen 
ijesztő �pet kapunk. A rend
szeresen átvizsgált egyének 
között találtak olyanokat is, 
akikmél a szer hatására máj
zsugorodás lépett fel, mások
nál káliumsó hiány mutatko
zott. melyhez vesezs.ugocodás 
társult. 

A -.sút <lieselesítési prog- sa. A személyvonati furga
ramja keretében a Ganz.. lom igényeinek megfelelöen MAVAG még tavaly el!kés7..i- a mozdonyt automatikus mű
tette az tíj 610 lóerős dü,- ködési vonatfütő gőzkazá.nnal 
sel hidraulikus mozdony első is felszerelték. 
példányáit. Ez a mozdony 
kifejezetten gyenge felépít- Az UJ 610 lóerős moz
ményű pályákra. mellékvo- dony legnagyobb sebessége 
nali swlgálatra épül a MAV óránként 60 kilométer. Veze
különleges kívánságainak meg- töje ülve foglal helyet a 
felelően. A mellékvonali pá- vezetöfülkében, és jól lát
lyák kis sugarú íveire való hatja a pályát. A két pro
tekintette1 és a kedvező fu- to!fp�s mozdonnyal a futó
tási tulajdonságok elömozdí- probák alatt 11 500 kilomé
tására különös gon<ldal ké-

, 
tert tettek meg. A gépek a 

srrul a két forgóvázas futó- vártnál jobb üzemi teljesít
mű és a mozdony rugózá- ményeket nyújtottak. 

Kézikönyv a közlekedésről 
Meg;elent 4 „Mérnöki kézi

könyv" sorozat negyedik kö-
tette, 4mely jórészt a közleke
dés tudományos problémáival 
foglalkozik. (Szakszerkesztó: 
dr. Vásárhelyi Boldizsá,-, Kos
suth-dí;os egyetemi tanár.) A 
kézikönvv az lll4pfo11almak is-

mertetése után a közlekedés 
műszaki és üzemi jellem.zóit, 
majd főbb gazdasági kérdéseit 
taglalja. Ezt követően a köz
úti, a vasúti, a városi, vízi- és 
a légiközlekedés problémáinak 
ju.t egy-egy fejezet. 

H. K. 

hogy a .fronlváros atmos?r 
féráját minel jobban izzn
sák. Ahogy Brandt monája 
,.az u tolsó rizikó politikáját 
kel! folytat ni:· De a kihatli
sok a provokatőrökre ütne!{ 
\"issza. 61 ezer nvugat-ber
lini Jakos hagyta el a front
városi,  [élYe ettÖJ a pol,
tiká1ól. 

Az utasok és a Nyugat
Berlinben lakó vasutasok ele
te n incs biztonságban. De
cemberben 

a vasutasok szolgálati 
helyiségeir.- égő üv<'gekel 
dobáltak, amitől több ki" 

gyulladt. 
Különöskeppen a pártt.a1101t 
és a kit-áló vasutasok elle11 
járnak el olyan módsz�rek

Egy megrongált .koc�i a �ok közű! kel. mint az a -nácik ide� 
alatt szokásos volt. 

A nvugat-berlini saitó nem Amde Ny11gal-Berlinben is 
szégyelli azt állítani, hogy egyre többen les7J1ek, akik 
ezek a provokációk a Német az .. S-Bahn"' elleni merén;·• 
ÁUamvasu-tak saját provoká- letek ellen hangot emelnek. 
cíói a berlini helyzet -normaJizá. 

E�elmek a provokatörö....- lódását kíYán'.ák. . 
nek minden eszköz jó a1-ra, l Karl-Heinz GummJcb 

Sturovóra került a vándorzászló 
Február 10-én lartotüik meg 

Stu.rovo állomáson a szobi és 
a sturovói vasutasok közölt 
folyó hatátíorgalmi munkaver
seny értékelését. Az 1961. má
sodik félévi teljesítmények 
alap;án a versenyt Sturorn ál
lomás dolgo=ói nyerték. 

A megbeszélésen leszögezték, 
hogy a jövöben a mennyiségi 
munka mellett sokkal jobban 
előtérbe helyezik a minőségi 
tényezőket. Elsósorbpr ·1-
zetközi személyforgai a 
kulturált utazásra fordj•.anak 
nagy gondot. 

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

Pályázati h irdetmény a MÁV Nevelöintézetek 

1 962/63. tanévi felvételeire 
A Kö;.lekedes- és Post4iigyi A beérkezett pályázati ké-

r-, , nisztérium I. Vasúti Fóosz- relmeket középiskolások vo
talya pályá:atot hirdet a n;itk.01.iisában a Közlekedés
MÁV nei-eZ,,inte:etekben el- es Postaügyi Minisztérium l 3. 
1telye:e11dó általános és közep- szakosztályában alakult Celvé
iskolás 11övendé/cek részé·re az leli bizottság. míg az általá-
1962,63. tanéz:re. nos í kolaba jelentkező nö-

A pályázatokkal kapcsolat- vendéb.ek pályázati kérelmét 
ban az 1961. évi 4. sz. MAV a vasútigazgatóságolrnál ala
Hivatalos Lapban közzétett kult felvételi bizottságok bi0 

1 30 486 1960. I 3. A. sz. rende- ráljál< el. 
letben foglaltakat kell alkal- A középiskolás növendekek 
mazni az alábbi kiegészítés- pá lytlzati kérelmük elbiralásá
sel. róL a j. tanév t•égéig. míg a: 

A pályázó gyermekP.k részé- általa nos iskolába jelentkező re nromtatvünyokat a MAV növendékek 1962. augusztus 
nevelőintézetek bocsátanak hó 15-ig kapnak értesítést. 
1 endelkezésre. A felvételt nyert növendékek 
_ A _szabály�zerűen kitöltött részére kiadott értesítések eg�·
es kovetelmenyeknck megte- bcn ne\ elfünté7.eti behivóul is Jeiő palyázatl kérelmeket l,ö- . Siol"o.lnak. 
z.,_.piskolaba jelentkező növen- 0 

d,i:ek esetén a kérdmezctt Felhívjuk valamenn) i szol-
nevelőin!ézetnek 1962. április g{;lati fönök figyelmét, hogy 
hó 15-ig, míg az általános is- a rendeletben foglaltakról va
kolába jelentkező növendéke),: ]amennyi nyilvántartásában 
pilyázati kérelmét a terüleli- szereplő tényleges dolgozót és 
leg ille(éites vasútigazgató- MA V-nyugdíjasl. vagy azok 
,;i,gnak kell 1962. június hó özvegyét értesítse. 
15-ig megküldeni. A pályázat feltételeiröl és 

Az Utasellátó Vállalat do!- az esetleges különleges kér dé
gozói kérelmüket állomáshe- sekröl tájékoztatást a MAV 
lyüktól függe· lrnül a Buda- nevelőintézetek és a vasútigaz
pesti Va 0:ul:i;azgatóságnak gatóságok I. osztályai adnak. 
küldjék meg. (A 6. sz. Hivatalos Lapból.) 

Két éve működik a vasútőrség 
A vasútörség - amelyet a 

társadalmi tulajdon fokozott 
védelme céljából hívtak élet
re - két éve teljesíti hivatá
sát. Elmondhatjuk, hogy a 
szegedi igazgatóság területén 
is eredményes munkát végez
nek a vasútörök, szorosan 
együttműködve a becsületes 
dolgozókkal. 

A köztulaj<lon számos dézs
málóját leplezték már le. A 
vasútőrök érték tetten például 
Lantos Alajos kiskunfélegy
házi lakost, aki egy társával 
a deszkaküldeményeket dézs
málta, Békéscsaba állomáson 
a vasútőrök egy olyan sze
mélyt fogtak el, akit már kö
rözött a rendőrség. Ezek a 
vasútőrök jutalomban és elis
merő oklevélben részesültek. 

A legtöbb helyen már nem
csak őrszolgálati feladatokat 
látnak el vasútőreink, hanem 
ellenőrzéseikkel segítik a vas
utas szolgálat fegyelmezet
tebb ellátását is. S vannak 
olyan helyek is, ahol a vasút
őrök egyben a munkásvédel-

mi őrségek legaktívabb tag
jai. 

Cserháti József 
Szeged 

Vízhiány 
a balatoni vonalon 

A balatoni vonalon sdnte 
egy csomóban három vízszol
gáltató állomás van, de vizet 
mégsem tudnak adni a szom
jas mozdonyoknak. Polgárdi 
fővízállomás és Polgárdi-Ipar
telep kisegítő vízállomás geo
lógiai okok mjatt nem tud vi
zet adni. s ha ad is, nagyon ke
veset. Ezeken nehéz segíteni. 

De nem ad vizet Szabad
battyán fővizállomás sem. pe
dig ott nincsenek geológiai 
okok. A régebben kilyukadt 
víztartály gátolja a vízállomás 
működését. Egy tartály kijaví
tása pedig igazán nem lehetet
lenség. A zavartalan forgalom 
szempontjából fontos, hogy ez 
minél előbb megtörténjen. 

Bognár Károly 
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KÍtűnően állta a 11róhát 

2000 lóerős "7L-mozdony 
VÁ LAS Z TÁS I M O Z A I K 

a Sok érd-ekes, jó tapaszta!a-
, 

Altalában helyesen történt 

tot hoznak felszínre a szak- a jelölő bizottság tagjainak 
s.-ervezeti választások, melyek megválasztása. Feltűnő hibát 

Amerre elhalad ez a ·72 to11, • -� a tagság fokozódó érdeklődé- tapasztaltunk viszont Nagyig-
nás villanymozdony, minde- se közepette zajlanak. Tanul- mándon, ahol .,csak'' a pá-
:nütt felfigyelnek rá az embe-

1 _... ságosak ezek, csakúgy, mint Jyamestert, az állomásfőnököt 
rek. Valóban feltűnő. Köúpre a választá.sC1kk;a.l kapcsolatban és a párttitkárt , álasztottá k 
épített n,retoollása fölött pi- észlelt problémák, hibák. meg a jelölő bizottságba. Hol 
ros színű áramszedőket látunk. Ezekből a pozití·v és negatív maradtak az egyszerű tagok? 
Kocsiszekrénye égszínkék, kö- előjelű esetekből mutatunk be 
zepén Y.lstag sárga csík fut néhányat 11egyese-n, mozaik-körbe, s a két végén a ikiszéle- szerűen. sedő sárga csíkban ötágú YÖ- * rös csillag ra@yog. Alvázát. fu- ,,Kérdezzük meg elöbb a tóművét pirosra festették. - tagságot!" Ez a tanulsága a Mindez az újdonság, a korsze- szántód-körö&hegyi válasz-rűség hatá át kelti a sz,emlé- tásnak. Somogy megyei bi-l
ő�-óban így van-e ? Korsze- zottságunk a tagok meggyó-

zése nélkül akarta megszün-rú, a vontatási követelmé- telni az szb-t Szántód-Körös--nyeknek megfelelő-e ez a 
v 42 501--es számot vi.se!ő pro- hegyen. Az itteni 82 tagot 
totípus-gép? _ �or tettük mühelybizottságba szervezve 
fel ezt a .kérdést, amiko,,,: az a balatonboglári szb-hez akar-
új mozdony után kapcsolt ták csatolni. Csakhogy a szán-
egyetlen személykocsiban Györ tódiakat hiába keresték fel 
fele, utaztunl<. hogy terhele·s 

Terhe'lési próbaíttjá.n 1200 1onnás sz.erelv,ényt t.ovábbitott az ü,i 2000 Balatonboglárról a műhely-Jóel"ös Ward-Leonard ,,u1amosmozdony b' t · ál · · A t közben figyelhessük meg mű- (MTI Foto, Lajos Gyorgy !el".) izo tsag v asztasara„ z 
k · · t I 

mondták, hogy velük nem vá-·öt�ö�l-ek a próbaútra a Kle- i ba_ indu_lva .. . megke_zd_ödött . a ték ezt a h ibát, folytattuk lasztanak, mert ha már önál
ment Gott wald Villamossági tE;1 helés1 !'' ?ba . . Ekk<;>t _mái a utunkat. Rendben mentek a lóak nem lehetnek, akkor ín
Gyár szakemberei is. A legil- v1lla.mossag1 gy�r- m-:rnokeivel dolgok. l\Iozclonyunk a megen- kább Siófokhoz akarnak tar
letékesebbek arra, hogy a gép- e?,Yutt, a vezetof;-1Ik��n „ tar- gedett 50 km-es sebességgel tozni, mert az közelebb van 
rol nyilatkozzanak, hiszen ők t��kodtun1�- A mernoko� �em vontatta a hosszú !kocsisort. hozzájuk. 
kéi.zítették. k_?zben 1:1u.szere,1kkE:l merte!_( a * 

_ Eddig jó! bevált a 2000 f�d�namo ar_ama� es feszult- 1200 lowiát-al A jelölésekről. Az alapszer-
Zóerős Ward Leo-nard villan'll- 1 seget. Ellenori�tek a tranzisz- a:: emelkedőn vezetek többsége a decemberi 

d 1 · · bb · t · toros szabályzat. taggyűléseken rendben meg• moz o,iy, egu3a gyar nia- v 1 „ k egy"tt  v · • • J' nyunk - mondta Kertai Zol- e un u �van o- A pálya kissé nedves. csú- valasztotta a jelölő bizottsá-
tán, a Klement Gottwald Yil- zsef mo!�onyvezeto ,s na.�y_on szós Yolt. De gépünk igazi erő- !l0kat. B?rsD? me�ében . több 
lamossági Gyár vasúti ÍÖQSZ- megle�d?tt, . a�1kor Gyor ál- próbája fn�is akkor kezdő- n_elyen felreerte!tek a _valasz-
1ályának tervezési osztályveze- lomás kiJaratanal hal;1dva, htr- dött. amikor Tatabányárn ér- ' �asra vo1;1-atkozo , hataroza�ot 
tője. _ Prototípusunk eddig telen felgyol'sult a gep. _ tűnk és a 7 ezrelékes emelke- 1 12s nem valasztottak meg a Je-
2100 km utat futott. Tervez- , - 1:lszalcadt a szerel-l;eny! - dön kellett felhúzni a nehéz 1

1 

lölö bizottságot. Ezt később, 
zük. hogy márciusban áta.dj•ih allapitot�a _meg a moz?-onyv': szerelvényt. Szüntelen homo- az összehívott aktívaértek'ez-
közforga!mi próbaüzemre. zeto, anelku;, hogy b_atra ne- kolás közepette a legnehezebb ·

i 

leteken pótolták, 
- Jelenleg milyen próbákat zett volna. Neki volt igaza. szakaszon is 35-40 !lan-es se-

,•égeztek az új géppel - kér- - Álljunk meg, há.t l'lma- bességgel haladtun k  felfolé. A 

Csavaros észjárása van az 
egyik Győr-Sopron megyei 
szb-titkárnak. Olyanokat ja
vasolt a jelölő bizottságba, 
akik - tudomása szerint. -
haragszanak rá. Tőlük remél
te, hogy k imarad a vezetőség
ből. Helyesebb lett volna az 
egyenes út, ha megmondja a 
tagságnak, miért szándékozik 
lemondani fun!cciójáról. 

Budapesten <:s Tolna me
gyében különösen jól dolgoz
nak a jelölő bizottságok. Már 
az elöírt 10 napnál korábban 
kifüggesztik a választás előtt 
a jelöltek névsorát. :S nemcsak 
a neveket írják ki, de leg
több helyen rövid jellemzés
sel indokolják is a javasolt 
személyek jelölését. 

* 

Csak olt sikerült jól a bi
zalmiak választása, ahol gon
dosan elókészítették azt. Az 
i lyen helyeken a bizalmi be
számolt a végzett munkáról. 
A beszámolót vita követte. 
Ilyen bizaJmiválasztások vol
tak Bp. Nyugati ái!omáso-n. a 
szolnoki jánnüjarítóban, Mén
főcsanakon, Baja állomáson 
és sok más helyen. 

deztük? radtak a 1,ocsik! - mondta az legifjabb és legei·ősebl> .. Leó" 1 egyik sz.erelő. aki szintén a egyenlete,en és jól bírta a ter-
Tran.:::i:s::loros mozdony mozdonyon tartózkodott. helést. Me!'( is jegyezte Végvá-

1 Csak akkor á llhatunk rí mozdonyveretó: 
Egy termelési tanácskozás fény 

A patronálásról. A megye
bizottságok által megbízott 
patronálók rendszeresen ki
Járnak a szakszervezeti bi
zottságokhoz és segítik a ,·á
lasztásoh: előkészítését. lebo
nyolítását. Zala. és Veszprém 
megyékben azt kérik, hogy a 
szakvonal adjon nagyobb le
helóséget a patronálóknak a 
kiutazásra. A kisebb szak
szervezeti bizottságok patro
nálására különösen szükscg 
van. Rácal másra például csak 
az szb választás napjan tu
dott kimenni a patronáló. A 
titkár beteg volt és a vezetó
ség nem készít.ette el a besú
molót. Nem volt helyes, hogy 
mégis megtartották a (aggyu
lést. 

* 
Miről van szó a ,,itákban? 

A dolgozókat állalában 
nemcsak a mindennapi. helyi 
problémák foglalkoztatják. Or
szágos jelentőségű ügyekrol, 
s a vasút általán0& problé
máiról is sok szó esett az ed
dig megtartott választásokon. 

Elhangzik. persze, néhány 
vélemény is. A m.akói fütö
házban például azt mondták, 
hogy az szb most úgy harcol
jon, hogy az idén ne kapja
nak kevesebb üzemi jutalé
kot, mint tavaly. Mintha ez 
harc és nem munka kérdése 
lenne . . . Pécs bányatelepen a 
bányászok fizetésével hason
lítják ös ze keresetüket vas
utru;aink. - Furcsa, hogy csak 
a kereseti különbséget vették 
észre, a munkabelit nem. 

és árnyoldalai 

mozdony t•ono·erejét, teLj<>,,t- róla, hogy nem jön-ne/e utá nunk nagyon jó. erős ez a gép. Kár, Kun.lzentmiklós-Tass áilo- 107. a kocsikihasználásában dot, hogy a szolgálati főnök 

- Mémi fogjuk most az új 

I 

meg, ha meggyá?ódtiin/c már _ Von6ero szempontjából 

ményét. Ennek során ellenőriz- a kocsik - mondta erre a ve- hogu a vezetőfülkét ilyen szük- j más kisméretű oktaió'.ei'lllé- ~~-';bo 1220 ,-~ 
zülc a.z új tl'anzisztoros bercn- zető. Ilyen esetben könnyen -re tervezték és megjeledkez- ben mint halak a szard1- te� el. 

uo eredményt ér- mcgfcdje őket. 
dezést, amely önműlwióen elófordulhat, hogy a mozdony- tek az utazó személyzel sw- ruás dobozban, úgy szorong- .. . . . . _ Kedvezőtlen képet mu-
,zabá lyozza a motorok telje.sit- naik rohannak a 'kocsik. ciális igényeiről. Még egy tak a termelési tanácskozá;s- , r.:o\e.h elert ei:e<l�enye, k tat az á!lon_iá� _ baleseti 
-ményé'I. A mi lemaradt szer-e!Yé- s:ekrény számá ra sincs itt ra ös zegyűlt vasnt.:sok. A · ertéket_ ,hogy az oszt _fo�·ga- statisztikaJa. 

Amint megtudtuk. ee: a tran- nyünk azonban állt, mint a hely. nllo>'a a lcabútunka.t e!- beszámolM Bodó Attila. fii- / �o� ala,t, abban az 1doben Hái-om hónap alatt hét al-
zisztoros szabályozó újdonság cövek . . . l!:ppen �zért történt t ehetnénk. intéző, állomásfőnök tartotta. ertek _ el, �m,_kor Budap�_s'.-:- J kalommal történt kocsiki- · 
a __ kor_i?bi szénoszl�pos ��.a- >l ,;7,akadás. 1:1ei-t �!ékezödtek Megszi\'lc:endő észre\'ete1 ez i:cogy mirol beszélt? H�s�ű- �r:::-en,m,k!os-T�ss kozott I si½'las. váltófelvágás vagy a1á-
bályzokhoz v,szonyitva. N.1- 1 a kocsik. Amikor athaladtun,, a mo,.donv !!yártói számára. 1a nyulna felsorolni . Nehany a ielepitmeny konze- vallás. 
gyon megkönnl:'.íti a villan� - a váltókoo. az _ein�•k lelógó 'l\'grék � .i<i°bbá ezt a kivá- d_olog azo,nban megragadta a rüsítése. A balesetek okait vizsgál-
�ozdony veze_toJ':'1ek ":unk:- 1 csa,:ar�_apocs; 

1
nelk1ut�d?tt v�- l 1óan működő v,JlanymozdonyL f1g-yelmun«el A szorgalommal ma va kiderül. hogy azokat a 

1at. . A .,�ezetonek ':5a'.� eby l '.::i':1me;".: n'!_�_,_u _felvagod_ott � ! Lesz me(l e,, • .,, lehetoség, h,- Ke7diük talán a tanácsko- sincs különösebb baj. szakru;zok gyakori változása 
autokereKhez ha.sonlo kereket u1ese ikove,".e.<teben szetny11, 1 szsn a terve!: .szeiint J·<>vőre zá , fe'rvolr'al··,,aJ M. , . . - magyarul idegen honái]o. 
kell 1 · t · · 1 1 • t · ka 1 ' I 1 

1 � .• ., - ' a • · 111• ·•'· Anna! több k1·va'nn· 1 ' • • ti · · "k · o1_ga n1a. s nem an�yi ! a egveze_ ek r:cso aLa.1 gy 13, s az utana következő évben a beszámoló elsó ré zéból i • " ($  
• 

• lV�1.u_ �1.z.::.�y masu Yona nsero . - es a 
ka_pcsolot, _ gombot kezelnie, a_ sze�el_-yeny kcd::armaaa be- még 3 dat ab 2000 lóerős Ward ! ki tűnt, Kunszentmiklós-Tass I ms.,,,a utan � dolg_ozok fe- rossz térvilágítás idé.:te elo. 
mint a reg1 mozdonyokon. 1 fokezodott. A; e,g. ._k csav�r- l L�onarc1-mozdonyt gyárt a vi!- . allomis dolgozói a múlt iw 1 �ye!me. s akad meg tenn!- Ez a probléma egyébként 

Győrben 1200 tonn-a súluú 
I 

kapocs ne.m birt
.
a ki ez

.

t a t
·
u
.
1- lamossa·g• gya·r es· a Ga�-

1 m
, d 'k f l " b t .

1 
. , 1 alo a balesetmentes szolga- a vi tában felszólalt dolga-

., , 1 . • ... ,- a..so 1 • " e en u szarnya - ktl t , , · · - 11 .. • · ,_ ·1 teherszerelvényt il-..-apcsoltak a terhelcst . . . .  ! MAVAG a vasút számár<1. t "I 1060 ., .. __ ,- 1 
meg exem,eset !. etoen 1s. zo,-at is t> én.ken fog!alkoz.. 

L ··• mög · B d ·t · .- • 1,, · t • " ·.san .. •; l , 1 
a e a , o-05 e.uzem s_,n- Egyesek meglehetosen gyak- tatta. Érthetetlennek tartják, 

1• eo e. u apes irooya- .IU an byo-i meg,;,.un e.- 1 L-cz tet. A kocsili,ttózkodásban ran szolgáltatnak an-a mó- hogy a szegedi igazgatóság 
WWW-.."v\/'$ miért nem oldja meg a tér-

S 
világítást és miért nem sze-

&IS' � E g·;; L-IIE6�; 
I 

Újra bizalminak választották f��1: 
f
�s���:

sz
:�it ::g� 

- 1:= ,!!:! iEii/1 A tolatások zöme ugyanis 
;;;. - - _- - - . . ott bonyolódik le ' Februar 6-an biza_h,:ii . vá� l Józsefet bízzák meg a bizal-

1 
meglepetés. Egykori munka-la cl:, · t .  t,,�h>, lak _a _H!�itesi I mi teendök eilátásával. Raj- társai újból ól válru;ztotlák A problémák nem újkele-

Kü!ö-rws érzés csendes téli 1 kurát gőzzel felmelegítjük 80 F!;�"·:•eg 1 . s=am1;'_ ep,tesveze- ta kívül bizalminak válasz- bi7..a!mijuknak. tüek. 

estén, amikor lágyan hu.ll a. 
l 
fo1'rc, így fol11eJconnyá rálil.:. tosege ne1.: dolgozo1. _Az egyi_k • tották Gu ba Iuná.c elvtársat _ Leainká.bb az lepelt meg. A t ermelési tanácskozásokoll 

hó, gyorsvonattal szágiddani a csövön keresztül ju.t a moz- cso�rtnak Sz.allU Jozsef_ b1- is. hogy a. ralctári dolgozók a és a szakszervezeti taggyű-
-nyilt pályán. A mozdo-ny Len- dony kazánja alait levő tar- zalm, . '. 7"molt be a vegzett MüUer János hos-szú távollét utá.n sem let- léseken már régóta beszéd 
dül-etesen tör e.Uire a i;égte- tályba. melyet a!akjá.Tól „ra- mu_nkarol. . SZB-tillkár tek hozzám hűtlenek. Én min- tárgyát. képezik. De hiába 
len sötétbe, melyben oá-zis-

, 
/eétá-nak" nevezünk - mond- :Érdeme� volt mei:t:iallg:J:t:11 * d1!11,esetre továbbra is igyek- vetik fel újra meg: újra a 

ként hat egy-egy távolról fel- ta. a fűtő. - Ott további elő- Szalai Jozser_ �eszamo1oJa\ Kiss József raktá:rnok 1955- szem a bizalomnak megfelelni. dolgozók, minden marad a 
tű-nő jelzőlámpa. melegítést kap a pakura. Elmor.dotta pel_d��l. hogy m1 ben került Ta;ta á,llomásra. ő Az emberek jól tudják, hogy régiben. Nem csodálkoznánk 

A 424-189-es mozdony jó 
I 

a.mit azután a két porlasztón a helyzet_ az_ u11tasokk;1L Az is. mint annyi más újfelvéte- miért és kire adják szavaza- ha a hangszóró felszerelésé 
tempóban vitte a gyorsvona- keresztül gózzel fuvatrw.k a 1;1t?�b1 kct __ �v folya�an . az les. rnktári munkás.ként ke7JCI- tukat. Jóllehet. Kiss József, és a térvilágítás megoldása 
tot Debrecen felé. Kürtösi Pál kazán tűzterébe. Jobban ég E:l:'!t�svez_E:to�eg dolgozo, _negy te pályafutását. Munkatársai mint bizalmi, nem oldott meg nagyobb összegű beruházási 
mozdonyvezető előre figyelt, ez, mint a legjobb mozdony- u1itast �esziteltek. Ezek 190 hamar megszerették a mindig eget-földet rengető problémá- igényelne. Vagy talán igaz 
a jelzésekre. Nem mozduit el szén. e�er forrn_t hasznot hoztak a szolgálat,kész fiatalembert. Ez kat. de azt mindi" megtette az, amit a dolgozók bes?.él
c,. helyéről. a vezetőál!ás, 1."-0.gy Nézem a gőznyomásmérőt. 12 nepg.:izdas�-�n.ak . Lehetett vo)- később abban nyilvánult meg, amit a maga módján megte� nek. ezért kezelik őket mos
ahogy szaknyelven m,cmdják. atmoszfér<il jelez. pedig jó- na _tobb uJt!as 1s. de az elb:- hogy bizalmijulmak választot. hetett. Csendesen. szerényen 

lohán • mert távol esnek zz 
e,. .,konyha'• jobboldali aulaka ideje 90 km-es s-ebességge! ro- ralas nagyon hossz9:dalmas �s ták. végezte kötelességét. igazgatóság székhelyétől? 
mögü!.. bogunJ.:. A tűz valóban jó, van ez elve z, a dol2ozok !<e<lvet. Ez a bizalom a későbbiek Talán éppen azert. mert 

Nem hinnénk. Azt azonban 
Munkatársa és segítőtársa ereje a gépnek. F?glalko��1t a b1�l_m: a d&- során sem szakadt meg, pe- ilyen csendes. szerény ember. 

reméljük, hogy az i�azga-
S. Nagy Mihály mozdonyfűw, - Könnyű itt a jútőnek . . .  gozok szoc,al!s ellatasaval 1s. dig Kiss Jóska egy idő után esett rá újból t ·ze h' _ 

tóság vez�tő( is segitenek 
&zorgalnw.san tette a maga - jegyeztem meg. Kul!urális kérdé

_
sek:öl szó!- elkerült a raktárból. Előbb raktári munkás váJ�sz�á 

�rnm 

I 
Kunszentmiklos_-Tass állomá-

do!gát. gyakorlott, ügyes moz• - Örülölc i.s. hogu ezen a. va. elmondta. hogy harom ra- értesítő, majd málházó lett. 
sa 801: a . �aleseti gondok fel-

dulatok,ka.l. Aki most arra nagyszerű gépen teljesíthetek diójuk és ee;y mozgókönyvtá- Időköz,ben beiraúkozot,t a dol-
- yj - szamolru;aban. V. F. 

gondol. hogy bizon11ára veri- szolgálatot_ Január 28 óta dol- ruk van. Sajnálattal beszélt gozók általánoo iskolájának 
tékezi,e lapátolva a szenet a gozom ezen az átalakított moz- arról. hogv az építésvezet.őség esti tagozatára. hogy pótolja. 
kazán mohó lá-ngjai közé - donyon. Akkor ka ptuk meg a sok dolgozójának nincs meg a amit gyermekkorában elmu-
téved Landler JárműjavítóbóZ. Az- nyolc általános iskolája. Amint la ztott. 

Nem is volt lapát a közelé- óta nem keU szenet lapát?!· mondotta, a meg ·álasztandó Ebben az időben szolgálati 
ben. s. Nagy Mihály nyugod- I nom. Ilyen ,�o?d?,nyon mm- szakszervezeti bizalminak főnökei is felfigyeltek a szor
tan ült a „konyha" baLolda.Li dig kett-en futo'.tu.nk:. mert majd többet kell tennie az galmas, törekvó málházóra. s 
ablaka mögött. ő is előre fi- egy em_�er ;1em ,s gyozte rol- oktatás szenrezéséért. amint elvée;ezte a nvolc osz
gyelt. a legtöbbször láthatat- -na a t_u_zeleSt• _ _ A be zámoló ulán többen tálvt. se�édtiszti tanfolyamra 
lan útra. s kezeit az előtte le- A?" UJ mo�d.<_!nufuto _beren- felswlalla.k. Az ácsok pana- jav

asol
l
ák. 

vő kormánykeriiken tartotta. d'::.es nag11sz:�u�n_ bevalt. . A szolták. hogy nem kapnak eső-
Kormán,,ozható mozdomi? ge __ P k_ orszeru _ _ sit_esere_ Jorditott köpenyt és csak évenként ad- Nagyon megörültem, 

' k lt ,. d d - l tt · · 1 1 h ' t  -� ·g amikor megtudtam. hogy szol-
No, nem, erre nincs szükség. o s

.
�ne_"' -rov1 1 o_ a

_
a Ja , a mun<aru a .  P=I ne-

A kormánykerélc más célt megoer_ul ne_k a _  o�zdasa_qos pa- héz körülménvek között kel l gátati rezetőim választása én 

szolgál. kiira tuz�les reL'':11· Ez a 1noz- dolgozniok. Többen kérték, rám esett - mondotta szeré-
dony mar maJdnem dieseZ. hogy az éjjeli műszakban fog- n.r.-n - A tanfolyam a 

- Ezzel  a ,kerékkel a (Paku- Hosszú útra is csak egy fűtő lal koztatot t dolgozókat közeli múlt év nyarán kezdődött és 
ra önt/.ését szabályozom - szükséges az üzem bental"tásá- laktanyában helyezzék el . j<Inuá r  végéig tartott. Eppen 
mam1arázta érdek!őd!l.semre hoz és szerelés nélkül fordul- hogy legyen idejük pihenni. azokban a napokban kerüUem 
S. Nagy Mihály. - Gépünk hat a gép. Ha a megnövelt Reagáltak a bizalmi tanulásra vissza Ta tára. amikor a bi
kazánjában ug_ttanis pakurával tüzté'l·ben tö1oé1etes a� égés, sa- vonatkozó mee.ieirvzésére is. zalmi !'ál-a.stiások fol11tak. A 
fűtünk, ami a kőolaj 1eldo!go- lak sem marad a pakura titán. többen me!ligérték. hogy még raktá ri munkások bizalmi vá
zá.sának egyik terméke. A fűtő már menborátkozott az idén beiratkoznak a hiánv- lasztásá-n. mint újo-nnan kine-

A paku ra. ká.trányhoz ha, a.zzal. hogy ne m  kell szénnel zó hetedik. illet\'e nyolcadil, vezett raktárnok már én is 
tonló súrp. anyag. Hogyan jut bajlódnw. Fa ntá -iáját csak osztálvba. jelen lehettem. 
el a lca.ianba ? j egy l<édés nytiqtalanítia: A vita után a taeság úe.Y Kiss József ra-ktárnokot ez-

- A s:erkocsiban levő pa- - Lesz-e pakuraprémtum ? határozott, hogy újra Szalai úttal érte a második kellemes 

Cegléd állomás szállítmányozási részlege két lófogatú strálko
csival bonyolítja le a forgalmat. A kocsik naponta m.integy 
100 mázsa különféle árut fuvaroznak. Képünkön bútort szálli• 

tottak a ce,-lédi faipari ktsz-töJ 



.. M.4GYAR VASUfAS 
l!l6%. FEtJRUAR 15. 

A je&ó meghBlódálJokról 
A vcuúthálózatunkon eló

#orduló baleaelek egvik leg
durvább formája, cimikOT e1111 
1'0llat nem ott áll meg, ahol 
&?t a ;elzési éa e1111éb uta.ntá
aok előírják. Ezek közőtt leg
tieazélyeaebbek a megálláat 
parancsoló ;elz6k meghaladá
aa. A ba,le,eteknek é.s ve,zé
lJ,ezteté.sek1iek ezzel a fa;tá
jcival kívánunk elilsz6r fog
lolkozni, mert az eLmúlt é.s az 
&it megelőző étJ e baleseti 
caoportba tartozó eseményeí
uk öuzeha.sonlltása alapjá,i 
út mutatkozik a legkisebb 
cnmyú ,;cwu1áa. 

Amikor a vasút veutéae el
Aatározta, hOf/11 megteremti 
tninden vonat légfékezéaének 
• feltételeit, valah0/111 úgy 
képzeltük el, hogy ha ez meg-
111Uóaul, alckor a vonatok fé
kezése körüli hiányo.ssá11ok 
meg$Ztlnnek. A vol'l4tok fék.e
zé.se ugyanis a vonatazemély
.ut legjobban képzett tagjá-
11ak, a mozdonyvezetőnek vá
lik feladatává, aki mindenki
nél jobban tudja és átérzi a 
vonat fékeresé� na1111 hord
nejéf. 

Sajna.s, a k<lsőbbíekben meg 
kellett állapítani, hogy a min
den vo=t légfékkel történő 
fékezésének az időszakában 
olyanoknak i, feladatává vált 
a légfék.ek kezelése, illetve fi 

11onatok Légfékkel t'Gló féke
zése, akik korábban ilyen irá
nyú gyakorlati érzék hiányá
ban addig nem továbbítottak 
lég/éke.s vol'l4tot. Nem akar
tuk mentegetni a kocsijaink 
légfék berendezéseinek álla
potát, nuígis meg keti monda
ni. hogy a .sokszor íiánytorgfl
tott esetben fékezési hiányos
ságból, illetve G fékezilc$0.p 
helytelen kezelédből szár
maznak. 

Annak etlenéTe, hogy 
Ide voootkozó mú.szaki és 
egyéb előírá.,ok ponto$0.n sza
bályozzák - és meg is ma
gyarázzák - a légfékek mű
ködését és kezelésük�k mi
kéntjét, mégis túrűn lél.et ta
lálkozni fékezési nehézsé,1.?li
kel kü:.ködő vonotnemély
zettel és ilyen hián11ossagok
boZ származó azabálytérté
sekkel, vona.tves:élye:teté-
1ekkel, nemegyszer következ
tnenyekkez járó balesetq<kel 

Veszélyes félcezés 

A megf elelil felkes:üLtség
ge!, vagy érzékkel nem 1'en
delkező mozdonyvezetők a 
1,01r.at megállitásának esetei
ben igyekeznek dkel-ülni az 
egész vonat folytatólagos fék
kel történő Jéke::.ését é.it -
ha a mozdonyok07!, ilyen van 
-, csak a mozdonykiegészítő 
fékjével állítják meg a vona
tot. Pedig tudniuk kellene, 
hogy ez nagyon veszélyei és 
gyakran oda,,ezet. ho1111 meg
haladják a megállást paran
csoló jelzőt. Ez a veszély nö
ziekedik a téli idójárási viszo
nyok kö:ötL. Ha megfeleló 
időközönként PTóbafékezé-
1ekkel nem újítják meg a fő
vezeték levegőjét, ezen keresz
tfü nem mozgatják meg a 
fékber�ndezések alkatrészeit, 
akkor megnöt.,ekedik a lehe
wsége anna.k, hogy a fékbe
rendezésekben és a fóveze
tékben levő - fi téli időszak
ban amúgy is nagy víztartal
mú - levegöből kicsapódjék 
• páratartalom, amely jég 
formájában keresztmets�t 
azúkületeket, vagy alkatresz 
mozgási akadályokat képezve 
fékezési :::avarokat, vagy tel
jeti fékezetlensé11et okoz • .  

Ami a moz'llonyok fekbe
Te1uiezéseinek viztelenltését 
illeti, ebben a wzonylciiban 
elég jók a tapasztalataink. 
Nem mondható ez el a gépek 
múazaki karbantartáaát ille
tően. Tapasztalataink azerint 
C3ak a mozdon11 réazlegt,iz1-
gák idejében meghatározott 
id6szako.s Jékberendezé• kar
karbantartáa a fokozottabban 
igénybevett mozdon11ok esetr.i
bm k.evémek bizonvul és, ha 
eun időközökben a mozdony
személyzet nem ápolja gon
dosan a mozdcmtl fékberendl!
zé.seít, el86,orban a fé��
pot 1, 0 k1ll6nlJsen fllJf1fl :,elen
töaégi! nyomá,aabálvsót, akkor 
'11 fékberendezáek miikidéai 2:cz
V111"11i: c,ak 1igv lehet elkerlil
ni, ha a fílt6házak súridk a 
fékberendezések fddazakor 
karbantartását. G011.dolunk itt 
ll1"l'G hoOII bizon1101 i<Ukö
zimként azilkaégemek tarta
t&Clnk a fék.ez6caap éa tartozé-

ho1111 az esetek túlnyomó 
többségében a megállást pa

kainak a lciaeréléaét, még 
ckkOT u, ha a mozdonysze
mélyzet rénér6l ,fatntán kí
vánságok nem merillnek fel. 

Miért lantos 

rancsoló jelzőt alig néhán11 
koaihosszal haladták meg, ez 

M 
• , 

is igazolja, hogy ilyen veszé- 1 1 e rt lyeztetések é.s balesetek fU;m nem csökkent a ba lesetek száma 

az Északi Járműiavítóban ? a távolságbecslés? 

A vonatok fékezéseínek ese
teiben a mozdonyok fékberen
dezéaeínek kezelése é.s kar
bantartcba mellett nawon fon
ta, nerepe van a mozdonvve
zetó fiQ11elé.si éc távobág
beC3lé.si ké.sz.ségének. Az elő
forduló megáUáat parancsoló 
jelző meghaladáaok vizsgála
ti eredményei bizonyítják, 
hogy a fékezés nem kellő idő
ben történó megkezdése, vagy 
nem az egé.sz vonat, hanem 
c.sak a kiegészft6 fékk.el szán
dékolt vonatmegállitá.,ok -
baleset előidéző okként 
nagyobb mértékben játszanak 
szerepet, mint a miüzaki, il
letve a karbantaTtári hiá
nyosságok. 

Ha figyelembe 

ia annyira búnös mulaszta•-
1 ból, mint inkább karbantartá-

si, vagy kezelési felú1�tesség
ből .származnak. U111,·t.s lehet 
mondani, hogy a mozdon11v�
zetők a fékezés fontossága
nak és pontosságának nem tu
Lajdonitanak olyan jelentós�
get, mint ahogy kellene. A fu
tőházak pedig nem tesznek 
meg mindent az ilyen hiá
nyosságok megszüntetéséért. 

Meggyőzódés-ünk, hogy az 
elmúlt év utolsó időszakában 
bekövetkezett sajnálatos ese
mények rádöbbentették a 
mozdonyvezetőket éa a fút.ő
házak vezetését arra, hogy a 
téli időszakban az eddigieknél 
többet kell tenniük - külö
nösen fokozottabb gondot kell 
fordítani a fékberendezés kar
bantartására. 

Fehérvári József 

CS6rg6 K:üm4n éti JUcz lóaer. u ell'i ta.ihá� k..,,,._ovácoal. a r"-'-'<• 
JP!;,'iugán th6 :ns aorozatti gözmozcloay "izcs6 cser�Jét késútlk elo. 
A nagy l&P&lzt:ilaUa.t rendelkezfi Csörg6 Kálmlin Jdvátó szakember • 

- áll a llit.6báznaJ. 

Kormányszelep 

dugattyúgyűrű csiszológép 

KOYács Feren<, Kelemen Eleli és Debreceni Lajos újításai 

(Északi lírműjaritó ÜV) 

A vasúti Járművek egylk I ségével megfelelő mé�ben 

legfontosabb üze:r.J:>i;c' on.sági · utánfeszfthető. A C.S16zoló
kelléke a fékberende:zés. A berendez.és egy forgattyúva! 
?ékannatúra javításáool szí- az oszlopon le-fel mozgatható 
gorú feltételú tec:hnológ!ai a szükséges ��a.!, 
előírá'5okat kell betartani. megfelelően. A függoleges 

1 
bál , k betar-

1 
tézkedéseket, amelyek meg-A SZOT X. teljes ülésé-

1 
. Az óvóren<lsza 

1 > 
0 

d Az akadályoznák a hasonló bal-nek va1amint szakszerveze- tása gyakr�
k 

z.. �v�zetők esetek megismétlődését. t··nk kö nti vezetőségének osztályvezeto = .. 
.. 

1�61 · · � 23-i határozata többsége figyelmen kívul Rendszerint a legkonnyebb 
al · Ju

m · a zdasági vezető 
I 
hagyta az újfelvéte�e_s do!- megoldást v�lasztják. _ és a 

� 
am

=�rv��ti tisztségvi- gozók kötelezően eloirt ok- sérültet teszik felel06Sé . a 
:!1ő 

5 

számára elsórendú fel- tatását. A taval_y al�zott balesetért. Példa_ 4:rre Ja.rí 
adatkén adta a munkásvé- 361 új dolga� kozul 235 Ferenc és . Sza1!t? Istvan 
delem tksadalmi üggyé téte- nem kapott eloírt b��tel- esete. Pedig Jor� !e_renc 
lét Ennek eredményessége hárítási oktatést. Ez ��yben esetében egy felel_os iranyi
kit' j és jut a balesetek 29 múvezető mulasztásat ál- tó vezető mulasztasa okozta 
s���

e 
csökkenésében. A lapítottuk meg. . a bajt, �zántó _I_stván ba!

b l tek száma a vasútnál Ahhoz. hogy Javulhasson esete ped1g a h1anyo1> v1l4-
,: 

e
!�özó esztendőhöz víszo- a munkásv�elem ebben az gítás következménye volt. 

nyitva 8,5'\'0-kal csökkent ü�mben, �zuks�g . van az_osz:: 
1961-ben, a baleset miatt el- talyok b1ztonsa1p me_gbizot 
veszett munkanapok száma tainak és a . mubelybizo_ttsá- Ki a f elelós ? 
pedig 5•� -kal volt kevesebb. gok munkavedelmi felu;ye- Érdekes hogy a balesetek · 1 

lőinek fokozottabb ellenorző 84.3%-ánál a dolgozót, 4¾• A legtöbb baleset 8 7· tevékeny6égére. Nemcsak az ánál a dolgozó munkatársát, szakosztály területén forduU oktatás ellenőrzésére gondo- 4, ?%-ánál anyaghibát, 2,2%elő. Ez tette ki a • vasut lunk hanem arra, hogy job- ánál a felügyeleti személyt baleseteinek 46,40/o-át. Ezen ban • kelJ ellenőrizni minden hib;iztatják,a megtörtént balbelül a balesetek 52. B0(o-a óvórendszabály betartását. 
esetért. A toYábbi 4.80/o-nál a jármú.javitóknlll t?iien!. Amikor meglátogattuk a nincs meghatározva a CeleGyako
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muhelveket sok hibát ta- lös. Hasonlóan végzik a Ie-hogy ar a J rmuJav - ·1 k A XV oozt;' - - · E · vasút i\�szlétszámá- paszta tun • · . . lelossé:::revonast 1s. z a s

�
ma

lO�' -át se„i éri el, a lyon például �Y oxigcnp�-
1 
fclelosségrevonási módszer 

�alesetek
o 

neg:•<"Crésze mégi� lackot az �,E(y1k ,;,atunak ��- nem (el�! �eg a_ való h�:Y-
'luk t„ 1 · 'k Est látva masztva „taroltak . A2. e.E( 1n: zetnek, es nmcs osszhangoan na 

k _
or e
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k
. 

etno··•---'ge' körfúrészen hiányos volt a központi vezetőségünk 1qs1. s7,a szeneze un """ 
éd-be d zés • · · 23 · h t '  t 'v•al rendszeresen napirendre tűzte v o ren e . Jumus -1 a aroza a . 

� tűzi a 7. szakosztályhoz Nemcsak a sérültet kell tartozó munkahelyek munkjs-
Jel,ény nélkül is lehet felelőssé tenni a bale.setén, v,klelmi hel,Yzetét. hanem a balesetet elöidézó Központi vezetllségünk mun- Rendkl\iil fontos a bal- valamennyi körülményt li-kásvédelemre vontakozó ha- esetek megelőzése. E célr'l i:)'elembe kell venni. Ha ezt tározatának megjelenése óta az Itteni szakszervE>zeti bi- teszik. akkor kiderül, ho�v több mint fél év telt el. zottság is megszervezte a ma,ok is felelősek, nemeb:,k E határozat tükrében vizsga!- rm.:r.':ás·•éd<"lmi ur<séi::et. Am a sérültek. Példáu1 azok is, tuk az Es=aki Jármíijav,to az őrség nem tevékenykedik akik nem intézkednek dZ baleseti helyzetét. Amikor megkérdeztük. hOJl!Y (JZemi rendetlenség megszün

Nem elég a:z: intézkedési terv 

Mit tapasztaltunk? 
A statisztika azt mutatj'l, 

l:ogy az t.,zaki Járműjavító
ban nem sikerült csökkente
ni a baleseteket. 1961-ben a 
balesetek száma hé1lel, a 
sérülések miatt kiesett man
lrnnapok száma 543 nappal 
volt több, mint 1960-ban. 

A vállalat igazgatója a 
szakszervezeti bizott<;ággal 
karii!tve elemezte a munkás
védelmi hely?.etet, és resz
letes intézkedési tervben ösz
szefoilalta a tennivalókat. Az 
intézl;�ése!: azonban nem 
ho,:tal,. kellő eredményt. 

miért nem. különös választ tetéséért. A balesetek nüve
kaptunk: ninCS4:_nek m�g el- ke';!és�rt éreznie kell a fe
látva megfelelo jelvcnnyd. lelosseget a vállalat szak
Szerintünk nem a jelvénv 

I 
szervezeti bizottságának is, 

hiányzik. hanem a .szen:e7..'._ · m�rt nem szo:ga�mazta �ellő 
a konkrét feladatok kiad 1- 1 erel_lyel a korabb� , ellcnorzé,; 
sa. Ez most már idoozerG s,,ran feltárt h1anyossagok 
lenne. megszüntetését. Nem lehei 

A balesetek me::ielőzésének egyetérteni azzal ho,p- � 
nélkülözheteUen feltétele a �k.�ze;:'.ezet munkavedelnu 
megtörtént esetek okainak !elug�e-?JP egy_ben a ,·ál!_�
elemzése. llyen tekintetben lat ��ibantarto osztályánan: 
is sok hibát tapasztaltunk vezetőJe. 
ebben az üzemben. A bal- ReméJJük, az !:szaki J;ir4 

esetvizsgáló biz.ottságok vi7.s- müja,·ító vezetöi, a szakszergál;;taiknál figyelmen kívül vezeti blz.ott<;ág ezúttal nern haizyják az óvórendszabályok mulasztja el a szükséges taelClrásait, s így elmarad a nulságok levonását, és Slltanulságok leszürese. N�m vós harcot kezd a munká9-tudnak megtenni olyan in- védelem javítálSáért. 

Emberségesebb munkakörülményeket 
egvütt akarják eltöl tcni évi 
szabadságukat. nem pedig két
három napanként elaprózva az 
év különbözó időszakában. 

Hogyan lehetne s<-gílcni 

Előírjék a többi kö2léitt azt a mozgást a ki>r�ós tengely, A 1\fam,<nr Va,,-utiu 1961
1 

könnyű a meneto::.mányokal \ömltettségi fokot, amellyel a szakaszos ko�·r:iozgást a det',.,mbcr 2-i S?.imában Miért vezetni és a jelzőket figyelr.i. egy jó dugattyúgyúrúnek ren... , k";T�es meghaJtó szerkezet dol11ozunk mostoha. köriilmf-
1 

BeszJlgetés közben mcy.tudd?lkezni kell. A kész dugaty- 1 vegu. nyek között? címmel közöltük tuk. hogy amíg a rákosrendetyúg_vúrút megtisztítva, be- , A a;iszológép alkalrnazásá- Tóth János rákosrendezöi vo- zőieklől nem vették el a csazsírozva, dugattyúval együtt l vaJ az előírt technológiai fo- natvezetó írását, amely arról bai vonatokat, Budapest-Bé· hE>lyére kell tenni, :rögzíteni l:ramat betarthaltó é, minö- szólt, hogy a téli hónapokban késcsaba és vissza Szob-Rá-ke•l majd egy 14 liter úrtar- ségjavulás érhető eL milyen mo:c;toha körülményeit kosrendezői11 500 kilométert Hogyan lehetne a teheri·o-tal,n;ú 5 ailm. nyomású lég- _____ között teljesítenek szolgálatot kellett a vonatkíséröknek nati 1,onatkísérők va.lóban tartályt rá kell kapcsolni. A a tehervonati vonatkísérök. me11tenniök. Ez 40-50 órá;; embertelen helyzetén segirc-'tömltetlenség miatt leg:fel-
Korszerű pa'lya _ Az írás megjelenése óta távollétet is ielcntett. ni? Mit kellene tenni. hogy je'bb annyi levegő távozhat több mint két hónap telt el. E,ey ilyen útról besz.élnl sem ez a probléma amelu nenl 25 mp alatt, amely az 5 atm. modem pályafenntartás Vajon 4 szoll7á.Lati felsőbbsé11 lehet anélkül. hazy az ember csupán a rákosrendezói t'Onat-nyomást 4 atm.-ra csak!kenti. megvizs11álta-e a vonatkísérők hátán végig ne fusson a hi- kisérök problémája, miclöbb Ezt a tömítettségi fokot kéti Az év elején kezdte meg jog()$ panaszait? T6rtén.t-e in- del!. nem pedig végi!? utami orvoslást nyerjen? csi&zolá6sal elérni csak ne- munkáját az első gépesített tézkedé& a rák.osrendezö1 vo- egy zord. szellős fékbódéban. Kéri Sándor. a megbecsült, hé'z,kesen lehetett. Ha a nyo- mozgó pályameSteri szakasz natkíséTók munkájának köny- Hiába öltözik fel az a vonat- tapasztalt vasutas. aki m:ir más már l>-10 mp alatt le- a szeged( igazgatóság terüle- nyebbé tételét illetően? Ezek- vezet.ö és zárfékezó íól az út- 19 éve utazik. a következő esett, ebből több hiba kelet- lén. A bekéscsabai palyafenn- re a kérdésekre kerestük a ra. hiába a hosszú bunda, a javaslatokkal állt elő: kezett és utánjavítárok váltak tartási főnökség azért alaki- választ a napokban Rákosren- meleg sapka. a halina c.•!zma, - A tehervonatokat ne in-szükségessé. �tta . ezt az úi_ -�zakaszt, hogy dezó pályaudvaron. előbb-utóbb nyavalyát szerez- dítsák el szolgálati kocs i nél-A körülményes és h09S2Ú Ielsza� dolgoz?Ja':'_al (tavasz- nek az emberek. kül, a jármújavít<'>k l?ondo<ab-ldeig tartó, valamint minó- ra mar lOO-nal többen lesz- A helyzet - Gulyás József Is a fék- ban iavítsák meg a fékMdé-ségileg kifogásolható lrez.i- �ek) folyamat��./

·ége�á'.1: csaknem változatlan bód-!.ban fázott meg. utána há- kat. Ne enl!edienek ki az 'munlka elkerülése céljából UJ von�t fenn 1 �un j rom hétig volt betegál)o- üzem területéről olyan teher-készült csiszológép elsósor- A2. uj _ s�rsz 

t é. �l?� � - Sajnos. nem sokat - vá- mánvban - ie<'..Yezte meg Ké- kocsit. amelmek a fékbódéiát 'ban a konnányszelep dugaty- �yula ,musza :sz_. s e 
v!- laszolta Kéri Sándor vonat- ri Sándor. nem lehet tökélntesen 'e?.árni. tyúgyúrú becsiszolására ké- SI I.stvan_ mü:5�-�mtéző 

ll tt vezető négyszeres kiváló dol- - A téli hónaw1,ban ál- ! A fel•6bh•..Sg nedig te1n·e végszült. Kihasználása kiter- zetése es Z: // t� sC::�n�k gozó, aki néhány perccel ez- landóan sok a betegünk - 1 re lehetö\·é. ho<!v a teleo1llojeszthet6 más munkateriile- �:�:�te ez .:1r;. bantar- elótt érkezett haza a 2186-os szólt közbe Rom\·án Ferenc j má•o ·on közb<'v<il •anak. I:::v tekre Is, pld. szelepek és lllé- 1:, . Y � al ��n t �
a! be- vonattal. - Egyedül a békés- főintéző. ,·erenvllít!szt. - el l<'hetn° ke1iilni a ho,szú sek &tb. becsisrolására. tasat "-=&>-e e O • e<; , 1 A c.<;abai vonatokat velté:C el Emiatt mestlehet'5!,en nehé7 szn1gálatot. A cslsmlógép egy alaple- ren;;:zések

d 1
se��g���ták tőlünk és adták a ceglédiek- hel,·zetben va�,mk. A na- E1.eket a iwasla•"k�t ér<lc-mezre épített hengeres on- sza sz . � 8:0 . 1

m ka mel� ne.ti:. Más változás nem tör- �nta közlekedő vonatokhoz mes lenne m<J!!sziv'.-Jni Anlopból és ar.ra fels.7,erelt el- r� a mm= -:�ságra is tént. Ugyanolyan rossz fék- peldáuJ 4t szak-aszt kell vezé- nál ;, i>1ká'>b m'\·el l<ö7tudomozdíthat.ó celszolóbere:nde- e az any
: t f�·

tanak A bódékban utazunk. mint ed- n.w•lni. Ezenki\·üz g\·akran m'i•ú. h"°'' :, hnss?ú •7ol�ázésból áll. A csiszolandó tár- nagyk' g
o
; 

0
1 zál�: �lása · Me- dig. vannak rendkívüli vonataink lnthon plfórr,lt C'mlJerel<: elgyat az alaplemezre kell rög.. ��� aso 

té 
e 

\éb 
as 

'történt Killönö•en el�iselhetetJen a és OJ:óbamenete;nk A 323 \·o- es'<?�,o!f s7,on-e,n!1> n�h·•,ebzíthet6en felSIDerelni A ki- ur 
�� �1ssa1 s� zárfékezők helyzete, A Gi. Gh natkísérőblíl most is több hn� , . , ,.i  mo,,hfr'•-<,.,, • h ' rlna_ vánt li!kethoesz a körhaeyó,s =�� .áté�� töltik az és K;v kocsik_ kivétel�".el a min! 30 dolgozó va� bete�:í'- gel. S ami a • t1rs;,rlaln1unktenge!yhossz beállltásával 'dőt KISi rv et„

k is van fékbódék ajtói nem zaródnak. lomanrban és mintegy 20 1,,,,, :,hol Jrnfnh',b t<rték 11z történik. A számozások egy- 1 
á · a e/

ze
í 

e:ks�ilt össze- az ablakok Is rosszak. a csf- azoknak a száma. akik sza- nmhpr e<?vlllt!!lnn nnm kl\-ben a löket baMzát jelen.tik. f r,. Tiat!.lo� pós téli szél az esőt és ha- b,idságon vannak. A szab�d- ,fmbös ho"" ,. '°�'••• <()k (Pld. 8 25. smm 25 mm löket- ogm a_ . .. , . vat bevllgla rajtuk. A vonat- sál?()k kiadásával �,·ébké>1t .,�, \'"nati·<«s�;;;,. miJ,·"n h<JMZt jelent.) R�!Juk, az UJ mozgó sza- 1 vezetöl;t helyzete sem. n�vez- mindig ?ai ''.an. Ak1<or soha- k-öriPm&m•nl( t•>\7fjt• le 7 Ple-A gép meghajtása motori- kas� nunden ��pontból_ �
, 

hető rozsásnak. Szolgalati ko- sem tudmk krnclnl. amikor va- "'' h,,�H.6�,i,- " cnk-•'>lr ·ekus ékszíj áttételezéssel. A 
I 

váltJa a_ munkaJ�hoz fuz.ott csi hlánvában rends7.erlnt mi ll>kl kéri. F7ekután vonatkfs&- 1 .,.s11,-e1 iiirn \öl út .,,..1a,1•at-szabadonfutó kerekeknél az bizakodó rernényemket. is fékbódékban utazunk. j rli'nli: i,v,"al léi:m<>k ff'l olv•n / nak élaizlj egy éllitócsavar segít- B. Gy. Ilyen körülmények között nem igényekkel. hogy a családdal (vlsl) 
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Egy óra a gyermekvaröteremben A s§ülől. felelőssége 
Nálunk, a szegedi nevelc- 1 tott szülöi ertekezleteknek az 1 �ül a szfü_ö� felelőssége 

Nem...<-0kára másfél évtizede A váróterem valóban nem 
lesz, ho,g.y a Budapest KeLeti valami tágas helyiség, de 
pál11a.iuil;aron külön váróter- igen haingüJat-os. s a célnak 
met rendmeresálettek a lcis- megfelelően va,n berendezve. 
gyerekekkel utazók számára. A falakat ismert n1esék :iel.e
Az új, nálunk eddig i&neret- neleit ábrázoló szi1tes fest
len és sz.o.katlan intézmény mények díszítik, benne ala
kezdetben .me�epetést és csonyabb lábú asztalok, szé
csoclálk.ozást vá1lobt k i  az kek. egy-egy h in,tasz.éksze
ut&sakból. de aztán egy-.ket- rűen kiképez;ve, s két tarka 
tó1,a nép.szel"(ívé vált azoknalk h intaló az apróságok szó
a §<örében. akiik utazásuk so- rakoztatására. Egyéb játékok 
rán hosszabb időt kény!ele- könyvek nincsenek, ezeket 
nek a pályaudvaron tölteni. min.t bacilusterjesztök-et or� 
Ez érthető is. Hiszen nem 

l 
vosi tilalom száműzte a vá

kellett többé gyer:rnekükikel róteremből. Két járók,á,t is 
beíelepednJöik a közös __ váró- tettek be � Upegők számára. 
termekbe. ahol a fustös le-

1 
Va.n e2.enk1vül diavetítöje is. 

vegőben az a próság� bizony a röriiske-reszt ajándéka. ami
nem valami JOl erez.hetik vel rov1d, népszerű egészség
_ magukat. 

I 
ügyi felvUágosító fümeket 

A Keleti _Pályaduvan ikÖVe- 1 
szokoo<k bemutaitni.  

töe-n a MA V a Déli és a 
I 

Még prah"tikusabb és ook
Nyugati palyaudvaron is ka,l hiánytaJanabb berende
megnyitolta a !luermek-vá:ró- zéssel dicsekedhetnek a mel
�rmet. amelyeket ezer és lékhelyiségek. A hálószobá
ezer. gyenmek!kel utaw S'.lül5 ban két rácsos gyerekágy. 
vesz igénybe havonta, s de- ragyo,góa'll tiszta huzat · áoy
ho� mo•?�a le .�

z �J,t.aJ•u,I< neműk,kel. gyapjúba>ka�kil;;;l. nyuJtobt k.ényelemrnl es hi- s J<illön s-Létn}ith tó f 1 · giéniáróL • " 
. a a eces 

h€-"ernk a nagyobb gyerekek. 
Egy ó;át töl�öttünk a Ke- vagy a feloott !<" "  •·,, é.isza

lieti pályaudvar gyermek- kan pihenésére. A 'ir:obá
varótermében. Ugy • hissz�k.. ban fehér zorn;í ,e.,.; baba
�leg lesz: ha _egyszeruen_ 1e,r- kád tiszta tör „ l<k'' -kkel -·-juk, a,m1t latümk, mrnden v .. . -� =. • s,,, 

megjeg.v?ks nélkül. merl az accs-a.l, ko1 om'kefeve1. (De 

önmagáért beszél. -�z,ap-pan 11incs,en!) Fl"el?oli is 

Napi száz vendég 

van a fürdoozobában, hog,1'lH1 
hirtelen ki kell :mooni a ma
mának a peilenk.ákat. legyen 
hol mey,száríthasoo. Egy egy
agyas Sl'J'.ObáCS<ka áll az utas 
:re11del.kezésére a .fertőző be
teg gyerek elJkillönítésére. 
Mi ndenre goodoltak, még 
fertőtlen í1ő s zen-e is. 

időkre. S persze hideg-meleg
vizes mOSQgaitómedence. 

Külön mo.sakodóhelyiSége.t 
rerulezte.k be az apró utasok
nak, kis alacsony mosdótá
Jakka.l.. aprócska vécékkel és 
zuhanyozóval. Természetesen 
itt is hídeg-melegviz-swlgáJ
t,a,t.ás van. 

Elégedett utasok 

I-lálál, és megelégedett is 
mindenki. aki itt megfordul. 
A ti7.-ennégy esztendős Balázs 
Ilona a Duna m.e19öl. Hartá
ról jött, s Csehszlovákiá ba 
utazik rokoni latogatásra. 
Anyuka betegeskedik. a puka 

, dolgozik. n incs a ki eli<ísér.ie. 
Délelö�t 10 órakor érkezett 
ide. s az éjsrekai gyorssal 
utazik. mert iközben ide .kell 
érkeznie egy kis barátnőjé
nek 1s Bajá.ról, a1ki vel e,."yütt 
mennek majd to'1ább. Nyu
godtan elengedték hazulról , 
merl a szülei t.udiák. hogy 

intézetben 325 növendék ta- volna a céljuk, hogy a szü- a. szumdóben ... _ 
nul. vasutas szülök gyerme- lök év közben is tartsák a 

I 
Helytelen, ha a_ szulo e-á 

kei valamennyien. Allamunl< kapcsolatot gyermekükkel, az mondJa gycrmekenek: ,.Egesz 

messzemenően gondoskodik intézettel. évben úgyis sokat _tanulsz 

róluk, hiszen egy növendélt fiam. most csak szorakoa„ 

havi ellátása 1 200 forintba Gyakra� _szüksé�üt?-k. van pihend ki magad!" - koz-
kerül, míg az átlagos térí-

a. szulok segitsegere. ben nem törődik a7:zal, �ogy 
tési díj csak 1 60 forint. Az Elölordul, hogy nem értjük I gyermeke milyen tarsasagba 
a nagy ked,·ezmény és se- egyik-másik növendék hirte- jár, mivel tölti ideJét. V:m 
gítség, amit a MAV ne,·e- len változását, tanulmányi olyan növendékünk, aki szü
lőintézetek nyújtanak, egyál- hanyatlását. A szülök segí,- net után elmondta, . . hog:, 
talán nem jelenti azt, hogy ségével rendszerint sikerül rendszeresen mulatm J art, es 
a szülök ne segítsék gyer- kideríteni. hogy a nö,·end·S- csak a hajnali órakban kel
mekük nevelését. ket például a legutóbbi ott- lett hazamennie. Az is el-'>-

Sokan úgy gondolják, hogy hon tartózkodása alkalmával fordult. hogy szünidö végéra 
nem kell törődniük intézet- él'te-e olyan érzelmi sérü- 'j töményszeszL hoztak magu�
ben levő gyermekükkel, m- lés. amely k ihatott késöob kal egyes növendékeink. Ta
szen otl vannak •a nevelők, iskolai és i ntézeti magatar- Yal_v decemberben a IL OS?
mmdent elintéznek. úgy gon- (ására is. túlyos B. K. szih·apálinkával 
dolják, majd, ha véget ér a De mit tegyünk a7. olyan és l ikőrrel 1ért vissza aZ 
tanév. akkor ök is foglal- esetekben. amikor a m'.ir inté,:elbe. Sajnos. csak az 
koznak a gyermekkel. Hely- két-három éve intézetünk- üres üvegeket találtuk meg 
telen ez a felfogás, ben tanuló növendékek szii- 1 nála . . .  Félévkor ez a gy<'-

A szülök felelőssége a leivd még nem sikerült rek alig ért el gyenge kö• 
nevelésben nem szünik megismerkedni? A nevelök zepes eredményt. bár kép,:s• 
meg a.zzal, hogy a gyer- rends7eresen levelet írnak a I sege, alap.iün sokkal jobo 
mek átlépte intézetünk szülöknek az intézetben tör- bizonyítványt szerezhetett vol-

küs7.öbét. téntekről, gvermekük fejlö- na. 

Hl. a Keleti gyermek-váró- Számos eset bizonyílott:1, 
termében jó helyen. bizton- hogy intézetünk aktív kap
ságban lesz. hísz már ki ko- csolata a szülókkel segíti 
rában is nemegyszer ide jöl- a neYelést, és a növendékek 
tek vele. ha a körül mények tanulására kedvező hatással 
úgy hozták. van. Ezt meg sajnos nem 

déséről. l lvenkor elvármínl<. 1 Ug_v hiszem. ez a néhán'I' 
hogv néhány sorban le,i- , példa is meggyőzően mutat• 
alább nyugtázzák a levelet. 1 ja, hogy a szülok felelőssé-

ge egy percre sem szümk Tavalv történt. hogv az akkor sem. amikor gyerme-
egyik növendékkel sok bHJ k '  k 1 ·  . . t · tb 
volt. Nem tanult. szeretett ·u . a neve oin eze eo van. 

elcsavarol'!ni .  és második osz- 1 Az _intézettel és a gyer
tá!yos létére gvakran ci,ia- 1 mekukkel_ten!1tart?.t�. ka� 
rettázoit. Nevelője a tanév , csolat elos<'glh kozos ce-Egy kismama. aki a .fővá- minden szülo érti .. 

rosban kisebb műtéten esett Az idei tanév elején kér

át. éppen s=pta.tja gyerme- tük a szülőket - föleg az 
uJ növendékekét ho�y 

két. az öthóna.pos Attilát. gyermekeiket kisérjék el ;17 
Hazafelé készülne]<; K u ruw..ent- intézet.be. A nevelő tanilr 
mi,klösra. Anyca és gyermeke ezáltal megismerhette volna 
látihatóan 'kitűnöen érzi k . növendéke csalúdi körülmé
�ukaL akáJ:csak odahaza. nyei t, addigi szokásait. Nem 

minden szülő teljesí1etle ké
résünket. Ma is sok oiyan 
I. osztál 'OS növendékünk van, 
akinek szüleit nem ismer
jük. A havonta egys,:er tar-

Nem is csoda. ha a kis
zyermekes utasok örömest 

1
. jönnek ide es szívesen ta-r

tózikcdnak itt : olyan !llyugod t, 

folvamán hat levelet írt a j lunkat. 
szüleinek. de választ e,ivre feladatunkat: a gyermekek 
sem 1. ,pott. Nem jöttek d nevelését, tanítását. Szülói ér
látogatásra sem. A gyerm0k, teke,:letre mindig szeretett<>! 
megbukott. és a pótvizsgája v�rjuk növendékeink szüleit. 
sem sikerült. Á szülő csak Azoktól, akik nem tudnak 
akkor kapott észbe. amikor i eljönni, azt kérjük, hogv 
fiacskája kB>,ölte vele: .. Édes- 1 

hogy levélben keressék meg 
apám. ismét a II.  osztályba I gyermekük nevelőjét. 
irDtkoztam !., Szentirmai László 

HatványQzottan érvénye- nevelötanar, Szeged 
A Jcon11hában !1(ÍZ-r�só a:i l bekés ha;ngulat árad S2ét a 

ételek feJ.meJe_gLtésére, � leg-
1
1 hel}-;ségen. olyan az egé:,z, 

in.kább használatos edenyek- mint egv kedves családi ott
kel. s jégiszek_r�ny is va,n / hon. 
ben•n,e a n�'a•t-a melegebb KÓ6a. La.jos 

A párt i rányítása 

Zakopane 

Egés,1 éjjel utaztunk. Reg-
11,el ugyancsak meglepődtünk, 

a szakszervezetekben 

SZOVJET NEMZETKÖZI 
NAGYMESTER SZIMULTÁNJA 
.. L!lie11thal, szovjet nemzet-1wzi nagymester február 19-én 

délután 5 órakor 30 táblás szi� 
multánt játszik a szakszerve
Zi?;ti központban vasutas sakko
-::okkal. A szimultá non részt 
ves::nek a BVSC, az Igazgató
ság, a Tör�k1:és, a Test,.,éru;ég, 
a Nyugat, es a Vasútépítők 
spo·rtkörének sakkozói. 
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Mit várhatunk NB II-es labdarúgó-csapatainktól 
a tavaszi fordulóban? 

AZ WM�es bajnoki evacjtxm 
hét vasutascsapat -szerepel a lab
darúgó N.B Il-ben. A Debreceni 
'l.'SC, a Miskolci v;;,c. a Ce>!lédi VSE és a Szolnok[ MA V a Keleti, a Szombathely! Haladás, a BVSC 
és a Sopro.si VSE pedie a Nyugati csoportban 'küzd a bajnO\k.l pontokért. A hét csapat az őszi baj
noki idényben - kiYéve a Szolnoki .MA V csapatát. amely az előző 
éVben nyújtott kitűnó teliesltmény 
után. _ U ponttal a 11. helyen kö
tött ki -. a vára.'«>zásnak megfe
l.e!6en szerepelt. 

A tavaszi bajnoki idény !ebru
Ar 2.5--én kezdócllk. Mit várhatunl< 
a hét NB n-es vasutas-c:o:.a;pat
tól? Kezdjük talán a bajnokjelöl• 
�-

Debreceni VSC 
A debreceni szurlkolók megelé

cedéssel ·fogadták, hogy a DVSC 
labdarúgó-csapata a:z őszi Idény
ben szerzett háromoont'c>a elöny
ni,·el az első helyet fog!a.lj a el a 
Keleti csoportban. A megszerzett 
22 pont mellett a csapat tá.m.adó
jatékának erősségére vall, hogy a 
debreceni ötösfogat rúgta a le<:
több gólt a ktlxlarúgó NB II. őszi 
ktényébec_ A kapott gó!okat fi
•yelembe véve azonban már közel 
sem mutat ilyen kedvező képet a 
merleg. A -w adott góllal szemben 
llO gólt kaptak. 

A tavasszal el5ő.sorban a védő
rou.n3'.ára kell na.eyobb súlyt he
lyeznle az együttesnek. Persze. ha 
a. csapat újból vissza akar kerülni 
az NB I·be, a támadójátékot !S 
tovább kell jav!tanl és a já!liko
aok erőnlétét .iS növelni keH, mert 
rninden bizonn-y1al küZ<leimes mér
kőzései<' várnak ráJuk. 

A DVSC január re óta heten
ként ötször! eozés.sel készül a t.a
v.asz.ra. AZ első hetekben jobbára 
a szabadl>an folytatták az alapo-
2.ást. Január végétól pedig már 
hét.közben � vasárna.p baréitsá:.l?os 
1nérk6zése..1c .is 57..,erepe}nek a fel
készülés pr�ramjában. 

Szombathelyi Haladás 

tárok Jobban kihasználják a ki
dolgozott helyz:et.eket. -az öszi év
Pdnál erec1méuyesebben szerepel
hetnek. 

A BVSC Január !Jl-én kezdte 
meg az alapozást. A keretból h.1-
á nyz!k RaJ na II., a tehetséges, 
finta! balszélső, aki Időközben 
tWyte�es katonal szoigár!at:ra v<. -
nult be, A cs,ipat többi játékosa 
Jó eről>en van. Különösen örven
detes a fiatal.ok biztató fejlődése. 

Miskolci VSC 
A csapat m ponttal, 26:lt1.-es gól· 

aránny.ll, a bajnoki táblázat öiö
dik helyén kötöt ki az őszi for
dulóban. A miskolci vasutasok és 
a csapat vezetÖi a tavasszal töb
bet várnak az egyilttestöL Bár a 
játékosok közül Tóth ás Marosi 
sérült, osváth pe,cUg bevonult ka
tonai szolgálatra, mégis remélik, 
hogy több PO!ll.tOt sikerül majd 
szerez.niük. mlnt az ősszel. 

Egyébként a Miskolci vsc is Ja
nuár 4-én kezd.te mee a felikészü
lást. újság m<!g. hogy Károlyt Jó
zsef, az egykorl válogatott kapus 
vette át a csapat intézői teendőit. 

Ceglédi VSE 
A me�tali!.ott ceglédi vasutas

csapat a nyolcadik helyen végzett 
az őszi idényben. A vezetők elé
gedettek a helyezéssel. Bizonyos 
fokig ez érthető ts. hiszen a fia
talok még nem illeszikeotek be 
telj e,; e;iés:zében az első csapatba. 
A vezet6k azt szeretmék, ha a ta

szol!lálatot te!Jesít, Lsmét a 40 éves 
Madarasinak kell védeni a csapat 
ka1>uJát. 

Szolnoki MÁV 
Mint már emlftettUk, a csapat 

a várakozáson alul szerepelt az 
ősz! fordulóban. Ebben ké�te
len része van annak, hogy az őszi 
katonai bevom..1lt.sok miatt bizo
nyos tokig gyen�t a csapat. 
Ro:omlst. a te>'lctsé.ges feoezetiáté
kost például a Bp. Honvéd iga
zolt:a. A Szolnoki MÁV vezetői re
méllk:, hogy a tav:isszal a csapat
nak már jobban megy a játék 
és slkerűl néhány heHyeJ feljebb 
jutniuk. 

á/e1"ei"°e
1"t?,f ���::a 

1kJ��� J 
rajtra. A jelek szerint az erőnlét
tel nem lesz különósebb baj. Ez 
))e(l!,,r a lelkes fiatalokból álló 
csapatnál biztosft.ék arra. ho,ey a 
tavaszi idényben jól szerepelnek. 

Soproni VSE 
A helyezést: !llet6en, az úJonc 

soproniak nem állnak rosszul. A 
jó kezdés után kissé vlsszaesett a 
csapat. de 12 ponttal f....,i:ry is sike
rült k1ha.rcoln1uk a 11. helyet. Ez
zel a tavaszi forduló végén is elé
gedettek lennének a vezetök. 
Cc;akhogy ebben .a csoportban ez 
n-em 1-esz .kön.nyú felad&.t:.. Ha 
nem tJ:{yokeznek., a kiesés elleni 
h<1rcban könnyen elvérezhet a 
csapat. 

* 

vaszi fordulóban lS sikerülne 15 Dióhéjban így áll a helyzet a 
pontot szerem.iü.k. Ez elég lenne 

l 
hét NB II-es vasutas-c:saoat házaahhoz. h<>t<(y a közél)csoportban táján, Ha csapatalnlknak sikerül a 

foglaljanak_  helyet. tavaszi fordulóban erősíteniük. A CVSE lB január elsó telében alckor bízhatunJlc benne. hogy az 
kezdte el az alapozás.t. Sajnos. a

/ 
ősszel ismét szerepel vasutas-csa

csapatból lliányz:tk K.altanecker oat az NB I-ben. S ha. minden iól kapus. Kellemetlen sérülése mtatt megy\ kieső vasutas-csapat sem �Y Ideig nem s:zámiU1atnak rá. lesz. 
s mivel a fia1al Cékus katonai Vlsi Ferenc 

Budapesti Kilián-mérleg 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
MUller János, dr. Hor\'áth Ká

roly, varga Károly, Budapest; 
Cserháti József, Szirmai László, 
Sze,gied; :Markos József, Zalaeger
szeg; . Boldizsár Gyula, Békéscsa
ba; Várnai Lásl.16, Letti Ferenc, 
Pécs; Fekete László, Miskolc; Bog
nár Károly, Tapolca : Pintér Lajos, 
Vácrátót; Behán Rózsa, Kaz.Lnooar
cika ; Bódogh Mihály, Dombóvár: 
Leveleiket lapunk anyagához fel
használjuk. 

St.entgáli István, Gyöngyös: Irá
sa már nem ak-tuáJ:is. Kérjük, ír
jon a választás legfrissebb esemé
nyeiről. 

Stáhl Károly, Várpalota: Kös✓.ön
jük figyelmességét. Ugyanerről a 
témáról munkatársa i.S irt, az ő le
velét közölttik. 

Bódogh l\oJibály, Dombóvár: .,A 
vonaton" e. írása érdekes. de nem 
konkrét. 

Barna György, Csorvás: Levelét 
az !lletekeshez továbbltottuk. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lap tartalmából a 
szakszervezeti bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe ajánljuk a 
következőket: 

4, számból: 100 853'1962. I'2. B. 
Vállalatl alkalmazottak prémium• 
rendszere 1962. évre. 

100 937 1.962. L2. B. A munkakllz
vetftd irodák fel"llitá�áról, műkö
déséről és a kötelezó munJcaköz
vetitásekről swló utas!tások ki· 
egészltése. 

6. számb6I: 101 141.1962. I 2. A 
szolgálat! !dők beszámltására vo
natkozó rendelkezések módosí
tása. 

100 419/1962. I/3. A. Pályázati h!I'
detmény a MÁV nevelőintézetek 
1962/63. tanévt 1elvétele!re. 

Egy garázda vasutashoz 

Ott ültünk az UtaseUátó éttermében. A dgány húzta . • •  
Szóval bizsergették az ember vérét! Ilyenkor lcönnyen megjön 
az emberek kedve. Ez rendjén is volna! Mulattak és fognak 
is mulatni mások is: én is, te is, ő is - de hogyan, az nem 
mindegy! 

Az étteremben mindenki Ont né;;te. Ont, aki mindenkit 
druszájának és kedves sógorának fltulált. a kenyeres kis
asszonyt pedig öreganyámnak szólitotta. Harsogott, hangos 
volt mint a hajnali kanász kürtje. Sapkáját, amely csáléra 
ál!t ' a világért le nem vette volna. Amikor szívbemarkol6t 
ját;zott a cigány, nagyot rikkantott. Aztán feldőlt egy po
hár • . .  

Ez az egész .,ereszd el a hajam" cigányozás, virslievés, 
a solc druszával és megannyi sógorral, az öreganyámnak ne
vezett kisasszonnyal, a pohárfeldöntés, az elnyújtott; bána
tos rikkantások vasutas egyenruhában történtek. Bizony, 
egyenruhában. S ezzel nemcsa1c saját magára, hanem az 
egész vasutas társadalomra szégyent hozott. 

Vagy talán On még nem tudja, hogy az egyenruha mire 
kötelezi viselőjét? 

- 475 állandó olvasója van 
a debreceni járműjavító üze
mi könyvtárának. A szocia
lista brigádok tagjai és a 
József Attila olvasómozgalom 
részve\'ÖÍ a leggyakoribb ven
dégek. A könyvtár az el
múlt évben 10 ezer kötetet 
kölcsönzött. 

- lyt -

szakszervezet budapesti bi, 
zottsága. Az előadásokon több 
mint ezer nyugdíjas vett 
részt. 

Első helyen végeztek a 
múlt év második felében a 

Petíífi-est Dombóváron MAV Autófuvarozási Fönök-
ség dolgozói a „ Vezess bal
eset nélkül'' mozgalomban. 
Ezzel másodízben nyerték 1c.l 
a BM Budapesti Rendőrf5-
kapitányság közlekedésrendé
szeti osztálya által adomá
nyozott vándorzászlót. 

- Eredményesen tevékeny. 
lrndik az üllöi vasutasok kul• 
túrcsoportja. Legutóbb a kö�
ség kultúrtermében a „Jobb 
mint otthon" c. zené§ víg
játékot mutatták be. A kul
turális élet fejlesztésére a 
szakszervezeti bizottság se
s:ítségével egy vasutasklubot 
hoztak létre, ahol a szóro
koztató előadások mellett is• 
meretterjesztő előadásokat és 
varrótanfolyamot is tervez
nek. 

Dombóvárott a napokban 
mutatkozott be az első irodal
mi színpad. A tolnai színját
szók jöttek el. hogy fejlesszék 
Dombóvár közönségének iro
dalmi érdeklődését. megked
veltessék az irodalmi színpa
dot. 

Sikeres volt a bemutató. A 
vártnál is többen voltak kíván-

A népszerü szombathelyi csapat : 
16 ponttal. 31!:tkls gólaránnyal a 
Jnit.sodiík helyen végzett a Nyu.g"a
ti csoportban. Az őszi elsőséget 
n1egJeperesre a Székesfehérvárt 
Vasas szerez.te meg 27 ponttiaL 
11!'!:.-ös kittlnd gólaránnyal. Ebből 
.is látszik, hogy nem lesz könnyű 
dolguk a szombathe!Yi !abdaru-

A vasutasszakszervezet buda- 1 A 26 budapesti szolgálati csiak a PetJfi verseket szavaló 
pest,i bizottsága a közelmúlt- hely között öt olyan is akad, színjátszókra. Most minden 
ban megvizsgálta, lhogy a b-uda- ahol semnnit sem tettek a 11WZ· remény megvan arra, hogy a 
pesti vasúti szol,gálati helyeken galamért. A BVKH-ban, a l dombóvári színjátszók által 
és üzemekben MÁV Kói,házl>an a Hámán szervezett irodalmi színpad

Kató fűtőben, az ' Egészségügyi nak is lesz majd közönsége, ha 
Kutató Laboratórium ban és a elérkezik a bemutatkozó elő-

- Ipari televíziót helyeztek 
iízembe az elmúlt napokban 
a prágai főpályaudvaron. A 
televízió, amely elsősorban a 
vonatmenesztő forgalmi szol
gálattevő munkáját segíti elő, 
nagyszerűen bevált. 

- Radioaktív vasúti bizto
tosító. A találmány Japán
ban született. A mozdony 
alsó részén sugárforrást he
lyeznek el, a vasúti keresz
tezések előtt pedig Geiger
számlálót a sínek alá. Mi
helyt a sugárforrás elhal-'ld 

- Nagy érdeklődés mellett 
tartották meg idei elsó ter
melési tanácskozásukat a za
laegereszegi vasutasok. Az 
állomásfőnök beszámolóját, 
amelyben a múlt év máso
dik felében végzett munká
ról és az idei feladatokról 
volt szó, élénk vita követte. 

- Macs,káikat keres megv-ételre a 
Magyar Tudományos Akadémia 
gyógyszerkvtatási osztálya űj 
gyógyszerek kivizsgálásához. Mln-

den .a ldlogrammon felüli mac,.;.,. 
káért 40 Ft vételárat fizetnek. El6-
zetes megbeszél-és szóban ,-a.gy 
írásban Borbély .Lajosné ügyinté
z.önél. Cím: J\.Iag�,ra.r Tudomány09 
Akadémia gyóg�rszerk-utatásl osz• 
tálya, Bp. vm. űilói út 26. 
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�::�g na��\t milyen eredményt értek el 

:lál>ékerőt képvisel vetélytársánál, a Killá.n testnevelési moz.. 
és swmre is kors.7.en'ibb tut.ballt galomban. számvit.eU fónökségen 1961 adás napja. 

Bódogb l\lil,lály 
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: A mérleg érdekes képet mutat. 

tnt sem lehetetlen és ma már a Azoknál az üzemeknél, ahol a 
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i;:I<!= 3.,��iét��j I szakszervezeti bizottság, . . a 
párosul. a Szombathelyt Haladás KISZ-szerveret és a sportkoc 
:látékosalnak is úgy kell felkészül- vezetősége összefogott számos :ni!ik a tavaszi i<l�nyre._ hogy a 90 dolgozó rendelkezik ' Kilián-
�•\.;t�mi�1��01t;

1
=

l
� V��= könyvecskével. Első helyen a 

szel a BVSC elleni rangadón lát- Landler Járm:úja.vítót, a 
tUk. VasútteTvezőt és az Észia.ki 
:n.!rs

z
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th
��te �
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"" �ai� Jármújavítót keil ,megem.Uteni. 
zást. Mil1t értesűltilnk róla . a iá- A Landlerban például 2 1 1  fia
téko.so.k jó erőb";l vaJnnak �s a _ve- talt tartanak nyilván a Ki!ián
=�t•�izatod�!

ros
né:��f0!ó�f mozgalomban. Közülük eddig 

:noksa" második félldeie ei/ 83-an már megszerezték a vas

BVSC 
jelvényt. A Va.súttervezőknél 
180, az Észalkiban 128, a Nyu
gati-pályaud:1:a:, on több mint 
1 00, a MAV Gépjavító Vállalat• 
-ruíl 78 dolgozó vesz részt a 
Kilián-mozgalomban, hogy 
csak :néhány példát emlitsünk. 

május elseje óta egyetlen 
dolgozói eem i,idtak meg

DYttni a mo,«&Jomnak. 
A többi 21 szolgálati helyen, 

beleértve a BVSC--<t is. nyolc 
hónap alatt 2131 dolgozó ?U'Ve 
került be 4 n11ilvántartá.si 
füzetbe. 

* 

:Két úJ -ál!yal - torna és 
kézilabda - gyarapodott a közel
műlt,ban a BVSC. A t.om-.,�zokná1 
máris nepes a család. A többszö-. 
rlis válogatott Kertész Aliz több 
mint harminc tiatal tornász.lánnyal 
fogla:UCoZik. A szakosztály az EI'
zsébet klrM:,,11<\ úti általános isko
la torullatermében tartja edzéseit. 
A kézilabdázóknál ;s női verseny
zök alkotják a szakosztályt. 

LAKÁSCSER E 

Elcseré.tn&n szoba, konyha, felette, működésbe lépnek a 
éléskamra .lakásomat (a konyhá· vasúti jelzölámpák. 
=\,;f

áz

Jv.��f��� ri., 
B

� - Orosz nyelvtanfolyam in
kerület! lakossal, akinek a ház- duU kezdök részére a deb
felilgyelől állás Is megfelel. He,-.

1 

receni járműjavítóban. A ta�czeg!' István. Bp. VI., Dessewffy folyamot az üzem MSZBT u. 
..:"s�t!'.t11e1y; kétszobás össz- szervezete kezdem.inyezte. 

komfortos l\1AV-lakásomat elrse-- - Az elkövetkezendő évekrélném budapesti hasonlóra, ":'et- ben villamosítják a Prága-
�:m�"!�rlk, �r��;�d��;lg, 

3;%; Varsó közötti, 778 kilométer 
kai. hosszú fővonalat. E.z lesz az 
Jeti :'}.�bé;"f::�

a.

, �l_f,05
•szti'.'í:�!�t I első olyan villamosított v�-

killönbejáratú lakást elcserélnélr na!, amely a KGST orsza
hasonlóra vagy önálló lakásra gok között létesül. 
nem M..4-V-házban, megegyezéc;sel. 
Erdeklddnl: Bp. VJ„ Rudas LéS?.16 
u. 89. házfelügyelőnél (J6 óra 
után telefonon : 31-2'7), 

A Nyugati cs-oportban a buda
l>ESli vasutll.SOk a harmadik esé
lyesei a b.3jno!d dm megszerzété
Jtek. A BVSC e'!?YÜtteSét a Székes
fehérvártól három, .a Szombat
helrtöl oed.!I!' mindössze két pont 
1;álasztJa el. S ami a 1eE(fonto
s-abb, játék�ud&sban sem marad
nak alul e!lenlábasaikná.1. Sőt. az 
őszi idényben kulturáltabb fut
ballt iátszottak az első he�yerett. 
Székesfehérvárt Vasasinál. Ha a ta
vaszi idén•,rbe:, tovább iaYu1 a 
csapat tamadó játék.a é.s a csa.-

A BVSC is m�gvizsgálta. 
hogy szakosztályaiban hány 
fiatal rendelkezik Kilián-kőn.y
vecskével. Eszerint 

Figyelemre méltó kezdeményezés 

Operahangversenyt ren• 
dez február 17-én a Nagy. 
kanizsai MA V Kultúrotthon 
kórusa, a város művelödési 
házában. A hangversenyen a 
vasutas:kórus mellett fellép 
a Postások Központi Ének- ús 

a BVSC-ben 440 a, mozga
lomban részvevök száma. 

A BVSC férfi kosárlabdázói I sennyel. Föként ol,·an vidéki Zenekara Hámori László ve-

1 
az NB I. tavaszi mérkőzéseire városokban vendégszerepel- zényletével Fodor János Kos
való felkészülést összekötötték nek, ahol NB I-es. NB II-es suth-díjas, az Allami Opera
a Kilián jelvényszerzö ver- csapat. nincs, így a sportág nép- ház tagja. Kemenesi Sarolta, 

1

. 
szerúsítése és a s?-akmai fejlő- a Postás Operastúdió szólis-

--------------------,-------- dés szempontjából is jelentö- tája. 

KERESZTREJTVÉNY 
Vlzs211.ntes : 1. Latin üdvözlés 4.

1 
ml bizott:.ság, fon. 29. Mai keverék! 1 �- K,érddívek első szava. 51. Fran

Rat ilya1 hivatala ,·an a 'lr'f.AV- zo. Tajték. 32. Tóth ZoM.án. 33. Vi- 1 cia terrorszetvezet. 53. Magyar Tu
naac. 14. Ruhát készít 16. Legelöl. zet. 35. Vörösmarty dala! 36. Hang- dományos Akadémia. 54. Nyugati 
17. Rákóczi korabeli orsm�:gyúlé.s, 1 talan Tell. :n. Találat a vívásban. h!rügynöksé,g. fan. 55. Kimondott 
ll. Német....lengyel határfolyó. 19. 311. Túlizeslt. 42. Mangán., kén, 

l 
betű. 56. Kihalt Indogermán nép. 

Keverve ont. 20. Lakoma. 21. Dyen ez.üst vegyjele. 43.. s. N. u. 44_ Tíz 58. Aiagyar N6k Országos Tanácsa. 
'Veréb .is van. 23. Német kikötóvá- 1 loeverve. 45. Nem azon. 47_ Erdei 59., Hires épít� család, fon. 60. 
ros, 26. Kastelyban van. '1:1. Oze- állat névelővel. u. Kertet művel. :;:iŐ 6!�;'��

n

:.1 =-rir:.. 6íf(_· =�= 

f t 

lla! név. 68. En3'l)i, 
Filggóleges: 1. A n••Uasok teg

fóbb tenn!val6Ja (folyt. a vízsz. �-

sek ezek a mérkőzések. - l\lnnkásvédehni verseny\ 
Eddig Törökszentmiklóson, kezdeményeztek a szocialista 

Debrecenben, Szolnokon és brigádok között a szombat
Esztergomban játszottak a helyi járműjavító V-ös szak
BVSC kosárlabdázói. szervezeti alapszervéhez tar

A bajnoki rajtig még Tata- tozó szocialista brigádok. A 
bányán, Komáromban, Eszter- verseny, amelyet negyedé,·en
gomban, Salgótarjánban, Szek- ként értékelnek, az év vé
szárdon, Sopro-nban, Győrött, géig tart. 
Csornán és Székesfehérvárott - A közelmúltban három 
szerepel a BVSC férfi csapata, alkalommal rendezett műsovalamint _ 1:3u�apest �fjúsági j re_,� estet a budapesti nyugvasutas ferfi valogatottJa. CÜJas vasutasok részére a 

Cikkünk nyomán • . •  
La.punlk 1961. december 16-i 

számába,n • .VáLtóőrhelyet kér
nek" címmel közölitük Lesen
cetomaj áillom.ás do]€ozóinak 
pmblémáját, akikmek sok 
gondot okoz a vál<tóórhely 
hiánya. Az írás nyomán leve
let kaptunk a szombathel}; 
igazga,tós,ágtól, Székely Jó

zsef műszaki fötanács06tól. 
az igazgatóság helyettes ve
zet.ójétöl. Értesít benmünket, 
hogy ben!házási hitelükből 
edd!ig ugyan nem tudták meg
valósítan; a kért építkezést, 
de a iese-ncetoma:ii dolgozók 
probtémáját állandóan napi
renden tartják és ha tehetik 
rögtön in�ézlkedni fognak. Re

mélhetőleg az imtéz!ked5ról 
még 1962-ben beszámolhatunk 
lapunk hasábjain. 

MAt.VAR V ASll'l AS 
Fe1e!� szerkesztő Gul'Va11: Jánot 

Fefel6' kJadió: Szabó Amal 
Sterkeszt6séj?: 8uc3apest. VI., 

Benczu: o u 
'l"elefon: v.irosi : ffl-184. 

!i:zeml: 39-Tl. 
reneszt1 : 9 Ntaoc;;zava Laok1&dó 

Vallalat 
Budt:tOf'-Ct vn Rákóe'zj ú1 94 

i;;rtl(ra, Laonvomd• :gl!
Llc

'!f!t 3J;, �r��!)
in�

Ul
f.éf t.,..•-•.., ...... -.. .., .............. .., ............................. .., .. _..,.. ................ -.. .., .................... .., .. .., ...... -.......................... -.......... -.. -................ _ .. .., .................................................. -.. .., .......... -• 
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Kimondott betű. 6. Női hang_ 7. 
Egyik. művészeti ág. 8. Közmondás 
görögül. 9. Primitív népek törzsi 
jelvénve. 10. Kéwzer Is ugyanaz a 
fém. 11. Gléda. 12. Juttat. IJ. Fel
emelt zenei hang. 22. Fejér megyei 
község. 24, Alló film. 25. Egy leá
nyé. 27. verés. 28. Idös. 30. Egyik 
mérték. 3.3. surran. 34. Ismerne_ 35. 
Spanyol énekes. 36. Vissza : nem 
n:;-er. 88. Vihat· németül. 39. Er
kölcstan. 41. Nem szép tulajdon
ság. (6. Vízben él. f8. Helyhatáro
zó. 49. A szónoklattanban szóalap
zat. 51. Ollóval kivág. 52. Kietlen. 
54. Nem 1,....ctveltem. 56. Egyiptom! 
madár. 57. Becézett nőt név. 58. 
Egymást eldz<'l betGk. 59. Igyad. 61. 
N. I. N. 6f. Rag, 66. Káté. 

Bekill4endii: függőleges I. és 
folyt. a ,,izszl. 40. és fUgg. 31. so
rokban. Beküldési határidő: már
cius 10. A helyes megfejtők között 
könyve'<et. sorsolunk Id. 

Az eUl,oö .koresurejtvény helyes 
megfejtése: Ezerhuszonl<ettes MT. 
-SZOT határozat. 

K:öny-vet nyertek: Simon .Tánoo 
VI. oszt. tan., BaJatonszentgyörgy_ 
Vasút u. 22., Labancz Zoltán 
Adács. Hétvezér u. 12/a., dr. Har
sági Lá!?.ló Bp.. vn., Dózs.a . Gy. 
u. 58. I. a, 

HÖFÚVÁS HAJNALI J EGYVÁLTÁS 

. . . 

- Minek köszönhetjük a támogatást? 
- Tudja, el!eoorök ranna'< a rá!lalatnál és 

ha leáll a vasút, nem utaznak haza. 

- Egy katona- és egy gyerekjegyet kére/J 

(Pusztai Pál rajzai) 
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Nemzetközi nőnap r

lLAG PROLETÁRJAI, EGVESULJETEK I 

Cseter Gyuláné tizetópénztáros 21 éve dolgozik Pápa állom� 
son. Szorgalmas, lelkiismeretes munkájáért többs'l.ör kapott 
dieséretet és jutailma.t, egyízbeil pedig kiváló dolgozó jelvény• 

nyel tüntel&ék ki. 

A S Z ER V E ZE T T  VA S U TA S  D O L � O Z Ó I<  L A P J A 

� Újabb szocialista brigádoA 
Szegeden 

Szeged állomáson tavaly 
kezdődött a nemes verseny a 
szocialista brigád cím elnyeté
séért. Napjainkig az állom.ás 

Ára 40 fillér 1962. MARCIUS 1. 

Már 18  szakszervezeti bizottságot újjáválasztottak 

Vas megyében 

részt ebben a versenyben. sok kellős közepén tartanak ban rendben, nyugodt, bizako- tások időszakában minden 
dolgozóinak negyedrésze vesz A szakszervezeti választá-

\ 
titkárt. A választások általá-

l 

sem lenne helyes, ha � válasz-

Két szocialista brigádunk Vas ,megyébe_� is. A megvá-
1 

dó légkörben_ zajlottak le, csak más kérdésről megfe edkezne már kétszer, 16 brigádunk 86 lasztasra kerul.ő 38 szakszer- egy helyen történt meg, hogy a szakszervezet. Vas megyétaggal egyszer kapott szocia- vezeti bizottság közül eddig 18 egy dolgozó demagóg és durva / ben nincs ilyen probléma A lista brigád oklevelet. Leg- választását bonyolították le. megjegyzésekkel próbálta be- . b' tts •g 'lasztások utóbb újabb 17 brigád nyerte folyásolni a tagságot és meg-
I 
megyei izo a a va 

el a kitüntető címet és kap- A tervek szerint fenyegette a jelölő bizott,ságot. mellett folyamatosan intézi az 
ta meg a vörös diszkötésú bri- Az illető saját magát akarta · időszerű problémákat. Külö-
gádnaplót. R.a.jtuk kívül még Milyen tapasztalatokat az szb élére megválasztatni. I nös gonddal fogialkoztak a 
12 brigád vesz részt a ver-

, hozott eddig a szakszervezeti Nem tudta félrevezetni dolgo- termelési tanácskozásoltkaL A 
senyben, de Mm érte el a választ4s? - Erről érdeklőd- zótársait, s a választás itt is műszaki konferenciák megtarteTvezett eredm2n

.
yek:et. Az 

I 
tünk Szabadfi József elvtárs- zavartalanul .megt_ö�nt.. , tását is mindenütt eJ:1enőriz-értékelés eredménye nem vet- tól, a megyei bizottság titká- . Vas megyebe� is törtent ne- ték. A napokban fejezték be te el kedvüket a további rátái. hany szervezeti változtatás: C lld"' .. 1k áll á b mun A háború ellen, a békéért folytatott harcban azületett meg munkától, sót látva o: verseny _ Eddig eredeti terveink kis létszámú szakszervezeti �., omo „ or:i s sz _- , -

több, mint ötven évvel ezelőtt a világ asszonyainak harcos ko1n-0lyságát, újabb 13 brigád szerint folyik a választás _ bizottságokat összevontak el- kaJanak felulv1zsgálatát es ö,szefog{Isa. Ennek ma is eleven élő emlékét őrzi március 8-a, jelentkezett. \ mondta. _ A munkát Pintér sósorban a páJyafenntartási nyilvános megyebizottsági ülé_ 
11 nemzetközi nőnap. Bánfalvy Gyula 

I 
János elvtárs vezetésével öt- szakaszoknál. Ezenkívül meg- sen vitatták meg a vizsgálat ,,Ha o:z asszonyok nagy sokasága mélysége8 meggyőződés- Szeged tagú operatív bizottság irá- választják a pályafenntartási tanulságait. ból magáévá teszi a jelszót: Harcot a háború elleni - akkor nyítja. Megyei bizottságunk főnökségnél koordináló felada-

a választa'. 11 népek békéjét meg lehet menteni. Mert a nők nagy sokasága. ) 1 munkatársain kívül 15 társa- tokkal azt a szakszervezeti - Megyénkben 
czon a napon, amelyen ezzel 0: jelszóval felsorakozik, legyőz- � 

E'ber vasutasok dalmi aktíva vesz részt a vá- bizottságot, amelybe minden sok mindenütt a szakszerve-
hetetlen lesz" - mondotta Klára Zetkin 1910-ben a koppen- � laaztások ellenó-rzésében, segí- szakaszról delegálnak egy-egy zeti munka további javulásá-hágai nemzetközi nókongresszuson. S azóta a nők o:z osztály- J • . tésében. vezetőségi tagot. Ez az szb. nak jegyében zajlottak le, haTcban is a férfiak méltó társainak bizonvultak. F

ebruár 
•
6

:
an 

lS
.45-ko

� .m
-

_ Milyen volt az előkészii- dönt majd olyan mindenkit mert a pártszervezetek és a Ma a nemzetközi nőnapra való felkészülést ismét 4 háború dult Mezo(ur állomá.srol 8 
let? _ kérdeztük. érdeklő kérdésekben. mint az szakvona!i vezetők is a lehe-elleni küzdelem jellemzi. Korunk legfontosabb feladata a béke 4667. számu teh«;rvonat. A "d"l�-· b taló k' dá é S 1 k •eJé i dul sz&relv_._.., - Lé·nyegében ma'r a m•11t u u =i eu ia sa, seg - to· legto'"b'- segítse'get nd,-ák fenntartása. Ezért határozott úw a Magyar Nők Országos Ta- zo. no. • _n ° ;- ,:,;u, � 1 · · .. k j tal -'ás v A 

sodik k jának h tsó ten e·v· ko··ze...6- megkezdtu··k az yezes1 ugye ' u omo,,,, nácsa, hogy a nőnapra való felkészülést a béke védelmének, a ma . ocs1 a - ,,.,,. tb szakszervezeti bizottságaink-
békés egymás me1!ett élés elvének tudatosítására, az általános gelye .!.kilépett" a 6Ínekről. előkészilletekef azzal, hogy a s 

· .1 é-és teljes leszerelésért folyó harcnak szenteli. �iár több mi!l'lt 70 mét_ert tett vezetés szem.pontjából VÍZSl,ál- Nem marad el 1 =.k -, n:iondotta be�ze �et 

Hazánkban a felszabadulás óta változott meg a nők hely- 1gy meg a vonat, amikor . a tuk ll szak&zervezeti bizottsá-
1 

sunk vegen Szabadfi Jozsef, 
2ete. Törvény biztosítja egyenjoguságuka.t a férftakka!. Az _ p�Iya_ mellett h_ala�ó Rei� (Jok munkáját. Ahol azt ta- az egyéb munka sem a Vas megyei bizottság títká-
egyenjoguságnak köszönhető, hogy a vasútnál is ol11an munka- L4szló és t;3!1-tán M,Mtv F.- pasztaltuk, hogy gyengén dol-

1 
. ra. 

kBrökben találkozhatunk tUszonyokka.t, leányokka?, ami o: múlt- lyafermtartas1 dolgoz61t, ru;:,k f1ozik a vezettlsig, ott o: hi- Fontos . �nka a vezető j 
baa .számukra elérhetetlen rolt. A vasuta, nók: ;<>winz•gdl.Qfc, éppen . a t�rmelés\ �ács.lm- b6kra felhfotuk a figyelmet. szervek. UJJáválasz\ása. Még- Lőrincz János 
pénztarosok, forgalmisták - azo-rgalma,, fegyelmezett mun- zásra ,�ekezteJS é$';l'eVE;tték - Haszndlt-e ez • figyel-
katársak. A nemzetközi rnmap alkalmából nemc&ak 6ket kö- ezt a sulyos muszaki hibát. meztetés? 
azöntjil,k, hanem a oo.suro.s fele!i:éQelk,et ;s, akik nehéz szo!aálc- Megállítot!ák a vonatot �s ez- - Volt 4hol igen, t,olt ahol Az igazgatósag' ok versenve tot telje&ítő férjüknek nvugodt otthont biztosftanak. zel. megelozték,. hogy solr.erer- nem . . . J 

Bizonyos, hogy nagyon jól esik o: nőknek az a szál virág, fonntos, k.� érJe .a vasutat
; A továbbiakban elm011dta 1961 negyedik negyedévének 

I 

összevont értékelése alapján amelyet március 8-án a férfiaktól kapnak, de ez a kedvesség, :E:bersegukért elismerést er- Szabadfi elvtárs, hogy Kősze- eredményei alapján a szegedi _ az igazgatóságok IV. ne-fiwelmesség elveszti értékét, ha nem párosul kellő megbecsü- demelnek. 
ki' 'tották k ább . . lé„el. Ezt minde- dolgozó nő megérdemli, o:kár mint a tár- Boldizsár Gyula D�.

n JaVl , . a or 1 igazgatóság végzett az első he- gyedév-i teljesítményei a kö-•• ·• 
Békéscsaba htbákat és uJra megválasztot- 1 lyen. . vetkez&k szerint alakultak: sadalom alkotó tagja, akár mint édesanya és élettárs. ták a régi szakszervezeti bi- Annak előrebocsátásával, 1 Szeged 70 60� 

tárnál VlSZOnt nem használt a mény 100% - a tervekhez, 3 Debrecen 66 4•t 
- zotts:\-go�. A celldömölki szer-

r 
hogy az elérhető legjobb ered- 2: Budapest 68,QÓ/0, 

A. b , • ,, k •• d , • , b 
figyelmeztetés, ezért nem is illetve a célkitűzésekhez vi- 4· Szombathely' 6]•7•t : arat, együttmu O es 1egye en .. , választották meg újra az szb- szonyított havi eredmények I 5: Miskolc 64,oo;., ' o, 

Somoskőújfalu nem tarto
Zik az ors� legforgalma
sabb határállomásai közé. A 
vasutasoknak ennek ellenére 
bőven akad tennivalójuk. Kü
lönösen a nyári hónapokban 
élénk az állomás átmenő sze
mélyforgalma. Ebben az idő
ben a naponta közlekedő há-

. rom pár s:ziemélyvonat való
sággal ontja az utasokat. A 
belföldi személyforgalom té-' 
len nyáron egyenletes. A köz
ségből naponta 350-400 dol
gozó jár Salgótarján üzemei
be. 

A hatarállomás ·vasutasal
nak mégsem a személyforga
lom, hanem a tranzitforgalom 
okozza a legtöbb gondot. An
nál is inkább, mert a ki-· és 
Öelépő tehervonatok nem 
egyenletesen érkeznek az ál
lomásra. Vannak olyan hóna
pok,_ am,ikOr tízezer 'fölött 
van az átmenő kocsik száma. 
Ezzel szemben olyan hónap 
is van, amikor csak háromezer 
kocsit ltell továbbítaniuk. ·Ha 
sok · !I kocsi, bizony veszély
ben forog a vonatok menet
rendszerinti indítása. S ez 
mindkét határállomás ered
ményeit befolyásolja. 

A két szomuédvár versenye 

Somoskőújfalu és a szom
s2lédos Filakovo álloIJ1ás dol
gozói ugy.anis párosversenyben 
állnak. Érthető tehát, hogy 
a két határállomáson szorgal
mazzák a munkát. Nem ered
ménytelenül. A somosiak 
például öt év alatt 6,2 óráról 
3.53 órára a;ökkentették a 
kocsitartózkodást. A szorgal
mas munka eredményeként 
érték el, hogy a múlt év má
sodik felében hat pont kü
lönbséggel ők nyerték meg a 
versenyt. 

A két hat.árállomás néhány ! filakovoiaka.t? - tettük fel 
év óta tartó párosversenye I a kérclást Mocsári Fereltc ál
éppúgy, mint a február 14-én 1 lomásfónökne'k. 
Somoskőújfalun meg,tart�t! 

1 _ A jó kollektiv sze?lemmu�kaérte�ezlet_ a, bara� nek _ hangzott a válasz. -egyuttműködés Jegyében zaJ- Állomásunkon elég jó a törzs
lott le. Az lm:ekezleten mind gárda. A fúrok körott élén/; a ,  magyar, mmd a . -CS;hszlo- a verseny. Nagyrészt ennek 
va,k vasutasok őszmten el- tulajdonítható az is hogy a mondták, milyen hibák aka- múlt év második /el.ében áZdályozzá!k a !ov�bbi előr4: lomásun;kon egyetlen baleset haladást, A legtöbb ptoble- sem fordult e!ó, Hiba viszOTit, mé.t a _helyt;Ien . rakodás· és a hogy a szocialista brigád mozmenetidő tullépése okozza. galom nem vert gyökeret a 

Balesetmentesen 

A munkaértekezlet után 
Somoskőújfalu állomás dol
gozói vacsorán látták ven
dégül csehszlovák barátai
kat'. A fehér asztal mellett 
tovább folyt az eszmecsere. Ezt 
az alkalmat használtuk fel 
mi is arra, hogy beszélges
sünk az állomás vezetőivel. 

- Minek tulajdonítható, 
· hogy a múlt év második felé
ben sikerült ·megelőzniük a 
, .  • r • • � 

dolgozok között. A mozgal
mi szervek segítségével az 
idén minden bizonnyai . eb. 
ben a versen11mozgaZomban 
il sikerűt majd tlöbbre lép
nünk. 

A község kultúrotthanában 
megrendezett baráti. ��
rán sokáig együ1lt maradtak 
a két határállomás vasuta
sai és a hatarőrizeti szervek 
képviselői, akikkel ugyan
csak jó kapcsolatot építet
tek ki a somosi vasutasok. 

Takar�kossági tervü�: 
12 · inillió forint 

A ferencvárosi !iltőház dol• szerek alkalmazására. Eobén 
gozói termelési tanácskozásu- az évben 
ko11 elh;itározták, hogy idei IS ezer tonna szén és 15" tervüket túlteljesítve 12 mil- k>nna gázolaj mectakari-lió forintos megtakarítással tását te"ezik. segítik nepgazdaságunk fejlő-
dését. Vál1.alásukban igérik, A szénpernye értékesítésével 
hogy , 160 ezer forint megtakarítást 

élllzem ntnten teljesítik kívánnak elérni. 
a mozdonyfelhasmálásj. A ft'.ítóház kocslszolgálata 

,Ezt a mozdortyfordulfik:· helyes vállalta, hogy a középjavítá
alkalmazására tett ;i.avasJatok- sokat és a rés;legvi:zsgákat 
'kal és megfelelő ellenőrzéssel · élilzem színt. felett teljesitt. 
segítik elő. Szocialist,a, · és komplex brigá
. Vállalásukban különös . fi- dokat szerveznek a fűtőház 
gy�lme:t fordftanak a gépek minden részlegében és segítik 
pontos javítására, ellenőrzésé- a munkaverseni,, kibontakozá
re, a gazdasá&os utazási mód, sát. 

-. "·" 

Vasutasok helytállása 

a pusztító hóviharban 

6. Pécs 62,80/,. 
A IV. negyedév kedvezőtlen 
eredményei a november hó 
közepétől az év v�géig terje
dő időszakban bekövetkezett 
jelentékeny visszaeséseknek 
tulajdoníthatók. 

Az 1961. ev1 célkitűzések 
Február közepén a hóviha-

1 
dolgozói, a debreceni, nyír- • teljesítése alapján - vagyis 

rolctól kísért újabb hideghul-. egyházi záhonyi és a többi éves viszonylatban - az igaz
lám csalmem egész Európára 11: · 1 '  t· he! k as tasa· a gatósá.gok helyezési sorrendje 
kiterjedt. A rendkívüli időjá- szo a �  1 :i:-e v u i 

a következő: 
rás hazánkat sem kerülte el. 

/ 

tombolo h�viharral dacolva, 
Február 15-én és 16-án a haj- nem engedték, hogy megáll
nali órákban' heves hóvihar jon az élet a vasúti pályákon. 
tombolt a Tiszántúlon. Hajdu- A honvédséggel és a polgári 
Bihar, Szabolcs-Sza;tmár és lakossá"gal karöltve dicsére-Békés megye teriiletén az " . , 

1. Szeged, 
2. Miskolc, 
3. Budapest. 
4. Pécs, 
5. Debrecen, 
6. Szombathely. utak és vasútvonalak nagy ré- te.s munkat vegeztek. 

sze járhatatlanná vált. A -------------------
Nyíregyháza - Nagykálló -
Mátészalka, a Debrecen -
Nagylét,a, - Vértes, a Debre
cen - Nagykereki, a Debre
cen - Nyírbátor -Mátészal
ka és · a Nyíregyháza - Nyír
bátor - Mátészalka közötti és 
még több vonalon pénteken 
este be kellett szüntetni a vo
natok közlekedtetését. Nyír
egyháza és NQ{lykálló között 
a 6128-as személyvonat a nyílt 
pályán akadt eL A segédgé
pek t.öbb6ége is a hóban re
kedt. 

A jó együttműködés 
a siker alapja 

Nemcsak a szombathelyi 
igazgatóság képviseltette ma
gát a tapolcai fút6ház dolgo
zóinak legutóbbi termelési 
tanácskozásán, hanem ott vol
tak a helybeli társszolgálati 
vezetők is. 

Kiss István fűtóházfőnök is-
A debrecend igazgatóság mertette a tavalyi eredménye-

vonalfőnök is az egyes szol
gálat! ágak közötti harrnóni
kus együttműködés mellett 
szólt. A fűtőház dolgozói fel
szólalásaikban több panaszt 
mcmdta·k- _el a forgalommal 
kapcsolatban és kérték az 
illetékes vezetők segítségét, 

A tapolcai fűtőház dolgozói 
a termelési · tanácskozás után 
jól látják, hogy az együttmű
ködés a sikeresebb munka 
alapja. 

mozgósította a vasutasokat, ket és az Idei feladatokat. 
.Háromezer vasutas és katona Méltatva a s2-0cialista brigá
dolgozott e:zien az éjszakán a dok nágyszerű eredményeit, 
pályákon. Debrecen állomáson javasolta, hogy indítsanak 
mintegy 200 ember állandóan mozgalmat a szocialista mű- Da.ncs József 
tisztította a. váltókat és a vá- hely cím elnyeréséért. Külön Tapolca 
gányokat, mert a szél újra és foglalkozott az· újítási ered- --o--újra torlaszokba sodorta a rnényekkel. A 34 újí-
porbavat. tási javaslat közül 21-et fo- Mátyás korabeli kön� 

A vasutasok helytállását di- gadtak el tavaly és ezek 57 ritkaságok. Március 11-én, va
cséri, hogy szillte képtelen kö- ezer forint megtakarítást ered- ,sárnap, Mátyás korabeli rülmények' köz(itt, helyenként ményeztek. Felszólaltak a ter- könyvritkaságokból · és reme-80-100 kilométere$ széllöké- melési tanácskozáson a társ- kekböl rendez bemutatót a sek ellenére is a néhány mel- szolgálati vezetők is. Farkas Nemzeti Múzeum. 
lékvonal kivételé,•el rövid idő Gyula állomásfőnök kérte a - Jutalmat kaptak a. bizal
alatt biztosították a forgalmat. 

!

fűtőház dolgozóit, hogy to- miak. Kazincbarcika állomás 
!:>edig �es vonaJszakaszoko.n vábora is végezzenek jó mun- szakszervezeti bizottsága érté
több mint egy méter magas ltát. mert o: csomópont dolga- kes tárgyi jutalommal ked
hótorlaszok keletkeztek. zói csak közösen nyerhetik el veskedett a jól dolgozó bizal-

A debreceni igazgatósá11 az élüzem címet. Farkaa Imre miaknak. 



2 MAGYAR UTAS 1M2. M!.Rcm t. 

Gondolatok a kultúrváróteremben 
.. 

M -zben kere,;1J1til�l szamüzte azt minden kul · r-
•zantom 'tekintetemmel a Nyu- várót.eremból. 

679 kötet könyv 
i!8ti pályaudvar kutwrváróter• 
met. arra gondolok : vajon há
nyan nem tudjak, hogy ilyen 
is van és akik eretleg hallat- Azért még� hmitast telje
tak :már róla, azok sem tud- sit a kulturvarótereml Ponto
jak. tulajdonképpen, mi a san �79 kötet könyv �U az ér
rendeltetése. őszintén szólva: deklődéíik rendelkellé&ére, ezen
magam is azért vagyok itt 

I 

kívül sok hetilap és f

. 

olyóirat, 
bogy •. megtapasztalfam�. · meg a_nap1lapok. A önyvtár-

,,Telt ház„ van: Minden hely ban ;!tepv1selve van _a k!.as�
fog!alt a s.llÍmtalan apró asz- kus es ma.! magy"11' es kulfoldi 
tal mellett. A vendégek na- irodalom. Egy par szakkönyv 
,:yobb résiie férfi. A legtöbb- s�m h1any'.olk. A�t�Ie Fra™:e
jul< fiatal De korántsem úgy tol: Doszto1evszki1tól, Móricz 
,an, ahogy elképz.eltem. Z.,_.umondtól . IUy_es G_11u�1u, 
Marmint hogy elmélyedten Nemeth I.Aszloig es Orkén11 
kön;yv. újság fölé hajolnak és Istváni(/ .. _Aranv J�nostól Jó
olvasnak, vagy tóprengő arc- :zsef Att�ig sok mmden meg
oal sakkoznak, amihez ki-;éret- található benne. De Jokai..J<o
kent. halk =ét sugároz a ra- tet példa�l csak egyet_len e� 
dió. Odakint hava.5eSót vagdos , van: Keves_ a �erne-okö�yv '�: 
a jarókelók szemébe a tomboló ?e(hg_ a k�"?yekről . fova_ro,a 
februári szél, de idebenn . • • i&kolaba Jaro tanulók mmd

Alvók és l<árt"ások 

Tólem mes,;ze l<ét elhanya
golt külsejű fiatalember az 
asztalra borulva alszik. Amott, 
kél fiatalabb és két kö:r,épkorú 
férfi :.zorgalmasan veri a blat
tot. kártyáznak. 

- Ezt megengedik? - kér
deztem enyhe felháborodással 
a felügyelőnótöl. 

- Hát . . • nem volna szabad, 
mondja. - De csendben uan
-k és nem pén.zbe1t ;atsza
nok. 

kettót nagyon keresik. Thomas 
Mann József-trilógiáját vi
szont - ami nem hiányzik -
annál kevesebben . . . Apuléus 
borsosan szókimondó könyvét, 
az Aran11szamarat mo,;t már 
csak 1d6eebb olvasóknak köl
csönzik ki. pedig a fiatalabbak 
- érthetően - kézról kézre 
adták. 

Törzsvendég is van . . . 

Azt is ki.fogásolru lehetne. 
hog a legtöbb mű vaskos 
kötet, kevés a-z: elbeszélés
gyúJtemény, Goruk>l:ni kellene 

arra, bolY ebben a saJ .. !Nigos 
olviíeó ben c�ak róvid ide- 1 
ük van az embereknek 

olvasásra; Még ·or is. ha 
llD!lak ;geri ti  z.teletre méltó 

kivétele , mini;. az az ut , 
aki ötödJ!c he olv: mé.r 
Keresztea 11itezeket, vagy ak"i 
- belfallá szerint rendszere
sen egy korábbi vonattal jön 
be Pestre dolgozni. csakhogy 
minden nap oh·a hasson vala
mit a kultúrvaróteremben. Az 
is csak zabályt erősítő kivé• 
teL aki néha úgy elmerül az 
olvasásban. hogy még a vo
natjat 1s e z.alas� 

- A legtöbb állandó olvasó 
a tanul6'fjúság sorából kerül 
ki - közli informátorunk. Ez 
nagyon ei'deokes, fontos. Itt is 
előttünk a perspektíva. a biz
tató jövő. Csak a hibákat ki 
kell javítani, hogy ez az intéz
ményünk is íejlódhessen az 
igényekkel. 

l!:ppen e:!lért nem s1Jabad 
megengedni, hogy minden dél
előtt 10 óra után a takarító
nők egyszerűen „kitak.aritscik" 
a váróterem kö2léinségét. s 
azok csak másfél óra múl\'a 
térhes enek vissza, csak azért, 
mert rosszul !elfogott takaré
koskodásból csök>kentették a 
takarítónók letszámát. 

Ugy tudjuk. azelőtt e;auika 
takarítottak itt. Nem lehetne 
ewtán is? 

- 1'<o, és miert nem ai.kkozik 
•enki? - faggatom tovább. 

- Betiltották, mert többnvi-
1'e pénzben játszottak. A kol
!éganömtól a sakk-kéuletet is 

& ......... 

IJta•ás a viharban 
eUopták. Meg kellett térítenie Haial.mas erejű vihar tom-
az árá.t, bolt február 17-én Szeged kör-- Lopás is előfordul 11 kuJ- nyékén. Szeged-Rókua áUo-tun,áróteremben? másról 16,53-kor kellett volna 

Az elvtársnő csak legymt a indulnia az 1646. számú sze. 
kezével. mélyvonatnak. A nagy vihar 

- Nem ,nind utas, aki 'ide- miatt Algyő nem fogadhatta a 
Jón. Vált eg11 forintért peron- vonatot. Amikor végre elin
jegyet, s itt eltölti az idejét. dulhattak, a mozdonyon helyet 

Kemencei Jo:sef. Molná,- Ger
gely és London l.1tvan.né jegy
\'izsgálók. 

Tö a. Károl:r 
Szeged 

Több mrgérlést lériinl... 

Angol vasutasok bérharca A BOLGÁR \ ASUTil 
Angli bo'n a D U ioaqr:glito

ság terule a vona!bk \{é,e
se1 nagy Zll art okoztak 'Lon
don Waterloo, Cha,jng Crbss 
é · London Bridge á om.i. a n. 

�- zakon s!m-ajk lhivasok 
hangzottak el. Ok : a bértar
pyalások csigatempója. A szak
szervezetek mar 1961 . maJw, 
4�n elóterjesztették követelé
seiket. S kilenc hónap után 
még mindí& \'árnak a vál&z
ra. 

A kormány. a , bérpauzát · 
alkalmazza. Jóllehet az 1960-
ban végrehajtott utolsó bér
emelés óta. az árak hivatalo
san 7• 0-kal emelkedtek. A fő
ok azonban az, hogy a kor
mány megszegte a s1,a,·át, a 
nem teljesllette a korábban 

,allalt kötclezef t'ég t hanem 
a7. uj bér. toppot 1art , ran�
adonak. Az angol dolgozok el A közelmúltban �fejeité-lc ,·a'Jn.i ,  hawrozva a bei topp Szófiát az orszag má.•odik �
c:Jeni harcra. nagyobb t·áro á11al, Plordivval 

A napokban a post<1,uk all- összekötő t•asutvonai vt!lamo
tak ki. amennviben ragasz- sítását. A 156 kilométer horz
kodtak a „s;a balys.eru előira- szú vonal rilla mo.•ítását hauii 
sokhoz' ,  am; ona J ké,edel- tert·el: szeri1!t vegeitek, Ao 
meket és torlódast okozott. Az elek:romos hal.óza• éa a be
últaláno benyomas ai., hogr rendezések próbauum«lte&á, 
februar után márciu 1. a ber- :nkeresen ;oojlott le. A 'IIOIIMGt 
pauza elleni harc honapj.i lesz. januarbo n  helyezték uutllbt. 
Sokan meg vannak g ·oző<h e A surelvénu<'k továböitú6t 
arról, hogy a Yasutasolc ezt a 22 t'illamosmozdon11 wp. 
bérharcot nem fogják elveszi- Bulgariában ez az el66 tlliá
teni: a Brit1>h Tronsport mosfto t VG$U!t•o114l de folt
Commissiont e a korm, nyt na.le mar a S?ófia-Ruue k�-

\ ezzel akarják adott ,geretuk ti t'?nal vtlLomoBttui -... 
bevaltasára rab1rni. l latal ''-

_____________ 
-- . . .  -

Kétemeletes személyvonat Kínában 
A Kínai Népköztárooságban 

I 
helyJegyes ülések vannak. 

a Sanjan-C3Clncsun vonalon mig az alsó emcleten nvolc 
közlekedik ,az újtipusú sze- fülke talalható két•ket dívány
mélyvonat, amelyet a „Szifan" nyal. Az új személy\'onatot 
cíndaoi gózmozdony é vagon- 1048 utasra méretezte' de a 
gyá1·ban állítottak eló. A vo- csapóulések kihasznalásával 
nat tizenkét kétemeletes, ót 1288 utas i - kényelmei.en utaz
nehéz. négy könnyű, két ve- hat. 
gyes és egy poggyászkocsiból 
áll. A könnyű kocsik 45 fok
ban hajliiható háttámlájú pár
názott s2lékekkel vannak fel

Az új szerelvény sima és 
zajtalan haladását muanyag
bol készült fektu. kok és sza-

szerelve A vegye:; kocsikban mos más korszerü berendezés 
a felső emeleten kel szinten b'iztosilja. 

Átmnezik az lnCJol Y ... 

öt fómühelyét 

Az Angol Vasutak vemd 
úgy határoztak. hogy ,.._. 
veznek és moderruzálnalt 6t 
nagy vasuti főmuhelvt. A 
munkások máris figyelme1Jle
tést kaptak, hogy mintegy 1700 
embert elbocsát,anak, vagy 
jobbik esetben más iparágak• 
ba irányít.anak. Ez a bejelen· 
tés nagy elkeseredc,,l váltott 
ki a \'asúti munkásokból, met't 
a jelek szerint ez a valasz a 
nemrégiben !elvetett béren>e
lési követeléseikre. Az Anc,ol 
Vasutak Eg11esült Szakszerve
=ete a múlt év ósdn ugyanis 
10 száZ,BJékos béremelést kö
vetelt a vasutak alkalmawt
tainak. de kérésüket a 01"· 
mány elutasította. 

Most a mozdonv\'ezetok kez.. 
demén •ezesére ismét a kor
mán�• elé terjesztették a bér
emelesi kö\'etelést. majd álta
lános vasutassztrájkot helyez• 
tek kilátásba. Hideg van most a csavargá.s- foglalt Magyar Jó�f főintéző, Szombatheluröi és környéhoz. Itt elszórakozik, va.QI/ ki- állomásfőnök is, hogy segítsen, kéröl több mmt húszan já

alussza magát. ha esetleg akadályba ütközik a runk munkaba Várpalota ál-

Villamosmozdonyok 

ebességi világrekordja 

ldá.ig értünk az es2llDeCSe1'é- vonat. lomásra. Havonta három al-
ben, amikor újabb :meglepő Fokozott óvatossiigi;at indul- kalommal kell munkahelyün
feUedezést te, zek, ami újabb tak és csakhamar feltűnt elót- kön maradni a szolgálat letel
c.-sapást mér elózetes e!képze. tük az első akadaly. Baktó te után . zakoktatásra, Jgy 
lésemre. Egyáltalán nincs va- megállóhely közelében három déle!ótt helvett csak e ·ti hat 
]ami nagy csend a termben. telefonpózna volt a pályatest- órakor érünk haza Szombat
Nem is csoda, hiszen kél oldal- re dőlve. A vonat személyzete hel11re. 
ró!. keresztül-'kasul járkálnak az utasok segítségével hamar Ezér.1 kértuk Várpalotán Ko-
a teremben. eltávolította a sinekröl ezt a rán11i felügye!ö elvtárstól. 

A francia államvasutak két 
v1llamosmozdon11a a Lamothe 
-Morceux szelvé11uen 331 ki• 
loméLer órasebességet ért el. 
Ez a te!jesitmén11 L'i!ágrekord
flak számít. A rekordot 1961-
ben erték el is még ma is 
tartják. A CC 7107 és BB 90 
típusu mozdon11okat á!litotrok 
be ezekre a kísérletekre. Ezek 
a gépek üzembe hel11ezésük 
óta már 451 .569 km, illeti·e 
158 256 kilométernyi utat tel
tek meg. 

_ Míert nem zárják le e{l1Jik három oszlopot. Tovább halad- hogy forgalmi utasításból 

oldalon az ajtót? _ teszem fel tak. A következő akadály na- Szombathel11en járhas. unk ok-
a kérdést, gyobb mérvű volt, még nehe• tatá,;ra. Mereven elzárkózott.  

, h. Nem érljuk miért. hi.szen a 
- Ig11 van bevezetve - vá- zebb munkat jelentett. iszen 

forgalmi utasítás Szombathe
laszolja. - Ugy tudom, a Ke- 2S távíró-oszlopot döntött a sí- luen is ugyanaz. mint Várpa
letinél csak a bejárati ajtó van nekre a nagyerejű vihar, Az Zotán. Nekünk azonban még
nvitva. összefogás szép példájaként a sem m:nd gy. hogy hol járha-vasútasok é az utasok megle- tunk oktatásra. Egyszerre. hll'telen nagy poe· n gyorsan megtisztították csend lesz. Mi ez. mi történt? Több megérté<at kerünk. hi- Mindegyik villan11mozdon11-

hoz 3 nég11tengel11es személ11-
kocsi volt csatolva. Az el16 
kocsi a benne elhel11ezett szá
mos műszerrel - valóságos 
utazó laboratórium volt. A 
rekordutak nag11 sikert ;elen
tenek a francia járműipar es 
11 francia vasutak számára. 

A rádió a totóeredmnyeket �z útat a, von3:t �lőtt . . Szeged S1Jen nekünk, állomási dolgo-
dj be Ahá értem már• es O,-osha:za kozott rrundossze zóknak egyébként . i:ncs olyan 

�;
n

te�és�teseri mégiscsak 40 perc �ésés el sikerult meg- kedvező he'.yzetünk, mint_ az 
jobban érdekli a közönséget, tenni az utat. utazó 5:2em,elyzetnek. Ne�unk 
mint előbb az óvodások műso- A vihar elleni küzdelemben ��'n. d,!�k a :zakokla�al 
ra . . .  Sokan kifogásolják, helytállt Hódi Jáno vonatve-

1 
töltött d_ot. Az ':i_ltalunk kert 

hogy nincs televízió. Sajn06 a l zetó. Juhász Gyula mozdony- kedvezmeny igazan nem sok. 
bürokracia egy tollvonással vezető, Rózaa II. István fűtő, Szakáes Lajo 

Sándor Lás7Jóné, a MAV szimtonikusok 'l.enekará.Iuk 
�zja két és féléves kisfiát tanítja a hegedúvonó ezelésére. 

(MTI Fo1-Bereth Ferenc felv.) 
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A „kapagyártól" a modern gépjavítóig 
is. amely az e&é6z üzem büsz- § 
kesé&e lesz. § 

A iövó 
§ 

Mit láthatunk a Nemzeti Múzeum · 
régészeti k iá l l ításán 

A frissen épült. még vako
latlan falu mühelycsamokok 
látványa a MAV Gépjavító 
UV-né! arról tanú kodik, hogy 
fejlődik, gyarapszik ez az 
üzem. Kár, hogy fejlődésének 
rés.zletes leirására nem vállal
kozhatunk, hiszen ahhoz re
ii;ényt kellene írni. Csakhogy 
befejezni úgysem lehetne ezt 
a regényt, mert a 11:épjavító 
fejlesztése folyamatos . -

A múlt 

Itt. Zugló szélén, a főváros 
:Peremén 1931-ben létesült a 
mai üzem őse, Központi Pá
lvaf ennta,rt&i Telep néven. A 
név jól hangzott. de csak né
hany szúk barak húz.ódott mö
götte meg az a 15 ember, 
aki itt dolgozott. Raktározták, 
nyilvántartották a felépítmé
nyi anyagokat, . zerszámokat. 
A következó években fokoza
tosan műhellyé szervezték a 

kímélték ezt a telepet sem. 
A dolgowk megmentették az 
üzemet a fasiszták kiürítési 
terveitöL Legfontot;abb gépei
ket, például az ország akkori 
egyetlen sínhegesztő gépet 
szétszedték és elrejtették. A 
felszabadulás után így köny
nyebben tudták megkezdeni a 
károk felszámolását. Az erő
smkosan tönkretett vasúti ki
térők javításában vég:r.ett ha
talmas mU11kát az üzem. 

önálló üzemi váHalattá 
1949-ben szei-vezték a •. kapa
gyárat". Hozzá kapcsolták a 
miskolci és a szegedi pálya
fenntartási műhelyeket is. A 
miskolci múhélyt azóta visz
szaadták az Jg,azgatóságnak. a 
szes!edi azonban. külön&en az: 
öntevékeny gyártása. révén, 
igen fontos része a vállalat
nak. 

A jelen 

telepet. Pályatísztitáshoz hasz- A 1titerők gyártását fokoza
nált gyomirtó kapákat is ké- tosan átadtak a g11önm,ösi 
szítettek. javítottak. Innen vállalatnak. Az ürem új, je
ered a lc4paqyár elnevezés. lenlegi profilja 1958-00 kő
mely máig is az ililem bece- zött alakult ki. Nem egyéb ez. 
neve. • mint pályafenntartási gépek 

1944-ben már 350 dolgozó- gyártása és javítása. Bonyo
ja volt a telepnek. Váltók, ke- lultabb, nagyobb szaktudá t 
res:r.tezések · felépítményi igénylő munka, Ehhez kellett 
. :zerszámok javítá át végez- felfej!ódnie az itteni munkás 
ték. A háboni l)UöZt..ításaí nem és mú61.aki gárdának. s;ke-

rült is, hi1'Z ma már kitűnő A vasúti pályák épít.ése és § 
tör.a;gárdája van a Gépjaví- fenntartása régebben a legne- § 

hezebb fizikai munkát jelen- A közel_múl!ban nY:ílt � 
1
19:tlatogató vasutaso�� 

tó;�csak a szubjek.Uv véle- tette. Napjainkban szinte ro- § a _N�"!2�t1 Mll2:eum folcls2:_mti aJánlJuk, ho�y n� mul� 
rnén,yünk diktálta ezt a meg- hamléplekkel V-dlósuJ meg e§ kia1!1tá:>! �e:me1ben . _a . !egé- el � J:':l��Z;l1, Muzeum �� 
a'llapi'tást, hanem a Mnyek munkák gépesítése. _ Ez a §�zeti kiállitás. A kia}l�tas az si:eti kiallitasanak megtekmté• 

, • . MA őskortól a honfoglalas1g be- set, győztek meg ecról. saját ere- tény_ l':1':nti ��e?. a V §mutatja az ember létért való P. G, jükből megoldották a pálya- GépJavitó ÜV Jövó.1et 15· küzdelmet, a korok fejlődését, 
.. építéshez nélkülözhetetlen ket- -; Az a fela�atunk.. h?gt §harcait, a birodalmak alaku

tős biztosító gyűrűk gyártását, t�vab? f�1l_e�zuk a pal11aep,- §lását és pusztulását, a művelt-kiküszöbölve a n}'W(atnémet te� gepesitéset -;- mondotta§ségek keletkezését, és azoknak S ·· t 'k imPortot. Olyan korszerú alá- Der Sándor, . a vallalat . ��- a népeknek az életéről mutat ZUn eSSe meg 
verogépet gyártottak. amely tőJe. - Az idén 11/égu U.J alá-

§be dokumentumokat akik ha-
• lb 1 1 múszakonként 400 pályamun• veró gépet rmártunk és az §zánk területén átvo�ultak. az tta O tot . 

kás teljesítményével feléró ag11azatrostálót is átadjuk ren-
§ 

E té k, . !dá l 1 · 1 Óbuda állomáson nincs szá-munkát végez. Jobb. mint a deltet.ésének. O; felaaatot !3 tet� rá�f�j; 
u 

a ��n�k mottevő utasforgalom. Az álhasonló külföldi gépek. �p
f

tun�...'!�
í

l11 ��- ne
1

m i>
al

a- §gyors előnyomulása következ- lom
. 

ás épületében levő italbol· Szüntelen fejlődés jellemzi ,11a enn .... ,,..,. mu,"""": org · § t 'b g· d 1• é á d t · ta k l 'to t 
- 11 1 t . 

1 •t "'-'"ete· k 
• • od • ké .. ,,.,. 

ket 
•·-

U 
e en me m u •• n pv n or- ot nem 1s az u so a ga -a va a a Je ene · ""'..., me mi . ,r 

n
kai szu.-e ""' §lást. A nép egy része végle-

1 ják hanem a környék korhe-jelentős részét felújították és 011artanu • gesen megtelepedett a többi : , · töob új mühelycsamok léte- A vállalat jöv6je végered- §hos,;zabb-rövidebb �rtózkodás 
lye_1, alkohohs� fuvarosok, ir

sült. Rövidesen átadják az új ményben _dolgo2'.ótnak kezében §után tovább vándorolt Dél és 
ások. Gyakon eset, hogy ez: 

szerelőcsarnokot. Gépparkjuk \'an. Nekik kell megvalósíta• N t f 1 . ket a részeg embereket a va• 
korszerű szerszámgépekik.el niuk tervük előírásait. Javíta- § yuga

. � e. 
. . . gányok közül, a guruló kocsik 

bővült 13 millió forint érték- n iuk kell termelékenységüket§ A nepvandorla utan vegre elől kell eltávolítani. 
ben. _ !gy alakult ki a jelen- és„ gyár�ányaik „m!!:lő�ét §

h�zát talált népek mell!<-�zdték A rosszhírú talponállókra legi modern Gépjavító. csokkentem az onkoltséget. mindazt a ha znot haJto fog- l 'k t t- k .. .. 1 , . . tt A legjobb pályafenntartási Mindehhez a lehető legjobban. § lalkozást. amely életüket meg- e� e ez, e O o_ru �e".yei �18 

és építé. i gépeket gyártják, ésszerűbben kell felhasználni §könnyítette. Fokozatosan fejlö- mar korabb� 15 �E;rtuk az 1�!
javítják. Készítenek sokféle az üzem m�levó termelő ka- dött a kereskedelem, a kéz- b�lt megszunteteset. Ogy lat· 
kisgépet: síntolót. motoros 'n- pacitását. BiZ<:>nyo_srn vesszük, §művesség, ezen belül a faze- sz�k fontosabb volt a bevét� 
fűrészt, kézi vibrátort. vá- hogy olyan ktválo szakembe-§kas mesterség Rendklvül ér- mmt a rend megteremtése al· 
gányi;zabálvozót. síncsiszolót re1;-kel, mint Vágv'?/.g1Jí JánQS

§
dekesek a kiállított edények, lomásunkon. 

és más gépeket. A kors:rerű 11;uvezető. �sek� sandor ma:
§amelyek a kiállítási termek Mi nem értünk egyet ezzel vágányfektetést teszik lehető- ro;;. Muzs,k Vilmos szerelo t • 1 , 'b 1

. 
th t 'k , k ,  • · ·k - t ék . vé az általuk gyártott �íngom- csoPortvezető és a többiek, § aro 01 an a a o . es erJu , szun ess me& •z 

boló berendezések Tavaszra nem lesz nehéz megoldani a § A kiállításon a felsoroltak italboltot! 
elkészül az első nae.vteliesít- jövő növekvő feladatait. mellett még �zámos érdekes- Varga K.árol:r 
ményú agyazatro5táló gépük L. J. �ség látható. Éppen e.r;,rt a tár- állomásfőnök 
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Levelezőink íriák 
a szakszervezeti választásokról 

hogy ezt mi okozhatta, hiszen 
a választásról minden állomást 
tájékoztattak. Időben kifüg
gesztették a jelöltek névsorát 
is. A taggyűlés azért határo
zatképes volt, így megválasz
tották a 9 tagú új szakszerve
zeti bizottságot. A vezetőséget 
három új taggal frissítették 
fel. 

Szervezellebb gépkihaszaálás 

- rövidebb szolgála# 
Szeged 

„A régi vezetőség beszámolt 
o. végzett munkáról. Ebből a 
beszámolóból képet kapott a 
t.a4ság a végzett munkáról és a 
további feladatokról. - Irja a 
szegedi igazgatóság V. osztály
bizottságánál tartott választás
ról Cserháti József levelezőnk. 
- A hozzászólás nehezen in
dult, de aztán sok voit a fel
szólaló. Kiss Sándor a többi 
között elmondta, hogy a szám
adók, akik a szertári szakszoi
gái,itnál sok millió forint érté
kű anyaggal dolgoznak kedve
zőbb munkaköri bért érdemel
nének. Bérüket a felelősségük
höz kel-Zene mérni." 

Ugyancsak Szegedről tudósít 
Tótka Károly levelezőnk is. 
Mint írja, Szeged-Rókus állo
más dolgozói megválasztották 
új szakszervezeti bizottságu
kat. Az szb-nek három új tag
ja van. Nagy István elvtársat, 
a titkárt meghagyták funkció
jában. A szavazás eredménye 
azonban arra kell, hogy figyel
meztesse - a szavazatok 60 
gzázalékát kapta - jobb mun
kát várnak tőle a jövőben. 

Békést:Saba 

„Vnnepélyesen választották 
meg a szakszervezeti bizalmia
kat Békéscsabán a pályafenn
�1 tási főnö�ég dolgozói -
1rja levelében Bol-dizsár Gyula 
elvtárs. - A vMa.sztások aJ
l«zLmával elmondták a dolgo
zók, hogy ügyeik gondosabb el
intézését várják a bizalmiak
tól. s meg is ígérték. hogy se
gíteni fogják munkájukat." 

\! eresegyháza 

Veresegyházán a szakszerve
zeti bizottság választása alkal
mával a hozzátartozó állomá
sokról és pál,yamesteri szaka
szokról minden szakszervezeti 
tag megjelent. Távol csak azok 
maradtak, akik szolgálatban 
voltal,; .. .A Jelép/í szakszervezeti 
bizottsák nevében �á.sz,Jóuef 
szb-titkár számolt be a végzett 
munkáról. A többi között an
nak font.osságát hangsúlyozta, 
hogy a vezetés jobban vonja 
be a dolgozókat a tervek meg
valósításába. A megtartott vá
iasztás kifejezésre juttatta a 
tagság bizalmát az szb vezetői 
iránt, - olvastuk Pintér Lajos 
\\idósítónk levelében. 

.Kiskőrös 

Pét:s 

gyakran beszélgetnek róluh és 
őszintén megmondják a véle
ményüket. Mire sor kerül a 
választásokra, március elejére 
kialakulnak a végleges állapo
tok." 

Bp.-Déli pu. 

Budapest-Déli állomáson 
összesen 25 szakszervezeti bi
zalmit választott a tagság. -

,,A legutóbbi termelési ta- olvastuk Foki István szb-tit
nácskozások alkalmával külön kár l�vel�ben. - A bizal_mivá
napirendi pontként került sor !aszt� gY;Jléseken a tagsag tel
nálunk a műhelybizottságok Jes letszam?an megieI_ent. A 
jelölő bizottságainak megvá- b1zalrru?-k ro�1den �eszamoltak 
lasztására _ írja levelében 

1 
� elmult, !<'ozel harom_eszte?

Leiti Ferenc tudósítónk Pécs do 3:latt �e�zett �unl;aJukr�l; 
állomásról. _ Ez jó megoldás A b1z��1a� e�d:g ve�zett �o 
volt, hiszen a tagság 90 száza-

, 
munka_Jat tu�oz1 a ':'.alasz� 

léka jelen voit a műhelybi- eredmenye, hiszen cs_ak egy bi
zottságonként tartott termelé- . zalnu helyett valasztottak 
si tanácskozáson. Már megtör 

I 
újat, a többieknek ismét egy

tént a jelöltek névsorának ki- hangúlag bizalmat szavazott a 
függesztése is. A dolgozók most tagság. 

A pécsi csomópont pályaudvari intézkedési terve 
A pécsi csomópont párt-, 

1 rint megfe1elő tisztaságot 
szakszervezeti és szakvonali kell tartani minden munka
vezetői Fülöp Ferenc igazga- helyen. 11:vente kétszer vala
tósági osztályvezető vezeté- mennyi helyiséget kifestik. 
séveJ megtárgyaiták a cso- Az utasok által használt 
mópont pályaudvaii intézke- vágányközöket állandóan tisz
dési tervét. A tervben ta- tán tartják és javítják az 
karékossági intézkedések é6 utasok tájékoztatását. A cso
más feladatok szerepelnek a mópont területén minden ar
csomópont összes szo1gálati ra alkalmas helyet parko
ágai részére. sítanak. A személyszállító 

Elhatáro;z;ták, hogy az áru- vonatok szerelvényeinek for
szállitási tonnaterv jobb tel- dulóját a jobb kihasználás ér
jesíté.se céljából állandóan dekében íeliilvi:z;sgálják. Tö-
111övelik a dinarmkus kocsiter- rekedni fognak arra is. hogy 
helé»--t. A nyári menetrend a dolgozók szociális létesít
életbeléptetése után az egy fő- ményeit, a laktanyákat ottho
re eső szolgálati óra/vonal- nosabbá tegyék. 
kilométer teljesítményt a ta- Foglalkozik az intézkedési 
valyihoz képest 2 o 0-kal eme- terv a munkásvédelmi fel
lik, a fajlagos önköltség egy- adatokkal is, és .kimondja, 
idejű csökkentésével. Az egy hogy az őszi forgalom ide
kocsira eső tolatási időt a je alatt előrelátott vágány
tavalyihoz képest egy perc- zár nem eszközölhető. 
cel csökkentik. 

Az intéiike<lési terv sze-
Leiti Ferenc 

Pécs 

Népgazdaságunk egészséges 
fejlődése nyomán évről évre 
növekszik az elszállítandó áruk 
mennyisége. A megnövekedett 
feladatokat a rendelkezésünk
re álló von(ierővel a jelenlegi 
munkamódszerekkel nehezen 
tudjuk végrehajtani. A vonta
tójárművemkel kapcsolatos ne
hézségeinket több tényező fo
kozza. 

dulóira, mert azok betartása 
tervszerűbbé tette a tehervo
natok közlekedését, gazdasá
gosabbá a mozdonyfelhaszná
lást, egyenletesebbé a moz
donyszemélyzet vezénylését. A 
forgalmi szolgálat is tájéko
zcltabb volt abból a szempont
ból, hogy egyes vonatok mi
lyen mozdonyt kapnak. A leg
fontosabb az volt, hogy a for
galmi- és vontatási szolgáiat 
a tervezel t tehervonati és 
kombinált fordulók betartá
sáért kÖZÖSen feleltek és mind
ez versenyfeltétel is volt, befo
lyá�olta az igazgatóságok he
lyezését. 

Kapkodás volt 

A tehervonatok, különösen a 
fő- és irányított vonalakon, 
nem kőzlekednek a menetrend 
szerint. Legtöobször megnö
vekednek a menetidők és en
nek következtéJben a mozdony
személyzet szolgála ti ideje 
már a tervezett távolság meg
tétele előtt eléri a maximu
mot. Visszafordítani őket már 
nem lehet. Ezért a mozdony- ! az irányításban 
személyzetet a forduló állo-
máson vagy már előbb Iakta-

1 
Január l-től a mozdonyfor

nyába küldik és hat órai pi- duló nem versenytényező. 
henő után újból vezénylik. Ez Ezért aztán az igazgatóságok 
alatt a mozdony vár a sze- vezetői nem fordítanak kellő 
méllyzetre, a vonat vár a moz- g;>ndot a fordul?k betartá
donyra . . . sara. Az eredmeny az lett, 

Az ilyen megoldás nem JO �?gy j'.'nuárban viszonylag 
a mozdonyszemélyzetnek sem tobb geppel kevesebb elegy
mert amig a forduló állomá� tonna kilométert értünk el, 
son pihen távol van a család- mint az előző hónapokban. 
jától és a; ilyen pihenő időért Tervszerű�len l_ett a mozdony
nem jár bér. Ezen több helyen felhasználas. Novekedett a vo
úgy kívántak segíten i, ho.gy nali ács?r�ás, a géprevárás és 
önköltségben utaztatták a vo- kapkodova vált a moZdony
nat után az új személyzetet. sz�m�lyzet vezénylése. Az ön
A tehervonatok tervszerűtlen koltsegben utazo mozdonysze
:közlekedése azonban körülmé- mélyzet naponta több mint 10 
nyessé tette a személyzet le- ezer kilométert tett meg és ez 
váltását. mert nehéz volt meg- legalább kétezerrel növelte a 
állapítani, hol is történjen a készenléti órák számát - ezek 
v-áJ.tás. mögött nincs teljesitmény ! 

Tavaly a második félévben K .. .. 1 - "nk •· 1 b az igazgatóságok gondosan ter- . oru meny;_1 �t ügye em e 
vezték a mozdo.nyfordulókat. veve, olyan UJ módszert kell 
Megállapíthatjuk, érdemes volt 

I 

kidolgozni, melynek segítságé
nagyobb gondot fordítani a vel változtatni tudunk a je
tehervonatok mozdonyfor- lenlegi kedvezőtlen helyzeten. 

A szakszervezeti választások 
Pest-Nógrád megyei tapasztalataiból 

Pest-Nógrád megye terüle-
1 

se! fogadta Katona Lajos 
. .  

szb-
. téln eddig 78 szakszervezeti tH,kár taxtaJ.mas QM�mq)ó;i!\.t. 

bizobtság működött. A most A vH,a is élénk volt.- Ezen- .a 
folyó választásokon 58 szb vá- taggyűlésen is meglátszott, 
lasztására került sor. A kisebb hogy a szakszervezeti bizott
szakS<1ervezeti bizottságok kö- ság nem mulasztotta el az ala
zül ugyanis hu;;zoneg)'et ösz- pos előkészíté&t. 
szevontak a tánsszo]gálati Nem lehet ugyanezt elmon-
ágak'kal. dani 

A választások a megyei bi- Szob állomás 
zottság által készített !!t.em- f vezetőségválasztó taggyűléséterv �ri�•t f_<;>lynak. �z utem- ről. A határállomás dolgozói tervtol �m_dossz� �et szak- tartalmasabb beszámolót várszervezeti . btzottsag �rt el. Ta- tak. Ez a beszámoló nem adott pasztal_ata•nk . szerint vala- hű kéoet a szakszervezeti bi-A Ki&kórös állomáson ta�tott menn� s�l!5�lah ,  �elyen gon- zottság kétéves tevékenységéc fzb-választásról Lombosi Sán- d'?5 el�'kes21tes 7�ozte �e� _a ró!. Ezért a vitában felszóla-dortó! kaptunk levelet. Megír- választ_ást. A Jo e10s�sz1tes ló dolgozók joggal bírálták a ja, hogy az szb-válas;ztást az eredmenre a__ �gyuleseken vezetőséget. A gyengén sike-állomás tanuló-vá'rótermében s�-'.!te mmdenutt ereztette ha- ,ül beszámoló annak tulajdo-

tartották 102 tag részvételével. tasat. _ • . .. _ nítható, hogy a szakszervezeti 
Csak azért ennyien, mert Csen- SalgolarJan-kulso pálya- bizottság későn fogott hozzá 
gőd állomás két fővel képvi- Erész délutánt és estét betöltő program keretében találkozott udvaron az elkészítéséhez. Az új veze-
selt.ett.e �yan �a�át,. de So�t- a. V�sz�ház négy �űvésze, R�tt�i Év

.a
, Táb_ori N�ra. Prókai például 196 dolgozó jelent tőség a bírálatokból minden 

vad.kertrol, ruru szmten az 1t-
\ 

ls'ivan es Tordy Géza. a. Kelei1 Muszak, Kocs,szolgalat, a Ke- meg a kultúrteremben meg- bizonnyal leszűrte a megfelelő 
teni szb-hez tartozik, senki leti fűtőház és a budapesti igazgatóság dolgozóival. tartott vezetőségválasztó tag- tanulságot. 
t;em jelent meg. Nem tudjak, (Kovács László felv.) gyűl_ésen. Orosz I�tv_án szb- A vezetőségválasztó taggyű-
�/v'\ll,'Vl"IIIA""'V""""'N"""-""'""'""'..-V""'l/v'\11,'Vl"IIIAfVW'V\NIA""'V""'V\o-'11'""""-"'""'""'""'..,v"',,JVIJVI,/\,, ti�ar �o�dosan _elkeszitett b:- lések egyik pozitív jelensége 

_ szamo!oJaban reszlet_esen. sz:i- volt, hogy a dolgozók bátran 

, *• - -

UTKOZBE1fí 
lem o. szabályokat -, útköz
ben kizárólag saját megfigye
lése'imre támaszkodtam. 

s�bado! muta.tott, l;Z ath?-la- mot a.d_ott a vezet��';g. ket ev elmondták véleményüket és 
do 1elzo azonb�n sarga feny- a)�tt vegzett mun�aiar?I . .  Nem igényesek a szakszervezeti bi
nye! pislogott_ rCI:!'-�: . , ht_'.'-�yzotÉ a_ 1>e:5zamolóbol a zottsággal szemben. Ez abban 

- Mi az ordogot csinalnak kutika es onkr1hka sem. :Ép- is megmutatkozott hogy ala
ezek már megint? - szólalt pen ez adott alapot a tagság- posan megnézték !tik kerültek 
meg �ngerült, hangon a motor- nak '.1hhoz, hog� vélemén�t a jelölő listára, 'kit miért ja
vezeto, m1kozben glfOTS �oz- n:,o�dJ?,n _a yezetos;é� munk:i- vasaltak az új szakszervezeti 
d'!'lattal_ levette a se1?esszget. iarol, 03zmte;1 felt�rJa a meg bizottságba. Eddigi tapaszta
Joforman be sem fe1ezte a me�levo h1anyossag_okat. A lataink szerint a régi vezető
mondatot, 172ikor megszólalt v,taban 14 dolgozo kapott ségek mintegy 25-300/,-ban 

Gondoskodnunk kell a mozdo
nyok Jobb kihasználásáról s 
ugyanakkor szociális munka
körülményeket kell biztosíta• 
nunk a mozdonyszemélyzet 
számára. Azt kell elérnünk, 
hegy a mozdonyszemélyzet 
egy huzamban töltött szolgá• 
lati ideje 12 óránál kevesebb 
é.s 18 óránál több ne legyen és 
18 óra után ne a forduló állo
máson vagy a fűtőházakban 
kényszerüljenek pihenni. ha
nem otthon tartózkodhassa-

Mi az új módszer lényege? 

A vasútnál a}kalmazott je
lenlegi, járműhöz kötött moz• 
donyszemélyzeli beosztás he
lyesnek mondható. Ezzel töb
bé�kevésbé biztosított a moz• 
donyok karbantartása. Mégis 
szükség van jobb, gazdaságo
sabb üzemmenetre, ezért a 
következő módosftást javas
lom. (Ez ugyan �álto!Zást je
lent a vontatási llzolgálait je
lenlegi felépítésében, de a ké• 
sőbbiek folyamán re,tétlenül 
jobb eredményt várhatunk 
ióle.) 

Vonali vonat továbbításra 
(tolatós tehervonat kivételé
ve-!) vezényelt mozdonyra sze
mélyzetet nem osztunk be, te
hát a mozdonyszemélyzetet a 
mézdonyfelvigyázó nem a géP
hez, hanem a vonathoz ve

zényli. 
A 424 és a 411-es sorozattí 

mozdonyok hatósugara általá
b-an 200 km. Személyzetük sze
mé1yvonat továbbítása esetém 
200 km távolságra, tehervonat 
esetében 100 km-nél nagyo.bh 
távolság,ra nem vezényelhető. 
Mindkét esetben vonali sze
mélyzetváltást kell alkalmazni. 
A tervszerű vonali mozdony
személyzet váltást úgy kelll 
megszervezni, hogy a kijelölt 
állomáson (lehetőleg a kezel<i 
állomáson) meghatározott idő
pontban a leváltó személyzet 
várja a vonat érkezését. A f<i 
feladat az, hogy a mozdony 
átvéte)ét a lehető legkorábbam 
ellké�tljék, - ' 'függetlenül 'attó; 
hogy a gép, i lletve a személy
zet melyik fűtőház létszámába 
tartozik. 

A leváltott mozdonyszemély
zet a mozdonyfordulóban el&
írt személyzeti forduló szerin:t 
tartozik a visszafelé tartó moz
dony személyzetét vagy, ha 
ilyen ni'Ilcs, akkor a felvigyázií> 
vagy a szolgálattevő által meg-. 
jelölt vonat mozdonyszemély
zetét leváltani. 

Mozdonyvizsgá/ó brigád 

A forduló- vagy a honállo-
máson a fűtőházba érkeZés 
után az érkező személyzet át• 
adja a mozdonyt a mozdony
vizsgáló brigádnak:. A mOZ" 
donyvizsgáló brigádnak három 
mozdonyvezető és két fűtő a 
tagja. A mozdony szolgálata 
közben észlelt hibákat a javf" 
tási tömbbe jegyezte be az 
utazó személyzet. Ezeket a 
jelzéseket a brigád figyelembe 
\'eszi és elvégzi a mocz:dony ke
zelésével kapcsolatos vala� 
mennyi szerelési feladatot. Ha 
szükséges, javításra adják. a 
gépet és utána ellenőrzik az 
elvégzett javítást. Ugyancsak 
ellenőrzik a mozdonytisztító 
brigád munkáját és a gép át0 

adását az előfűtőnek. 

Az ország keleti megyéiben 
l,ühöngő télből egy kevés 
Miskolcra is jutott. DéLelőtt 
még sütött a nap. Délben 
«zonban váratlanul beborult, 
ts esni kezdett a hó. A szél is 
egvre erősödött, s alkonvat
tájban máT süvöltve hordta, 
kavarta a frissen, hullott ha
vat. 
" Ilyen időben nem lehet kel
lemes az utazó vasutasok 
mun,kája - gondoltam, ami
kor Miskolc tiszai pályaudva
ron felszálltam a Borsod ex
pressz motorkocsijára. Mind
járt el is határoztam, hogy 
előre megyek a vezetőállásba 
és figyelemmel kíszrem o. sze
-rel·vényt továbbító motol've
eető és vonatvezető te·vékeny
ségét. 

Hogy milyennek láttam a 
száguldó motorvonat vezető
fillkéjéből a motor- és 1:onat
vezető munkáját? Mindvégig 
izgalmasnak, érdekesnek, s 
7,add tegyem mi ndjárt hozzá, 
nagyon nehéznek. 

Alig haladtunk el a miskol
ci rendezőpályaudvar mellett, 
a sebességmérő mutatója már
is a 90-es számon tán.co/.t. A 

két motor szépen, egyenlete
sen dolgozott. Mi pedig szót
lanul ültünk egymás mellett 
és tekintetünkkel a pályát 
kzmleltük. 

a vonatve:�_to. . szot. cserélődtek ki. Az új káderek 
- Mehetui!k, ad)(l! . Cegléden bevonása minden bizonnyal jó 
-. No te�sek._ Szaba� az u�, az állomás nagyvárótermében hatással lesz az új vezetősé-

az athalado megsem all. Hat került sor a vezetőségválasztó gek munkájára. 
nem bosszantó? Ezek mindig taggyűlésre. A tágas terem- Hont •á · J' el ezt csinálják velünk. b 

' . ri . ozs . 
Valóban. mi lenne. ha min-

en helyet foglaló 216 állo- a Pest-No_grad megye, 
den állomáson elmulasztanák 

mási dolgozó közmegelégedés- b1zottsag titkára 

A szolgálatba Jelentkező 
mozdonyszemélyzetnek az a 
felad ata, hegy átvegye a vezé
nyelt mozdonyt, a kijárat előtt 
30 perccel jelentkezzen és a 
várakozási időben végezze el 
a mozgó alkatrészek kenését. 

* 
A szolgálattevő engedélyt 

adott az indulásra. Nyögve, 
fájdalmasan búgott fel a mo
tor, mintha megérezte volna, 
hornt ezen az estén a nagy 
szél miatt jóval nehezebb dol
ga lesz, mint máskor. 

Vincze Imre motorvezető és 
Bodnár Lajos vonatvezető kö
zött foglaltam helyet. Mivel 
a szabály értelmében a veze
tővel menet közben beszél
getni tilo11 - én pedig tiszte-

Kistokaj megállóhelyen és 
Nyékládházán szabad jelzést 
kaptunk. Vincze és Bodnár, 
a fő- és bejárati jelzők előtt, 
aszerint, hogy melyik pillan
totta meg előbb, sohasem 
mulasztotta el egymás figyel
meztetését, illetve a figyel
meztetés nyugtázását. 

- Szabad! 
- Szabad a bejárat! 
- Adja a jelzést . • .  
A Tcét vasutas hanglejtésé

ből is kicsendült, hogy örül
nek a szabad útnak. Az öröm 
azonban nemsokáíg tartott. 
Emőd előtt a főjelzö ugyan 

szabadra á.ll-ítani az áthaladó ,_...._______.... _____________ ,_..,,_,..._...-.......____...."-",__,.._�,...__,,._,_...,,... 
jel.zőt. Értékes percek veszné
nek el. S a motorvezető a 
a legjobb akarata ellenére 
sem tudná menetrend szerint 
vinni a vonatot. 

Szerencsénkre Hatvan kivé
telével nem i smit/.ödött meg a::: 
emődi eset. Hatvan bejáratá
nál is csak rövid időre fogtak 
mer, bennünket. Igy egészen 
a Keletiig zöld úton robog
hattunk. Ami azt jelentette. 
hogy a Borsod expressz -
Arizer Ferenc motorve.zető 
vezérletével - Kál-Kápolná
nál ugi;anis Vincze Imrét ő 
váltotta fel a vezetJsben -, 
ezen a viharos estén is me
netrend szerint futott be uta
saival a Keleti pályaudvar C
vágányára. 

Szép út volt, köszönet érte. 
(vf) 

Tetszető�, élethű szemléltetö segédeszközök segítségével tanulna� a diako!< a Pályafenntartási Technikumban. A képen Rusa Gyoriry tanar hídprovizórium a.lépitményről tart órát a tanu-
lóknak. 

* 

Az itt javasolt módszer be
vezetése a nagyteljesítményü 
diesel- és villamos mozdonyok
nál rövidesen bevezetésre ke
rül. A gözmozdonyolmál sem 
a távoli jövő terve. E terv gaz
daságos végrehajtása csak ön
tudatos, áldozatkész és nagy 
szakmai képzettséggel rendel
kező vontatási dolgozókkal le
hetséges. S a mi vontatási do!� 
gozóink ilyen emberek! 

Az ismertetett javaslattal 
kapcsolatban bizonyára so'kan 
elmondják majd véleményü
ket, kiegészítő ,1aYaslatuk.at. 
Kérjük, tegyék meg ezt mi
előbb, leveleiket küldjék a 
Magyar Vasutas szerkesztösé
gé-l>e. 

K:.llay Ferenc 
főmérnök 
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Kilencszer kerülhették voina meg a Földet . . .  
Tennelési tlllllÍUkoztís Ven,ré,n-kiils6 pá/yaudvaroo 

Fontos va&útj csomóPOllit va>1.yi eredménueinkkel. Ve.aZJJrém-kül8ő pádyaudvar. kezdte az áll!lomásfőnök, ma.id l!:szak- és Körep-Dunántúlt {gy folytatta: - IQlll.ZDl'.l,tósákaPCSOija be a kelet-nY\.®lti gu,nk csomópontjai közül 
irányú :forg,ailiomba, A kör- csak mi tel:iesitettük az él
� bányák és ipartelepek üzem feLtételeket. Allomákisrol�J,;í:sával jelentós szál- sunk 105,7 &Z6zalékos tdjesítl!ítá61 feladatokat old meg ez mén.nuel szárnual:ta túl az a a;omóp,cmt. A pályaudvar él-üzem-szintet. E szám möool.gozói, ismerve áUomásuk gött ol1Pn ténuek vannak, saj,á1lo6 helyziétét, a legutóbbi mint a múlt évben elszá.Llí
temi.e1.m tanácskoz.áson tár- tott 1,3 miUió mázsia án,, a 
gyaJiták mec idei feladatai- 262 e.:,er u.tns és az a 363 
kat. ezer kiiomérer .amenn!lit- vo-

Bernáth József állomásfó- natkísérőink u.ta.z:tak tavaJ.u. 
nök: a tavalyi mundm elem- Vonatkísérőink ezm a telje
:ziésévell kezdte beszámolóját. sítménnyel kilencszer kerol

Túlzá& 11-é�l mcmdha-
1 

hették volna mea földünket. 
tom. elégedettek Lenetünk ta- ÁUomásunk te>l,,uítménuének 

Miért kell a melléképületeket lebontani ? 
Bál-int Sándor főmunkames- 0.5ztály 1961. június 17-én kelt 

ter még 1945-ben beköltözött 114 930/1961. 116. B. számú ren
az újszegedi 318-as számú őr- delete felszólította Bálint Sán
házba. Az épület a felszabadu- dort a mellékhelyiségek azon
lás utáni időben meglehetősen nali lebontására. 
rossz állapotban volt. Mellék- ., . . .  Amenn11iben a fenti 1'en
épület nem tartozott hozzá. delkezést nem hajtja végre a 
Bálint Sándor több ízben is pályafennta1'tási főnökségnek 
kérte, hogy építsék meg a jó- el1'endeljük a melléképületek 
szágtartáshoz szüksége!/ mel- lebontását." 
léképűleteket. Kérését nem Bálint Sándor főmunkames
teljesítették. A felettes pálya- ter, alti 26 éve áll a vasút 

, fenntartási szerv anyagi erejé- szolgálatában azóta kétségbe
bői csak az istálló alapjainak esve szaladgál fűhöz-fához se
lerakása futotta. Bálint Sán- g{tségért. De hiába kérdezi, 
dor, hogy jószágot tarthasson miért bánnak így vele, ,,mivel 
saját er6ből építette fel a szűk.. érdemelte ki", hogy megfosz;.. 
a;éges melléképületeket. szák családját a jószágtartás 

A Bálint-család immár 16 lehetőségétől. Fáradozása hasz
éve él az őrházban, szerényen, talan. A felsőbbség ítéletét 
békességben. A múlt év köze- végre kell hajtani. 
pén azonban valakinek eszébe * 
jutott hogy a melléképülete- Kedves illetékesek. Mi indo-
ket nem a hivatalos szerv épí- kolja a fenti döntést? Talán 
tette fel, hanem a lakó maga az, hogy Bálint Sándor család
Err61 a tényről a pályafenn- ján gpóroita ÖSsze a mellék
tartási és pályaépítési szakosz- épületek költségét? Vagy ta
tály is tudomást szerzett. S lán esztétikai okokból vált 
megszületett a döntés; szükségessé a meL!éképületek 

A melléképületeket le kell lebontása? Ha lebontják a 
bontani. A döntés frásban is \ melléképületeket a MAV épít
napvilágot látott. A 6. szak- tet-e hel11ettük? 

Gazdálkodásunk 
tanulságai 

Nálunk a szolnoki járműja-
, 

meghibásodása következtében 
vítóban most készül az évi 7631 munkaóra esett ki a 
mérleg, amely bemutatja, ho- termelésből a múlt évben. Az 
gyan gazdálkodtunk 1961-ben. eltört különféle kézbzerszá
Termelési eredményeink a vál- mok értéke meghaladta a 190 
lalat dolgozóinak lelkes mun- ezer forintot. Veszteséget je
k:áját tükrözi. Termelési ter- lentett a szolnoki járműjavítriinket 101.62 százalék,ra, ter- tó és a népgazdaság számára melékenységi tervünket pe- a kapun belüli munkanélküli
dig 102,24 százalékra teljesí- ség minden tünete, az ácsor
fettük. Ez a két adat azt bi- gás és más fegyelmezetlenség. zon11ítje, hogy Ilyen okokból mintegy 5600 

tavaly jobban dolgorlnnk, munkaÓ1'a tieszteség érte vál-
mint az arl megelózó lalatunkat. A társadalmi tu.-

évben. lajdon megsértői az év folya
Sikeresen teljesítettük a da-
1'abszámos tervet és az átfutá
si időre vonatkozó előírásokat 
Is. A selejtet a megtűrt szint 
alá csökkentettük. 

mán 3000 forint ká1'térítést 
fizettek. Reméljük ebből meg
tanulták; hogy mindenkinek 
egyformán védenie kell a kö
zös tulajdont. 

értékét növelte. how a foladásTa került dolomit felét már íránuvonatta! továbbitottuk. Kedvezően alakult baleseti statisztikánk is. hiszen 1960-ban 10 balesetünk volt, tavaly csak két kocsikisiklás történt. 
Fegyelmezetten dolgoztak 

Mi tette lehetővé ezeket a 
jó eredményeket? - erre a 
kérdésre is válaszolt az ál
lomásfönök beszámolója. El
mondta, hogy a dolgozók fe
{llfelmezetten. naau iflllekezettel véa,ezték munká;ukat. A 
személyvonatok menetrend
szerüségJe 91, a tehervona
t.oké 83 5"'..ázalékos volt. 

A termelési tanácskozáson 
ál,Jomás,unk dolgo,z.ói elhatá
rozták, hogy lépést tartva az 
időve1 nóvelik a menetrend
s.zerűs,éget. A személuvonatoknál 92, a tehervonatoknáJ 
84 .százalékos menetrendsze
riiséget vállaltak. Megva!ó&ít
ható ez a terv. ha jobb lesz 
a gépek előkészítése és gyor
sabban végzik a fékpróbá
lrat. valamin,t a gőzfútési sz,e
rel&ek össrekapcsolásá,t. 

- Bri11á.dom nevében vá.Z
LaT.om, hoau mi-ndent eikövetünk a múlt évi eredmé-nyek tú.Lszárnualásáért 
mondta a tervekkel lrapeso
latban Szabó Istv&n iméző, 
forgalrnj �attevó. Vannak szoros foraalmi hel11-zeteink, leginkább az 1891 és 
az 1899-es vcma:te{llfséqek mia.tt. Okos emelá.tással /1Ö1'dülékenuebbé tud;u.k tenni á.Uomá.runk foraa.lmá.t. 

A jobb kocsikihasználásért 

Hajmási Guu,la karmánykí
tüntetéses tolatásve7JBtő el
mondta, hogy az idén is vál
táscmkénit értékeliik a kocsi
k:ihasználást. Arra töreksre
nek, hogy mindig gondos vái.oQ,a;tás alapján küldik ra
lrodásra a kocsiikart:. 

Kitűnt a termelési tanács
lrozJásan, hOIIY nemcsak ál!lo
másuk munkáját kísérik fi
gye1emmel a Ve52,prém-,kül
sóiek, haaiem ismerik a vo
na.ü áUomá.sok eredménueit 
is. A vonatvezetók a meriet
idő betartása alapján, a jegy
vizsgálók az utánfi2etések 
teljesítése s:oorim versooyez
nelk. Sroros kapcroiat.ot ala
kírottak ki az áltailiuk járt 
vonalak állomásaiva1 is. 

Bátor bíró.lattal tárták fel 
a termeilésí tanácskozáson a munka közben tapaszta.U hibákat. Szóvá tetb!ilc a kultu
rált utazásban helyen.ként 
még tapa.,ztalható hibákalt é!I 
ja ,·aslatoka t tett{']c a Jazasá
gd,c. fe!{Velme?.etleru;égek fel
számolására. Az álil.ornás va-
lam€111Ilyi dolteJ07..ójáinak: a 
forgalml S7.0l,gálat,tevőknek 
csakúgy, mint a váll!óórö.k
nek. a kocsirenderoknek és 
a wnatkfséroknek az a cél
luk ,hogy egymást segítve az 
idén méa jobban végezzék Onköltségü.nk is jól alakult. 

Takarékos anyagfelhasználás
sal 1,9 millió forintot sikerült 
megtakar!tanunk és a mű-

csomor János. 
Szolnok. 

l feteUSss-éateljes munkáiukat. 
Szabó Béla 

szaki fejlesztés 689 ezer fo
rint megtakarítást eredmé
nyezte. Ebben jelentős része 
volt az újító mozgalomnak. 

É rdemes volt ú j ítan i  
Tavaly 320 új!tást adtak be Tavaly még nem ez volt a 

I 
pedig ar-ra kfrem, hogy a kész 

dolgozóink, s vélem2n11em. Ugyanis újításo- alkatrészeket mindennap nál-mat 1959-ben adtam be válla- líttassa el a gépem mellől, u ellogadott l09 újítás latunk, a MAV Kitérőgyártó mert annyi van belőlük, hogy révén 558 ezer forint meg- VV. újítási felelősének. Teltek a gép köril1 már el sem fér-takaritást �rt el üzemünk. a hónapok és nem kaptam vá- nek. 
Szentgáli István 

Gyöngyös 

Milyen következményekkel jár 

a váltó- és vágányellenórzés elmulasztása 
Nincs még egy balesetnem, 

melynek annyian viselnék sú
lyos következményeit, mint a 
váltó-, illetve a vágányellen
őrzés elmulasztása nyomán be
következett balesetek és ve
szélyeztetések. 

Váltó- és vágányellenőrzés 
elmulasztása gyűjtőnév alatt 
ismertek azok a - vonatok 
közlekedtetésével kapcsolatos 
- forgalmi mulasztások, ame
lyekről évek óta annyi szó esik 
és megszüntetésük érdekében 
annyi intézkedés történt anél
kül, hogy ezeknek az intézke
déseknek számbajöhető ered
ményei lennének. 

kisebb részben pedig annak 1 köszönhető, hogy a mulasztást 
elkövető állomási dolgozók rá
döbbennek mulasztásaikra és 
felhívják a vonatszemélyzet fi
gyelmét a veszélyes helyzetre. 
Ha azonban ez elmarad és a 
behaladó vonat személyzete 
nem elég figyelmes, mindjárt 
meg van a baj. S egy ilyen 
baleset egyaránt érinti az uta
zókat, a vasutas dolgozókat, 
népgazdasági értékeket és 
nem utolsó sorban a mulasz
tást elkövetett dologzókat. 

Iegha.nyagabb, a legfoleUt
lenebb, a legkönnyelmübb 
szolgálatellátás nyomán 

követke:zhet be. 
Egy ilyen helyzet kiala.kulá
�ában nem kismértékben sze.. 
repet játszik a szolgálati hely 
vezetésének a gyengesége 
vagy felületessége. ' 

Az elmúlt évben a vált6- és 
vágányel!enőrzések elmulaaz.. 
tásából származó balesetek és 
veszélyeztetések megszüntetése 
érdekében hozott intézkedé
sek és az eredmények eléré
sére fordított energia ismét 
nem hozta meg a kívánt ered
ményeket. Az elóző évhez vi-
13zonyítva 25 százalékkal ke
vesebb váltó- és vágányellen
órzés elmulasztása fordult 
ugyan elő - ami így százalék.
arányú javulásnak eléggé tet
szetős sZám. De ha azt veu
szük figyelembe, hogy egy-egy 
ilyen okból származó baleset
nek, vagy veszélyeztetésnek 
milyen következményei van
nak és egy ilyen mulasztás 
mekkora veszélyt rejt magá
ban, a javulás mértékével nem 
lehetünk megelégedve. A je. 
lentősebb javulás érdekében 
az eddigieknél sokkal többet 
és határozottabban kell csele
kedni. 

Hogy a fenti mulasztások 
nyomán előforduló balesetek 
csak ritkán súlyos kimenete
lűek, az nagyrészt a mozdony
személyzet figyelmességének, 

Egyébként ennél a baleset
nemnél a felelősségre vont mu
lasztók mégcsak megközelítő
leg sem tudják megdönteni azt 
az általános ténymegállapítást, 
hogy 

a váltó- és vágányellen
órzése.k elmulasztása a 

Mostoha munkakörülmények 

a kiskunhalasi fűtőházban 
Szocialista társadalmi rend-

1 
iunk, hogy dolgozóink kö-

szerünkből következik, törvé- zöU sok a beteg. 
nyeink parancsolóan írják A rossz munkakörülmények 
elő, hogy minden munkate- nemcsak betegséget okoznak. 
rületen a dolgozó ember vé- hanem kedvezőtlenül hatnak a 
delme, megbecsülése legyen a mozdonyok. javftására és kar
legfőbb feladat. Sajnos, mi, a bantartására is. kiskunhalasi f�tőház dolgozói Nem értjük, hogy felsőbb nem tapasztalJuk ennek ér- szerveink miért nem törődtek vényesü��-�t. M�kahelyünk, eddig a kiskunhalasi fűtőház munkakorulmén�emk ne_m fe- rendbehozásával. Miért csak lelnek meg a kovetelmenyek- most, a tél közepén vették nek. észre, hogy beszakadás fe-

Fűtőházunk az 1910-es évek- nyegeti a fűtőházat? Nem 
ben épült 5-6 kismozdony tudjuk milyen elgondolás alap
szá:m:ira. Az 'Utóbbi évtized- ján korszérlisítették több mil
ben l}lár többször tervezték liós költséggel a kfakunféleg11-
az ��lel teljes átépítését és házi fűtőházat, ahol csak 5-6 
feluJ1tását, mert nem felel kismozdony volt és amelyet 
meg a jelenlegi mozdonypar- mint fűtőházat 1960 novembe� 
kunknak. Ez az épület rében meg is szüntettek. 

már annyira elöregedett, Ugyancsak az elmúlt évek-
hogy életveszélye sé vált. ben korszerűsítették a kec1-

Jan-u4rban a 6. szakosztály keméti fíitőhá.zat, ahol 8-10 
megállapította, hogy az egyik darab kismozdony van üzem
állás �tózete életveszélyes. A ben. Rólunk megfeledkeztek, 
tél kellős közepén lebontot- pedig fútőházunkhoz 24 nagy 
ták a tetőt, nehogy ránk sza- mozdony és a klrendeltsé
kadjon. Az új tető felépítése geinknél levő 20 kismozdony 
a hideg miatt lehetetlen. tartozik. Fútőházunknak 44 

J!:pült már részünkre egy műhelyi dolgozója és 120 fó
röptetó 300 ezer forintos költ- ny! utazószemélyzete van. 
séggel, de csak az eső ellen Szeretnénk végre embersé11es 
véd és ilyenkor télen a hótól, mu11kakörülmények közé ke
viszont erős huzat van alat- rülni. 
ta Uorv'*h József 

Igazán nem csodálkozha- szb-titkár 

Szerencses baleset ... 

Látszatra ellentmondó, ha 
úgy emlegetünk egy balese
tet, hogy ,,szerencsés"' volt. 
Pedig ilyen is van. A baleset, 
amely méltán érdemli meg a szerenc�és jelzőt, február 8-
án történt a Salgótarján külső 
és az Acélárug11ár között közlekedő Zt 22-es teheri,onat
tal. A szerelvény nehéz rako
mányt szállított a gyárból. Az 
els5 figyeló fékes kocsiban a 
fékálláson tartózkodott Gulyás József vonatvezető és Ben
csik Géza vonatkísérő. A ti
zenegy kocsiból álló szerel-

vény a szokásos 20 kilomé
teres sebességgel haladt. 

Az első kocsi 22 tonnás Kz
vagon volt, jól megrakták a 
gyárban acélönteccsel. Nem 
volt túlterheh•e a kocsi. mégis 
eltört az egyik rugója. A kerék kisiklott. A szerelvény ma_ 
gávai vonszolta a kisiklott ko
csit, amely nehéz rakománys
nyával együtt felborult. Megrongálta a pályát és az utána 
következő négy kocsi is eléggé 
me!(sérűlt. 

Mi történt a kisiklott kocsi fékbódéjában tartózkodó két vasutassal? 

Nem akarunk vitázni azok• 
kal, akik visszatérően állan• 
dóan azt hajtogatják, hogy, � 
minden állomást ellátnak biz. 
tosítóberendezéssel, akkor gyö
kerében megváltozik a helyzet, 

A legmodernebb btztosiU
be:Nodezése:k sem hormak 
eredményt, ha kezelójiik 
nem olya.n lelkllsmere(e.. 
sen végzi a felada.W, 
miDtahogy ez a nagyon 
fontos és kényes munka-

$eriilel an meplvMIJa. 
Sajnos, ne,m egy ízben kellett 
tapasztalni, hogy a legmoder
nebb állomási és vonali bizto
sítóberendezések alkalmazása 
mellett is következtek be baJ.. 
e5etek a velük dolgozó embe
rek mulasztásaiból. 

Az aggályoskodókat meg
nyugtathatjuk, hogy a sok he
lyen hiányzó biztosítóberende
zések egy kissé körülménye
sebbé teszik ugyan a vonatok 
közlekedtetését, de nem teszik 
veszélyessé, ha a pontosan eló
írt szabályokat szigorúan be
tartják. 

A biztosít6beftode2éssel 
nem rendelkező srolgálaU 
helyeken a vllflatokat csak 
akloor fenyegeti veszél7, 
ha a vona.tközlekedés sza--

bályaU nem tari.lák be. 
Ha a forgalmi szolgálattev5 
például feloldja a jelzóblokkot 
mielőtt a szabad be-, vagy ki• 
járatot bejelentették volna. A 
szabad ki.. vagy bejáratot 
bejelentik mielőtt a vágány
utat lezárják, a váltózárkul• 
csokat egyeztették és a7.okat 
a kulcsszekrénybe elzárták 
volna. Nem végeznek el min
dent a fenti műveletek elótt. 
Nem intézkednek a tolatásolt 
beszüntetéséről, a kocsikat 
megfutamodás ellen nem biz• 
tosítják, az állomáson tartóz· 
kodó érdekelt személyzetnek 
nem hívják fel a figyelmét, 
hogy csak a legszembetúnőb
beket említsük. A járművek javításánál al- faszt. Aztán végre közölték, 

kalmazott korszerűbb techno- hogy felült:izsgált Jat>a.slato-
16giai elárások havonta 9810 mat elutasito!t_ák. r,:�ll!bbez
normaóra megtakarítást ered• t�m. Akkor u1ra �elul1:1zsgál
tnényeztek a múlt évben tak a javaslatot es b,zon11os 

Ilyen korszerűbb
. 

munk_a- ! :i��:��soa���::0i:i�ákNt:: ÚJ. szociális létesítmény a pécsi fútöház dolgozóinak folyamat�t eredmén� ezett pel- dor technikus megszerkesztette 
dául az uj szerszámgépek be- a készüléket. Ez 1961 szeptem
állftása, szegecselés helyett berében el is készült és 1962. 
hegesztés, kovácstúz helyett februá.1' l-én bet•ezetést nyert. 
kemencében történó anyag- Üj!tásommal a geo-leme,ek 
melegítés, szalagszerű kocsi- lyukasztását tettem gyorsabbá 
:fav(tás, az anya!(mozl!atá� gé- és könnyebbé. A f'éc,í módsze1'
pesftése a cserejavftás bőví- rel naponta 3160 darab geo-

Szerencsésen átvészelték a 
balesetet. Az ijedtségen kí
vül más bajuk nem történt. Beesik Géza már akkor lere
pült a kocsiról, amikor az ki
siklás után oldaltpördillt. Gulyás József a kocsi felborulása
kor esett ki a fékbódéból. 

Még szomorúbb, hogy a fenti 
műveletek elhagyása, vagy 
azok sorrendiségének felborf• 
lása mellett egyes szolgálati 
vezetők is szó nélkül men• 
nek el. A lazaságok eltűrésé• 
vel próbálják meggyorsítani a 
vonatok forgalmát, illetve az 
állomási munkák elvégzését. 

tése 

' lemezt készítettem, az új ké-• szülékkel 3900 darabot gyár-

űnnepelyes keretek között 
vették át a pécsi fűtőház dol
gozói az 5 millió forintos költ
séggel épített egyemeletes. 
külsőleg i• tetszetős kivitelű 
öltözó-mo,;dó épületüket, 
amelvben az ebédlő is he
lyet kapott. 

A felsorolt e,-edmények mel- tok. Igy a ,elejt 13 minimális, lett persze a balesefl•eszély teljesen meg- Az épillet földszintjén van-
nak az öltözők. A zuhanyozó voltak hibáink Is. melyek szúnt. Jelenle11 csak etetni falait fehér csempe borítja. kedvezótlenfil hatottak kell a gépet, a többi munkát 

irazdálkodásunkra. má1' önműködően t,égzi. A A helyiségek fűtését tcrmo-
kész munkadarabok oldalt ki- ventillátorok, a levegő tlsz
csúsznak belőle. titását páraelszívó bcrendenyen hiba volt például, hogy 

az átvételre felajánlott jár
műveken tapasztalt hibákat 
nem javítottuk kJ elé,i gyor
tan. Megmunkáló gépeink 

Most má„ azt mondom: ér- zések biztosítják. Az emele
demes 1,•olt újítani, hiszen ten kapott helyet az ebédlő. 
munlcnm 1,önnyebb és ll!lOr- l ltt vannak az étel melegen 
aabb lett. Vzemem vezetőjét tartásához bZükséges gázme-

legítők Is, valamint a moso
gató helyiség. 

Amikor átvették ezt a szép 
új szociális létesítményt, sok 
idős vasutasnak es7.ébe ju
tott a régi fabarakk, a le
mezvályúval. a hidegvíz csa
pokkal . . . Melegvízben csak 
az mosakodhatott, aki vala
melyik mozdonyról hozott 
magával, vödörben. A fűtő
ház dolgozói nagyra értéke

lik azt az új létesítményt, és 
további jó munkával mon
danak érte köszönetet. 

Váraal J,�zló 
l'éca 

A pályafenntartás dolgozói rövid idó alatt megjavították a sérült vágányt és a közelben 
tartózkodó autódaru segitsé
E!ével a súlvosan me�onJ,'!áló
dott vagont is el tudták távo
lítani a forgalom útjából. A 
baleset után néhánv órával 
már zavartalanul · közleked
hettek ott a vonatok. A tör
téntekről még napokkal ké
,5bb Is beszélgettek a kör
nyékbeli vasutasok és méltán 
<>mlegették f!!v: ,,Láttad. mi
h1en szerencsés bale1et volt ... " 

Mindnyájunk örömére nép
gazdaságunk szépen fejlődik. 
De ha reális számvetést cslná· 
lunk, meg kell mondani, hogy 
a vasút területének műszaki 
és technikai elmaradottságait 
- még ilyen tempójú népgaz
dasági fejlődés mellett !s -
hosszú idő múlva lehet csak 
megszüntetni. Ez azt jelenti, 
hogy szolgálati helyeinken az 
eddiginél körültekintőbb, oda
adóbb munkával lehet elc5se�í
teni a biztonságos vonatközle
kedtetést. 

Fehérvárt J(mef 
a VBO vezetője 
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2,4 mi l l ió tonna darabárut szá l l ított 

tava ly a MÁV Autófuvarozási Főnökség 
Gépjái-műveinJt ll millió 
632 620 kilométert futot
tak, s mindössze öt bal-

esetün.k volt. 

A másodosztályií 
ltiszt ró ,·ezet . . .. 

Pécs állomáson t.aval.ye!őtt 
még nagyon rossz hatással 
volt a rendre és tisztaSÓ(lra. AZ 
Utasellátó másodoszttü-y,í. tal- , 
poná!Ló;a. amely a.z a¾koholn
ták gyülekezőhelye lett. He
lyes intézkedéssel megszüntet• 
ték a talpon.állót és 125 OOO fo-
rintos költséggel fővárosi.1 

1 . 

Rákosrendezői p i l l a natképek 
Rákosrendező pályaudvar a nagyforga)mú szolgálaii helyrk 
közé tarto&ik. Bizony nem könnyü az ott dolgozó vasutasol< 
belY'Jlete. A IlacY kiterjedésű rendező területén bármelyik szol
gálati llelyis�be lép be a látogató, mindenütt nagy munkában 

tal1í.lja a vasutasokat. Képriportunk is erről tanúskodik. A vas>út megnövekedett te
hecforgalmának lebonyolítá
sában mind nagyobb feladatok 
hárulnak a MAV Autófuvaro
ziui Főnö1'.,ségre. Különösen a 
darabárus küldemények el
szállftásában játszanak nagy 
szerepet. Mivel feladatukat 
eddig kiválóan oldották meg 
a,z, elmúlt években 

foübízben is elnyertéll: az 
élüzem .:ímet. 

- 1958 óta állandóan él
üzem szinten dolgozunk -
mondotta. hangjában nem kis 
büszkeséggel, Arvai Jói,sef 
felügyelő. a fónö!,ség vezető
je. - A múlt éo második fe
lében is sikeriilt Lúlszárn,yai
nunk n szinteket, Teljesítmé
nui tervünket véldául 108 he
lyett 1 10,47 százalékra. az egy 
gépkocsira eső önköbtségi ter
vet pedig 103 hel 11ett 120 szá
:llO).ékra teljesítettük. 1961-re 
a terv 2 miUiii 371 ezer tonna 
áru elszá.Llításá,t írta. elő. Mi 
ezzel szemben 2 millió 417 45• 
tonna da1'<1.bárut száUítottunk 
el. 

Ez az eredmény nem rossz. 
Annál is inkább, mivel az öt 
baleset közül csak loét eset

ben hibáztathatók a mi do!
gozóink. S mert ezeknél a 
baleseteknél csekély anyagi 
kár keletkezett. a „Vezess bai
eset nélküL" mozga.lom.ban tíz 
vállalat kö1lill az első helyen 
végeztünk. 

brigád már elnye1·te a címet, 
kettő pedig ok;ieveJei kapott. 
Ebben az évben szeretnénk to
vább szélesíteni a szocialista 
brigádhnozgalmat. mert úgy 
látjuk, hogy fönök0égünlknél 
jövője va,n ennek az új ver
senyformának. A kiivetelmény 
ugyanis állandóan nő 

Az idén például 4 mmió 
490 ezer tonna. ;irut kell 

e-lszállíta.nu�. 
Szállítási 66Zköz.einA: jó alla
potban vannak, a dolgozók. az 
u.ta-©k éppúgy mint a műsza
kiak és a főnöksé<:; központi 
dolgozói, lelkiismer�tesen vég
zik munkájukat. Igy minden 
reményünk megvan arre. hogy 
aa: idén is lúlteljes1 tsük a ter
vel. 

színvonalú bisztrót létesítet
tek. A bisztróban nemcBO.k a 
pultok modernek é.s ragi,og
nak a. tisztaságtól, hanem 
olya1Wk az asztalok é1 a azé-
kek is, amelyek az utazókö
zönség kényelmét �lgálják, • 
az egykori talponáHó helyén. 

Baleseti helyzetünk is 
kedvezően alakult - tolytal
ta rövid szünet ll tán. -

Ezek az adatok va:óban ön· 
maguk helyett ibesz.élnek. De 
nézzük meg mi van a soka,
mondó számok mögött? Aruai 
J ózseµőz erre a l-.<'-rdésre is 
választ kaptunk. 

- Lehet, hogy ,iltl bZ.Onosan 
hangzik. mégis azt k.ell mon
danom. hogy 

a tervek túlteljesítésében 
na«:,- része van a llelyesen 
szervezett munk,werseny-

nek, 
ezen belül a szocialista b rt• 
gádmozga.Iomno.k. Az utóbbit 
a mozgalmi szervekkel közö
sen s-rerveztük meg. Jeleni<><; 
32 brigád küzd a l,ZOCÍalista 
brigád címért. Közülük egy 

Munkásakadémia a debreceni fűtőházban 

Megtudtuk a főnökség ve
zetójétöl azt is. hogy mióta 
a darabárut kezelő tehervona
tok helyett ők ,-égzik a szái
Jítást. a kö2lbeesö áilomások
ra. sokat javult a menetrend-

, szerűség. 

Most az a. hel-yzet, hOf11I a 
másodosztalyú bisztró szebb, 
többet nyújt a.z utasoknak, 
mint az állomás elsóosztá!ytt 
étterme. Az étterem fa.J.ai füs
tösek, berende�se régi a bi
zony gyakran tisztas'41o. sem 
kielégitő. Ugy gondoltuk, 
Pécs város nagyo.ránl(Ú ide 
oenfOTgalma megk,vánja, lt.o 
az étte,rem is lépést Ul.f'é301l.

1 
az 

idővel. 

------ . . . 

Akik mások hibáját kijavították 
Fertőszentmíklósról Dombó-

, 
netirányitóval, aki azt. ,mond'ta, 

vár állomásra kellett szallita- hogy nem tud gépet küldeni. 
ni az egyik gőzdarut. G yőrtől Erre Domonkos Gvula arra 
Veszprém-kiilsóig a 7126/II. kért engedélyt, hogy Veazp

A szakszervez.et megyei bi- 1 zottságával közösen munkás
akadémiákat szerveztünk a 
debreceni fűtőházban is. Az 
egyik munkásakadémia a von
tolási dolgozók, a mozdony
vezetők és a fűtők résrere, a 
másik a fiókműheJyi szak
mull!kások részére indult. E 
munkásakadémiák célja a 
dolgozók szaktudásának gya
rapítása. Mód nyílik itt arra is, 
hogy érdekes előadásokat 
hall.g.assanak dolgozóink a 
munkásvédelem és a gazdasá
gos tennelés időS?.erű kérdé-
seiriíl, bővítsék látókörüket. 

mérnök, a fiítőház fönöke számú daru-menetet január rémvarsány--Pon�lnCl 
. ,beugrotr· helyette, vállalta 26-án 16,20-kor indították. El- között a 7133-as számú von,a 

az előadást. Mégis jobb len- induláskor még nem volt sem- gépét használják fel. Csak !& 
ne, ha idóben szólnának a mi baj, a 275-ös sorozatú gép tételes engeóé!lyt ,kapott: fel 
TIT fklöz.pontjából, hogy nem jól bírta a. 210 tonnás vonatot. lehet használni a mmidony 
tudják !küldeni az ígért elő- Csak akkor jött „zavarba", személyzetét és a gépet, ha 
adót. amikor a zirci hegyek emelke- vállalják. 

A Iütöház dolgozói érdek- dói következtek. Ezeken az Duncz Imre mozdonyvezető, 
Jődéssel látogatják a munkás- emclkedökön az ilyen típusú Németh Bélict fűtő vállalta e2Jt 
akadémia előadásait. Külön mozdony maximális terhelése a felooatot. A v,asúti darut át
is meg kell dicsérni a fiókmú- 100 tonna. sebessége 30 kilo- segítették a meredek ü,ilon. 
helyi szakmunkások közül méter. Az egyik 12 ezrelékes Ezek a vasútasok olyan embe
Tóth Mihály művezetőt. II. emelkedő után nagyon nehe- rek. akikre mél'tán .lehetünk 
Kádát' János, Virágli zsig- zen érkezett meg a szerelvény büszkék. mert az a legfőbb oél
mond és Melegh Lajos elv- Tarjánpuszta áliomásra. juk. hogy a vasút munkája za_ 
társakat, akik kezdettől fog- Ekkor már este 7 óra volt. vartalan legyen. E2lért. vállal
va nagy ambícióval vesznek Domonkos Gyula. állomásfőnök ták a?Jt is, hogy kijavít.ják a, 
részt az előadásokon. A fia- látta, hogy ez a kis gép seho- mások hibáját. mert ny:Hván 
ta](>k közül Al./cer István, gyan sem tud majd megbír- hibás intézkedés voilt. hogy/a 
!{a.Ló,\� .sá.n,por és Kánya Jó- kózni a Bakony hegység követ- kis mozdonyt 21-0 ton� 
zsef géplak:atosolk érdemel- kezö ernelkedőivel, feltétlenül' kGidt�k a'fl.á-edek pá_tyara 

Eddig minden hónapban 
renaszeresen megtartottu.lé az. 
elöadásokat, még akkor is, ha 
a központból ígért előadó 
nem jelent meg. Pedig ez 
már kétszer megtörtént. Leg
utóbb például január 31-én 
nem jött az előadó, de sze
rencsére Tóth István fő-

nek dicsé\-etet. Nem ártana, i segíteni kell rajta. Nyomban ll� � /;., ha róluk vennének példát a felvette a kapcsolatot a me- VesZ{KemV&r&anT ·;;,:: 
fmóház többi fiataljai is. 

Marosión Pá.l 
Debrecen 

A vasutas operabérlet-tulajdonosok figyelmébe 

A vasutas ifjúsági 
eszperantó bizottság terveiből 

Március 18-án, vasárnap dél- �z . e!őa.dás után _a kultúrne,- Az utóbbi "vekben a va-s-előtt 11 órakor keriil sor az veles, es �P?rtosz.tály TIT-�!�- utasok koreben is eoyre töb
Erkel Színházban a vasu.to.s adó vezetes�,v:l autobusz-seti:-t 

I 
ben ismc,·Lé:, iel az e;zperantó 

operabérlet harmadik előadá- s.zervez a fova�os _n�ve;:etes:e- jelentőségét ts hasznosságát a 
sára. Ezúttal a kiadott műsor- gemek megtekintesere. Talal- . ' k'. ··tu k .. tl r1.-

tályának ifjúsági buiotl.6ága 
mindent elkövet azért_ hogy a 
kongre,sszus sikeres legyen, 
egyúttal szorgalmazni kívánja. 
hogy az ezután l<övetkező 
nemzetközi vaStttas eszpe
rantó kongresszusokon is mind 
-:iagyobb teret kapjon az ifjú
ság. 

kozás 14,30 órakor a.z Erkel nepcn: . ozc, ' ozve en, o_ � .. 
tól eltérően, - műsortechnikai Színház előtt. Részv .. tcli díj kulturahs ka��so_�tok mind 
okok miatt - Ma.sca.gni: Pa- személyenként 5 forint. fokozottabb kiep1teséb�n.  !"
rasztbecsii.let és Leonca.vaUo: Egyben felhívjuk a bérlettu- Magyar E.�;.perantó S:::ovetseg 
Bajazzók c. operája helyett Jo- la.jdonosok figyelmét, hogy a Vasubas Sza kosztályanak irá
hann Strauss: Dene t0ér c. ope-

1 
negyedik rés:-:!etet március 5-ig nyitása mellett dr. Fttenezy Imre 

rett;ét láthatja a közönség. 1 keU befizetni. több igazgatóságnál és 
vastítí csomóponton van 
már eszperantó szakcso

···········-· 

Jól tanulnak a dÓlgozó diákok 
Este van. A szegedi Hámán 

I 
mint az 52 éves Kulcsár Már• 

Kató Általános Iskola abla- ton vasutas, aki még egyszer 
kaiból hívogatóan árad a sem hiányzott. 
neonfény. - Igaz, hogy a. vasutas szol-

- Itt tanu.lna.k a dolgozó gálat mellett nehéz tanulni, 
diákok - mondta Szilágyi !le most látom. hogy milyen 
Ferenc, a helyi Népfront bi- haszn?s ez �z iskola. - mon�
zottság tagja, akivel éppen � _!3anhegyt Antal . vona�1-
arra jártam. - Látogassu.k sero, akmek már gimnazista 
meg őket! fia van és gyakran a fia segít 

neki az algebra feladatok meg
oldásában. Néhány perc múlva már m; 

is benn ültünk az egyik osz
tályban. Végighallgattuk a 
nyolcadikosok történelem órá
ját. Az önkényuralomról és 
az 1867-es kiegyezésröl felel
tek. Látszott, hogy szorgalma
san készültek az órára. 

- Gyakran megtörténik, 
hogy ilwzvetlenül szo/.gál.atbóI 
iövii.nk iskolába. vagy innen 
megyünk a. szolgálatba - hal
lottuk Kertész Etelka jegy
vizsgálótól -, de szívesen 
tesszük, mert megszerettük az 

A vasutas mártír Hámán iskolát. 
Kató nevét viselő iskolában „öreg diák, nem vén diák" 
az idén 152 vasutas dolgozó, - mondják az iskolások és 
közöttük 32 nő tanul. Vonat- igyekszenek is példát mutat
kísérők, vontatási, pályaienn- ni a fiataloknak. S a pedagó
tartási. állomási dolgozók, gusok? Mindent elkövetnek, 
akik saját érdekükben eleget hogy a dolgozók osztályai jól 
tettek a szakszervezet felhí- felkészüljenek a vizsgákra és 
vásának és befejezik általá· mindenki szép bizonyítványt 
nos iskolai tanulmányaikat. kapjon. Nagyra ért{,kelik a 
Amint megtudtuk, a félévi be- dolgozók szorgalmát. szívós 
számoló eredménye biztató: akaratát, ameJlyel leküzdik a 
több volt a. ;ő, mint a közepes tanulás nehézségeit. Ezt a jó 
osztályzat. Lemorzsolódás csak munkát méltatta Gulácsi Zol
a fiatalabbak és a nők közül tán, az iskola igazgatója is, 

volt, vagy azok közül, akik l
a félévi iskol�g�-

lés�n. 

nem Szegeden laknak. A több- Szdadt Sandor 
ség szorgalmasan tanul, úgy, Szeged. 

port, 
sőt a. MAV nevelőintézetében 
önálló ifjúsági csoport is. 

A vasutas eszperantista fia
talok néhány hónappal ez
előtt Ifjúsági bizottságot ala
kítottak az eszperantó mun
ka tervszerű irányítása céljá
ból. A bizottság március 4.-én 
a vasutasok szakszervezete, 
Benczur utcai székházában, 

vasutas ifjÚSlÍ.gi eszperan-
tó konterenciá.t rendez, 

melyim több vasutas esz• 
perantó szakcsoport képvi
selteti ma.gát. A konferencia 
célja és feladata, meghatároz
ni a vasutas eszperantó cso
portok munkáját az ifjúság 
körében, elősegíteni az ifjúság 
eszperantó nyeltitanulását és 
anna!k felhasználását. főleg a 

Ki adjon akktt1111látort ? 
- A Déli páL11audvar 

na1kisérö ck>L(1ozái tes.zi.k fel 
ezt a kérdé�t. HOISSDÚ ideje 
panaszikodnaik amiatt, h,ogy a 
kalauzkocsi kban nincs bizlx>. 
sítva a világítás :folyamatos
sága. Különösen moot a t.el.i 
hónap01kban, amill<or hama
rabb kimerülnek: iaz akkuttm
látorok. A pécsi vonat kalauz.
kocsija például a Budapest 
felé vezető úton máx rends:re
resen sötélsé::l)be borul. Pécs 
állomás u11uanis nem hajhln
dó akkumulátort cserélni. Ná
luk most sok új akkumulátor 
va.n. úgy okos!lrodnaJ-. ha 
cserél niélne.k. aikllror a deli ko
csiműsz:ak újra csak régi ak
kumulátort kii.l<lefü? a leglkö
ze1'ebbi járattal. 

béke és a barátság gondolatá- Fontos. hogy megfelelő vi
nak szol�álatába!'l. s nem Zágítás legyen ezekben a ko
utolsó sorban ielkésziteni a csl'kban, hiszen a k-ezelöi S11JOl
fiatalokat ;;i május hónapban g,á,latot gyakran Jdős dolgo
Budaoeslen megrendezésre zók látják el és sen& sem 
kerüiií XIV. Nemzetközi Vas_ kívánhatja. hogy kézilámpa 
utas Eszperantó Kongresszus- me11ett rontsák a nehéz uta-
ra zószolgálattól amúgyis �-

, . viselt szemüket. Az a'kkumu-
. , A_ l�ongresszu� kereteb7" 1f- látorak _ bármelyik fónökiusa_�1 rende�v_enyekre 1s sor ség rend'el,kezi'k velük _ a ker_ul. Ezek _kozul_ . kie�elked1_s: 

1 va út tulajdlonáJt képezik tea fiatalok; setaha)_? . k1_ránd1 •la- hát azokat cseréllfli lke1l a 
sa a Dunan. A mas�k. ��E:n. fon- szükségletelkine!k meg:felelőel'l. 
tos renc1e1.vén_v 37. IÍJusa�, est. 1!:rtetlenséq és bürokrácia nem A budapesti kongresszusra. a kc.dáhiozhatja a. kurtu.rált 
mi11tegy m1mkakörülmén11e-ket a kc.Ia-

20 országból érkeznek uzkocsileban sem! 
eszperantista fiatalok. Foki rnván 

A MF.SZ vasutas sz.akosz- BudapeSt, Dé1i pu. 

nap minden órájában nagy forgalom bonyolódik le a Szegedi 
úii Mjárónál. A képen Menyus András egyl!UITe két sorompÓt 

is ke'UL 

Fodor György tiszt, rendelk.ez6 forgalmi szolgálatew aszialán 
«)'aiaan cseng a telefon. A fényképezőgép lencséje rendelke-
2és közbPn örökítette meg a fiatal szolgá.lattevőt, alti szorgal
mas munkájáért 196L november 'l'-én kiválG dolgozó oklevelet 

kapoU. 

Ez a vona.tkísérö olyan önfeledten band,11:olt zárlámpákkal a 
kezében a slnek ment:ín, és:?.rft s�m ve!te, hogy lencsevégre 

k::r.lli. 

Bacsovszky Já.nGsné kocsifelíró már nem tartozik r>'l! i1iú vasutasok nemzedékéhez. A �alt kocsif<i!író munkáját na&7 
hozzá.értt'ssel, megbízhatóan Já.tja el. 

(Hemzó Károly riportja,) 



• 1\fAGYAR VASUTM! 

A sportköri közgyülésekröl Ílee a Kilián-11H11galomhan 
Februá.r 14-én a Mbkolci VSL 

1 elnökség! ülésen rövi<J !ds ünnep
ség zajlott le. Földi László, a 
szaksz,ervez.etek Bor.:.od m�ye1 J 

A Magva r Testnevelési és szítése. Az elmúlt választás 
l 

meges és rendszeres sportolá- tanácsának sportblwttsága nevé- · 
ben d.iszes klvltelú selyemzászlót Sport Tanács elnöksége ja- óta sok sportkörben munka- sának alapját továbbra is a adott át a sportkör elnökségének 

196Z, MARCIUS 1. 

nuárban határozatot hozott, hely változás, iskola, vagy sportkörökkel, illetve szak- az elmúlt évben végzett ercdmé-
mely szerint 1962. január 15- egyéb okok miatt az elnök- szervezetekkel 1<.özösen meg- ':;%��:e���t';�e�r�:a, ,;;!::::�n:, 

A G E' p· J E L L E N o" R ;> töl április 15-ig minden sport- ségi tagok egy része kivált. rendezésre kerülő versenyek szervezésében elért credrné- • 
körnél közgyűlést kell ta·rtimi. Ebben az esetben nyílt szava- képezik. 11:ppen ezért a KISZ- nyekért . 

M I T  T U D  

.A. közgyűlésen a sportkör el- zással ki kell egészíteni a szervezetek feladatként kap -
d�t���

l
"i{a;�t�� ���Z:-r i „Ann,a,k behatá,·.:,lására, hogy mell! állomá.<.o!I t'?.'4tna.k. 

nökségének be kell számolni sportkör elnökségét az alap- ták, hogy megfelelő arányban lutalmát. A sportkör elnöksége \ guritanak utasítás ellenesen, egyes kocsirakoma"!-yu _ku1de17!-é• 
az 1961. éví munkáról, ismer-

1 

szabályban rögzített létszám- küldjenek aktívákat a sport- egész éven át ig�r,- élén!< tevé- ; nyekben lökésmérö készülé1;,et helyez�ek _e�. !'\ kesz�,e� � tdö 
tetni kell az 1962. évi sport- nak megfelelően. Altalános köri elnökségekbe, szakos::tá- kenységet fejtett ki_ A vasuu szol• 

, megjelölésével regisztrálja a kocsik utlcozeset, az utközes se
programot, a Kilián Testneve- sportköri választásról tehát Iyokba. ��

ti 
pá��

1
:::;:;0:

ü
�

n
��i1n:'.n.;'..;: J bességét. lgy az esetleg keletkezett áru:. 1,-�y„ k;?CJikár h�!ye 

lési Mozgalom helyzetét, és a 
I 

nincs szó, csupán a hiányzó A sportköri elnökségek te- gaJom szerve-zésében pedig a Bor· , és ideje megállapítható" - olvnsom a tobb, kozott egy tTMOI 
számvizsgáló bizottság jelen- vezetőségi tagok kooptálással k" tsék k" gyúl• k l"ké sod megyei sportkörök közül a 1 • • tb ....,et. or n po s r · szítését tehát fontos feladat- A zászlót Szidor László. a Mis- 1 - Éljen a technika! - t!_)rt ·, e O �m a . e __ �es es. . .,_ .  

1 
t·· té ő "tlá á 61 m a oz ese e o - , legjobb eredmenyeket érték el I tavira an. .. k' b l "l h l l '  

A sportköri közgyú!ések A KISZ Budapesti Végre- nak, amely alapvető feltétele kolci vsc titkára vette tit ! Amit i.z ember, az ellenor, .az oktato! a _fonok nem _tudott 
rendszeres időközönként töi:- hajtó Bizottsága külön hatá- a kollektív munkának. : elvégezni - a kíméletle_n rolatast megelozm -:. �t elvegz, l1Z 
ténő megtartását a sportköri rozatban hívta fel alapszervei • ----- 1 okos masina a lökésmerő. Nem tanácsos a jovoben felelőt• 
alapszabály Is rögzíti. Nem je- figyelmét az 1962. évi főbb Blr6 G�l�né, • ! lenül egys:ze; a „bikának" �s vissza !i5kdö_snt, vag� h�. fék;et• 
Ienthet tehát ez a határozat testnevelési és sportfeladatai- a budapesti bizottság Vasutas mezei I len a kocsi, guritan!. Az erzékeny orumuszer1<e:ze, roazft& a 
sehol sem új feladatot, mivel ra. Ebben az ifjúmunkások tö- sportfelelőse futóbajnoksáa I lökés nagyságát, idejét. 
a vezetők beszámolása a vég- ------------•-------

"' 
1 

Egy baj azonban van, és erröi a távirat jellegű levél 1"3 be-
zett munkáról, a tagság véle- A szakszervezet kuitúrneve- szél: tagadják az állomások a vétkességet. 
ményével közösen kialakított lési és sportosztálya február ! Egy kocsi útja több napos is lehet, tehát több állomáson 
munka nemcsak a sportköri Berc1·1k v·1sszavágott 14-én tanácskozásra hívta I tartózkodhat. Egy-egy állomáson jelentéktelen idő eltéréssel 
demokrácia érvényesülését je- össze a sportkörök atiétaed- többször mozgathatják. Egy, két vagy több tolatócsapaton be-
)enti, hanem egész szakszerve- :zöit. A tanácskozáson a sport- i lül ís többen. Ilyen körülmények között nem könnyű rámon-
zeti mozgalmunk alapját ké- voltak a két versenyző küz- ág idöszerű kérdéseit vitatták dani, hogy a Jóska vagy a János lökött durván, kíméletlenül. 
pezi. delmének. Akkor Faházi re- meg. ffl:4id megállapodtak °: 1 

Figyelembe véve a technika mai állását és egyesek jól 
A sportköri közgyűlések elő- mekelt, Bercziknek viszont hagyo17:anyo_s va_sutas �ezei ·

, fejlett tagadókészségét, javasoljuk a nagyszerű gépi ellcnört, 
készítésével és lebonyolitásá- se

;r;� i:m

ta11r:�;;,_ Berczik 
futob0;1noksag . tdöpont1ab0;n. a lökésméröt, löl<'ésfotóval is kiegés7iteni. Igen lökésfot6vall 

val kapcsolatban néhán11 mód- nagyon készült. S amire ke- �s::
r

��:é: z:::r\s:y
r: KJ:;= , A �asinát a kocsiabla� mellett .:�!len.e elhelyezni . • 4mf. 

szerbeli kérdésre hívjuk fel a vesen számítottak, nemcsak ligetben. A pályabajnokság ; /.:or a !ol,és_a _m�gengedettn.:_l nagl!?bb, akkl:!.r �gy csuklós szer-gportvezetők fíg11elmét. sokat ütött, hanem pörgetett idöpontját és helyét késöbb I kez,ettel mu.kodo kar -- re1te�t fen'Jkep_ezogep'!'el fJls�er:_lv_e 

Mivel foglalko:,;zon 
a közgyűlés 

is. Különösen a döntő játsz- közlik az 5rdekelt sportkörök- 1 ku,ckantson ki az ablakon -,s u n11akaban fityego fu.tyulo-
mában volt elemében. kel. 

-
j vel készítsen fotografiát a tökd,is/;dfí J6s1:áról vagy Já.nosr6l. 

A döntőben sem volt sok- - lyf -
kal könnyebb a helyzete. --<>-
Klubtársa, Rózsás sem adta 
meg magát egykönnyen. A 

A közgyűléseket mindenütt 
a szakszervezeti bizottság 'Vá
lasztása után kell megtartani, 
illetve azzal összehangolni. A 
beszámolók a szakszervezeti 
sporttevékenység egészét ölel
jék fel. Ne szűkítsék le csupán 
a szakosztályi életre, hanem 
foglalkozzon a szakosztályok 
munkáján kívül az üzemi 
bajnokságok, há?.lversenyek 
eredményeivel, népszerűsíté
sével. Számoljanak be arról, · 
hogy ezek a rendezvények 

1 két vasutas játékos minden 
labdáért ?Ul{}Y harcot vívott. 1 Berczik jobb taktikusnak bi

TOVÁBB - Korszerűsítik a nagyka
nizsai fűtőház kocsijavító mú

i helyét. A két javítóvágány fö-
1 lé 180 méter hosszú tPtőt épí-

Korszerű villanymozdo
nyokat gyárt 1962-ben Cseh
szlovákiában a pilzeni moz
donygyár a Szovjetunió részé
re. A 160 ki:ométer /óra sebes
séggel közlekedő új váltóára• 
mú villamosmozdonyokon na
gyon sok műanyagot használ
nak fel a tervezők és építők. 

hány dolgozónak biztosították Az asztaliteniszezők jól si
a Kilián Testnevelési Mozga- került Budapest-bajnoksága 
lomba való bekapcsolódását, a után. egy héttel került sor· az 
Jelvények megszerzését. <;>rsza�os bajnokságra. A sport-

Ahol ez még nem , történt ag h1vel na�y érde�ődéssel 

· · h k "" várták a legJobbak osszecsa-me_g,_ JavasolJ_uk, ogy a oz- pását. Annál is inkább, mert 
�leseken unnepélyesen ad- a Budapest-bajnokságon né
�ák át a� _«;ln)'.ert _pontok alap-

'
hány meglepetés is született. 1� a K1han-J�l,ye

.
nreke$,- T�- fl'#k köziU kiemel��ik Bermeszetesen ézt el6re meg kell ézik veres.-!ge a pör,etésér61 beszélni az illetékes kerületi, híres Faházi tóL vagy megyei testnevelési és 

5porttanáccsal, hogy a · jelvé
nyekkel kapcsolatos admi
nisztratív teendőket el tudják 
intézni. 

Egészítsék ki 

az elnökségeket 
Sok helyen szükségessé vált 

a sportköri vezetőségek kiegé-

A:r. országos bajnokságon az 
elődöntőben került össze a 
két versenyző. A többszörös 
ma1111ar és Európa-bajnok 
Bercziknek sikerült a vissza
vágás. Nehéz küzdelemben 
ugyan, de 3:2 arányban sike
rült legyőznie fiatal vetzl11-
társát. Erre nem sokan gon
doltak azok közül, akik a Bu
dapest-bajnokságon szemtanúi 

Szerencsen bíznak 

a fiatalokban 
A szerencsi MAv Bocskai SE 

I 

csapatot kovácsoltak ö.ssre. A csa
Jabdarúgó-csapata két évVel ez- pat tagjainak zöme a vasútnál -tél· 
előtt még a megyei I. osztály• jeslt szolgáJ.atot, 
ban s,,erepelt. A bajnoki év be- A sportkör vezeti!! joggal biz· fejez.téve! azonban többen elta• nak abban, hogy ezek a fiatalok, .-oztak a sportkörtl51 es a csapat altik a munkában is megállják alaposan meggyengült. . a helyüket, a pályán is Jó ered· Mondani sem kell, hogy kies- ményel<et érnek majd el és rötel< az I. =tályból és most a viú idő múlva visszakerülhetnek klem<tlt Járási bajnokságban sze. a megyei L ooztályba. 
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s�g.k;.: Fekete Lá&ló 
hetséges, fiatal , Játékosokból új Miskolc 

Póruljárt vagon/osztogatók 
Az. utóbbi időben elhairapó.zott 

vagonfosztogatások miatt egyes 
értékes árut &zilllító tehervona
tokat külön kísérővel látták 
el. Ez a megoldás különösen a 
nemzetközi fővonalakon, közü
lük is Budapest-Debrecen
Nyíregyháza és Bu.d4pest
S:tajol-Békéscsaba között köz
lekedő vonatoknál vált szüksé
gessé, N11íregyházáról és Bé
késcsabá.ról induló tehervona
tok Szajolon minden esetben 
megálltak. Igy nem véletlen, 
hogy a legtöbb fosztogatás itt 
történt. 

A fosztogatók február 6-án 
éjszaka is megjelentek az állo
máson. Ketten voltak, s egye
nesen az egyik me1lékvágá
nyon álló szerelvényhez tartot
tak. Az egyik dohányárut 
szállító kocsinál megálltak és 
gyors mozdulatokkal munká
hoz láttak. Leverték az ólom
zárat, majd félrehúzták az aj
�ó! � behatoltak a vagonba. 

Persze mindez nem ment zö
rej nélkül. A szerelvényt bizto
sító rendőrtiszt és a vele 
együtt lev6 vasutas éberségét 
ezúttal nem tudták kiiátszani 
A zörejre fP]füiveltelt és raj
taütöttek a fosztogatókon. 

A dohányszállítmány dézs
málói a rendőrtiszt felszólítá
sára nem adták meg magukat. 
Ellenkezőleg, hogy menekülé
süket biztosítani tudják a ke
zeügyükbe került tárgyakkal 
hadonásztak, !gy próbálták 
maguktól távol tartani a sze
relvény 6rzőit. Ez azonban 
nem bizonyult hatásos ellen
szernek. Amikor az egyik fosz
logatót sikerült ártalmatlanná 
tenni, a másik kihasználva a 
kedvező alkalmat kereket ol
dott. A rendőrtiszt, mivel a 
menekülő a felszólításra nem 
állt meg. a fegyverét használ
ta. 

A két fosztogató Tóth János 
szajotl és Tóth László tószegi 
lakos, akik egyébként testvé
rek, rendc'írkézre kerültek. 
Tóth László, akit a golyó elta
lált. a kórházban belehalt sé
rülésébe, testvére. János. pedip 
majd a bíróság előtt veszi el 
méltó bUntetését. Annál Is In
kább. mivel bevallása szerint 
az éjszakai óráls:ban fívéréve1 

0l?VÜtt rendszeresen dézsmál
'ák a vagonokat. 

F:zúttal mindketten póruljár
tak. 

zonyult és végeredményben 
3 :2-re Rózsást is sikerült le
g11őznie. 

Berczik az egyzni bajnoki 
cím mell/i Péterfy dr.-ral a 
férfipá.rosban e!s-5, Lukács
néval pedig a vegyespárosban 
a második helyen végzett. 

Az em,<éniben Rózsás, máso
dik helvezése is dicséretes. 

Rózsás Péter 

Berczik 

A MEGKEZDETT 
, 1 tenek. Az építkezést m;jr meg-
UTQN 
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t�ztizenhárom különbö-

ző nyomtávot használnak viAz esztergo_ml pályafenn_tartási !ág szerte. A Szovjetunióban 
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külsősé- alkalmazott 1423 milliméteres 
a Kllián-mozgalomba.n jó ered- l 

nyomtávot először Angli�?�_n, 
ményi elért dol!<'Ozók dlJklosz- London és Blac-kpool kozott 

tását, vezették be. Még ennél is szé-
Az ünnepségen a járási TST és I lesebb nyom!á\·ú vasút van Ir
az SZMT Is képviseltette magát. 1 országban, l3��7liában és 

Fónö)cségilnJt területén valóban Ausztráliában. olyan eredményeket értünk el a - Vasutas KISZ-fiatal ne 
;::,�
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m
';i: legyen vizsgahátralékos kezde-

sikerben Jelentős része van Há• ményezték legutóbbi ülésükön 
mor Mátyá.S elvtársnak, a pálya- a Veszprém megyei vasutas fenntartási főnökség vezetőjénel<, társadalmi ifjúsági bizottság 
�yf['�

a 
v�lt 
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"!er��t•,;i�: részvevői. A fiatalok munká

tgy értük el, hogy a főnökség do!- ját nemcsak a mozgalmi szer-
gozóinak majdnem a fele, vek, hanem a szolgálati főnö-összesen l(H; fő részt vett a kök is figyelemmel kísérik. mozgalomban. Ut !látó büf ' 'I "k z • A legnépszerűbb sportág a !ab- - ase e nyi I a: 
darúgá.S volt. EzenlúvUI a teke, hon:!'.b'."n· Az állomás melletti 
az asztalitenisz, a röplabda és a hely1Segben korszerűen beren
sakJ< is nagy népszerűségnek ör- dezett Utasellátó büfét létesítevendett a dolgozók között. nek ahol a h üsítő italokon kí• 
tá����i";"":t��

n
:t1;:e'n 

ú
1�Y g��: vül ' pr�ssz�kávét, me_leg_ ko\-

doskodunk arról, hogy főnöksé- bászt es fnss lángost 1s arus1-
günk dolgozói a szabad ldóben tanak. sportolhassanak. - A világ vasúti hálózata 

Viszolajszky Endre a legutó):>bi adatok szerint 1 
Esztergom millió 240 186 kilométerre te

hető. Ebből Európára 32,8. 
Ázsiára 12,6, az Észak-Ameri
kai Egyesült Államokra 36,8. 
Dél-Amerikára 8,3, Afrikára 
5,7, Ausztráliára (Óceániával A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lap tartalmából a e,iyütt 3,8% jut. 
szaks:zervezetl bizottságok és a - Dieselesítik a tolatást 

b ks , 
dolgozók �elmébe ajánljuk a Zalaegerszeg állomáson. Az el-.angol ajno agot nyert következőket. 

1 

· d. 1 d -119 21s·19s1. I 3. e. szolgálat! ke- S'> tese moz
, ??Y mar meg-

A magyar bajnokságon jó rormá· rékpárok és motorkerékpárok köz- k_ezdte mu1;kaJat. A terv, sze
ban szerepelt Berczik Zoltán egy lekedésénel< szabályozása a vasút nnt az ev végéig telJesen 
hét műlva az angol bajnokságon t.erületén. j dieselesítik a tolatást az állols kitett magáért, Férflegyesben 103 578 1962. 113. e. Az ólomárta- máson. 
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rö�1�;�á��: - Japánban 1962-ig "illa-
angol bajnokságot. Vegyespárosban dásl eszJ<özökkel való ellátása mosítanak egy 600 kilométer 
Lukácsnéval végzett az első he- tárgyában kJ.adott rendelet módo• bosszú vasútvonalat. Ez a volyen. sítása. nal Tokiót Osakával köti ösz-

A Lokomotív Természetbarát Egyesület 
1962. évi terveiból 

Mint minden évben, az idén is 

I 

testnevelési mozgalomról sem fe
gazdag verseny-zési programot ál- ledkezik meg. A Kilián-mozgatom 
lított össze a Lokomotlv Tenné- elősegítése céljából központi vlszetbarát Egyesület elnöksége, A:I. zl. sziklamászó, barlang- és ke
első eseményre a Lokomotív gya- rékpáros túrák vezetC.:Sét terve-

�,:';J�16��
1ro

��r ����ny 
ke� zik a nyári hónapokban. 

sze. Apálya megépítése, illet
ve a villamosítás után a vo
nalon 250 kilométer/óra sebes
séggel közlekedhetnek majd a 
vonatok. 

- A hideg Idő ellenére is 
eredményes munkát végzett a 
szolnoki iármújavító kocsi
osztályának futórészlege. Mind 
a fővizsgás. mind pedig a fu
tó és tartálykocsik dqrabszá
mos te1-vét teljesítették. 

- JÓL SIKERÜLT terme
lési tanácskozást tartottak 
Váchartyán állomáson. Az 
1961. évi harmadik és negye
dik negyedévi terv túlteljes!
téséért több dolgozót juta
lamban részesítettek. 

- 25 éve egy brigádban. 
Papp István, a debreceni jár. 
müjavító dolgozója 25 évvel 
ezelött került a mozdonysze
reldébe. Azóta megszakítás 
nélkül a szerelde föágy cso
portjában dolgozik. A britát! 
tagja; ünnepségen emlékez.. 
tek meg a ,iubilenmról. 

- ÚJ PÁLYAUDVAR Ná
polyban. A nápolyi Garibaldi
tér kertjei között épült fel a 
naponta több mint 200 sze
relvényt befogadó új vasúti 
pályaudvar. amelyhez egy 
központi postaéoület és egy 
500 szobás szálloda is tarto• 
zik. 

--0--

A szerkesztöség üzeni 
Cserháti József. Tótlca Károly, 

CJr. BánfaJ,'1 Gyula. Sz!llidl Sán· 
dor Szeged, Várnai Lác:::zl'.l. Lelti 
Ferenc Pécs. Lomb0!-=1 S3ndor K1c;
k<5rös. Pintér Lajos Vácrátót. 
Srent,áU István GvönJ?VÖ<::. Beh�, 
Rózsa Ka1!ncbarclka q�a,kárci Lr-
10s Ván ... alo�. Daoc-s .József Tl'IT)Q'
ca. S1:ab6 BPta Veszpr.Sm-!tilJc6 . 
Bolctfzsár Gyula BPké'iO..C:!:lb:t. C"iPh 
Zoltán. Csorror Ján.-.q s10Inok. 
Mqrosán Púl Dehr,-r,en. Fo':.f Jc1VF.i Bud�pesf , Horváth Jó7�""f' f{jclrunhalas és Hoffmann T6:rer Ve!=,orémva,rsán;y · Levete:ket lapunk anyagához felha9ználiu.!:. 
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bajnokságot május első hetében 
11 Mecsekben bonyolltják le. 
Ugyancsak májusban kerül meg• 
rendezé$re a n«il és UJúsigt n. 
osztálydi valamint a férfi L osz
tályú verseny. 

.Jdnlos 1-tlll augusztus 31·1,: ter
Jed«i ldllnakban az egyesillel el· 
nöksége tábort létesft a Balaton 
északi partján. A vasutas termé
•zetjárók XL országos találkozó
fát éo a jubileumi emlékversenyt 
ls a Baletontelvtdékre terv�ik. A 
felsoroltakon klvül az (iszl hó
napokban Is 90r kerül néhány 
verse-nyre 

Az egyesille- e!nöks•ge a K111án 

-

Lakáscsere 

Elcserélném egy szoba-kony
hás utca!, gázos, a Kelet1 Pálvaud
varná1 lévő MAV lakásomat Nagy-
budapest területén bárhol, szabad� - Ha szakkönyv-re van szüksége, miért kéri rendelkezésO lak�sra. Erdeklódn. Andersen meséit' ll"het: Neményj Béla, Bp„ VIII. 

� É ké f ' , Ó · , Va•l<ann utca 1. !sz. 4. (16 és 1J1 - n sz tem az igazol ;elentest a vonat-
óra között.) késések-ró!. 

KÜLDÖNC 

Mindjárt megnézem, miért nem á!lítjáff 
a jelzöt. 

(Pusztai Pál rajzai) 



VILAG PROLETARJAI, EGYESVLJETEKt 

GYAR VASUTAS 
A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓI< LAPJA 
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Az újítómozgalom helyzetéröl tárgyalt 
a szakszervezet központi vezetőség.e 

zott:ság mellett működő újí- .
1 
szempontjából. A propaganda taggyúlés, a sajtó, a faliújság tási és ésszerúsílési bizoM.sá- munkát egyaránt kell segite- stb. gok tevékeny segítséget ad-, nie a szakvonali és a mozgal- Végezetül a szakvonal és nak az újítóknak, ott annak mi szerveknek. A szóbeli és a szakszen ezet szorosabb eredményessége mindenkor írásbeli agitáció legkülönbö- együttműködésének szü'.ksé-megmutatkozik. zőbb módszereit kell haszno- gességét taglalta a jelentés. A tapasztalatcsere-mozga- sítani az adottságokhoz mér- A vitában több hozzászóló lom nem eléggé szervezett és ten. Az eddiginél jobban kell támasztotta alá a jelentésben 

Tavasz a télben 

A szakszervezet központi 
vezetősége március 9-i ülését 
Szabó Antal elvtárs, a szak
szervezet főtitkára nyitotta 
meg. A központi vezetőség az 
ülés megkezdése előtt egyper
ces néma felállással adózott 
Csuta KáToly elvtárs emléké
nek, s határozatot fogadott el 
érdemeinek és emlékének 
jegyzőkönyvi megörökítésére. 

irányított. Igaz, hogy egyre népszerűsíteni az élenjáró foglaltakat és mutatott rá az „ 6bá:n . kertészetben. AZ oveg11á,.o.l<ban lőbb több jól bevált újítás átvéte- újítókat, a tapasztalatcserét újítómozgalom fejleszt,ésének Tnaszr& ��=� -� dísmövény vár,ia a jó !döt 
Az elnöki megnyitó után 

a vasút újítási mozgalmának 
hel11zetét, az ezzel kapcsolatos 
iennivalókat vitatták meg. A 
napirend előadója Pánti Béla 

elvtárs ,a szakszervezet alel
nöke volt. 

lére és bevezetésére kerül ma hathatósabban kell az újító- lehetőségeire, fontosságára. A ♦ 
..,._.,._,.....,.,... ... ..,. ........ _,....

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

,.._. ............... .-.--már sor, mégis azt állapította mozgalom szolgiálatába állita- napirend lezárása előtt a köz- :. 

400 milliós 

népgazdasági haszon 

Az új itásról szóló jelentés 
bevezetőben kiemelt.e, hogy a 
vasút területén 1948 óta az 
újításokból eredő népgazda
sági megtakarítás több mmt 
400 millió forint. Ez az egyet
len számadat is azt mutatja, 
hogy az újítómozgalom fej
lesztése egyaránt fontos álla
mi és szakszervezeti feladat. 

meg a jelentés, hogy gyak- ni. ponti vezetőség elfogadta az 
1 ran nem szereznek érvényt az A szocialista brigádmozga- 1 újítómozgalom továbbfejleszezzel kapcsolatbanban intéz- lom terjedése egyik eszköze 1· tésével kapcsolatos határoza-kedő kormányrendeletnek. az újítómozgalom kiszélese- tot. Ezután az elbírálás renclszc- désének, hiszen csaknem min- Ezut:ín került sor Gróf Jó-rével, módszerével foglalko- den vállalásban szerepel újí- 1 Z8ef elvtárs. a szakszervezet zik a jelentés. S kifogás tár- tások beadása. Az eredmé- j titkárának ismertetöjére, az gyává teszi a hosszan elhúzó- nyek értékelésénél következc-

1

1022/1961. sz. MT-SZOT hadó elbírálásokat, amelyek tesen kérjék számon ezek tel- tározat előkészítéséről, levit_egyakran kedvét szegik az úji- jesítését. MeRet közben is léről és a szocialista munka-tónak. hívják fel erre a szakszerve- verseny helyzetéről. 
-

Mind a hazai, núnd a kül- zeti bizottságok, a brigádok A továbbiakban a központi földi tapasztalatok · alátá- figyelmét. Az újítási propa- vezetőség elfogadta a szakmasztják azt, hogy az eleven ' ganda eszközeként kell hogy szervezet 1961. évi gazdálkoújítási propaganda milyen szerepeljen a termelési ta- dásár61 szóló jelentést, majd nagy jelentőségű a mozgalom nác.skozás, a szakszervezeti az 1962. évi költségvetést. 

Nagy részvét mellett búcsúztak 
a vasutas dolgozók Csuta Károly elvtárstól 

Az 1961-ben beadott újítá
sok száma az előző évhez ké
pest 9 szá7.alékkal csökkent. 
Az.. e.lfogadott és_ be,v.ezetett 
újítások arányában 4 száza.lé- Március 2-iÍn, 79 éve• ko- .élén dolgozott. .A Taruica- tevéloen11sége ekJ«w �em szakos visszaesés mutatkozik, s rába.n eLhúnyt Csuta Ká- kö:a4rscuág leverése után a k>adt meg. Részt vett a párt-15 százalékos lemaradást mu- roly elvtárs, a párt- és a mun- fehér terron.,:t.ik félholtra élelben, ta.nitotta és neveLte tat népga,zdasági pénzügyi ki- kásmozgawm régi 1-.a.rcosa. verték. A� e;Nenforradalmi a párt if,ú harcosait és fá-hatásában. Mint a jelentés Halálával olyan mtmká.$ifor- bírósáa tf.z ét:i börtönre radlhataf,lanwl hirdette a mun-megállapítja, az újítások át- rodalmár távozott soraink- itélte. A Szovjeluni6 azonban kásosztá,/y, a párt igazát. futási ideje 1961-ben növeke- ból, aki egész életét omá- e. ma1i1fa,r munkásság m<Ú MárcitL3 8-án a Farkasdett. Eltérést mutat az elfo- lva, népe felszabadításáért, az jorrcu1a1mi vezetmvel egvü,tt réti temetóbe-n vett.e-k végsó gadott és beadott újítások emberiség boldogabb jöv{;- .'it is kirllQCdta a horthysta búcsút Csu.tn elvtárstól régi száma az egyes vállalatok és jéért folyó h,arc sz�t.a.tába gyil.kosok l�zél>ól. Ezt kő- barátai, harcostá.rsai, a vasigazgatóságok viszonylatában. állította. vetően több mint két évti- utas dol,pozólc. A gyászolók Nincs egységesen kialakult A századforduló éveiben Sé- zeden át e bolsevikok aorcí- soroiban ott vottak a Mahelyzet a kifizetett újítási di- to,·aljaújhelyen kapcsolódott ban harca" a szocializmus gyar szocialista Mu-nkás Párt. jak átlagos százalékos kulcsát be aktívan a munkásooztál11 építésének laüwnbözó fr<Yn:t- a Partizán.szövetség, a vasuta-illetően sem. Vannak olyan forra.daJ.mi harcaiba. 1902-ben jain. sok Szakszervezete és a Vas-területek ahol helytelenül már tagja volt a szociálde-

Amikor hazánk f�ba- úti Fóosztály képmse!.ói. Kiüigen magas az eszmeileg dí- mokrata párt-ru:Je. Hat évti-
dulása után visszatért Ma- döttség érkezett a gy�zerjawtt újítások száma. zeden át megtorpanás néLkül gyarországra, már túl volt �rtásra Sátora.Ljaú;helyról is. A jelentés szerint az újítá- mir.dig ott mernetelt a har-
a 60_ é/.etévén, mégis fiatalcs z •z á, • si feladattervek egyre inkább coló munkásság ewó 1orai-
Lendi!Zettel vet,e,tte magát az A . ,:ava!'." "':,1. a P :,,t �
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Partiza'!!.SZ0?U; seg �e en 
Az 1961. és 1962. évi szak- jus elsejeket, a munká.stűnte-

vántebki Főműhelyben, a 
Gyetvai Janos elvtárs, !' 

osztályi újítási feladattervek tések.et, a i,asúti munkások 
k 

vasutassza�zervezet �v_e-
már döntően a műszaki fej- sztrájkja.t, az e!só világhá- Vasúti Főosztályon, a sza - ben
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ek . 'tett . a b . 'd „ rendezett nagy 
szervezet központ;ába.n, a 

a asu oosz a y •-v lesztési terv re ep, es oru • e3en „ 

Vasút Politiikai Fóosztályon b L'-ndner Jó:uef vezér-nagyobb jelent�gű felada- háborúeUenes tömegmozgal- hasznosította tudását, tan.itat- í�aaJhe'yettes, a sátoralja-tokat tartalmazza� .. Szovege- makat. 
• . ta e fiatawkat. • "hel i kill,dö<titsé képvise-zésük szabatos, kozhk a vo- 1918-ba.n alapíto tag3a volt • . UJ � IAszló 1!,.e a. váro-natkozó szakirodal";at, a. y_á:- a Knmmtmistá.k Maayarorszá- Hetven eves 
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�ártbizottság titkára bú-ható megta!karítást es az u31tá-
1 

gi Pártjának. 1919-ben, a Ta- az aJátv izolga 
k' 

visz 1s• ,_ tt Cruta Károly eiv-si díj megkózelitő összegét. nácsköztársaság idején, a I szavamat
! 

de a mun asmoz- c��0 

Most az a teendő, hogy eze� Zemplén megyeí direlotórium gawm erdelreben folytatott tarstól. 
ket a terveket valamennyi �.-=-dolgozóval megismertessük, s 
minél több újítás beadására 
serkentsük őket. 

Ezek után részletesen tag
lalta a központi vezetőség vi
taanyagát lcépező jelentés az 
újítómozgalomban tapasztal
ható hiányosságokat. Szorgal
mazta az egységes irányítás, 
az újítási ügyekkel foglalko
zó ügyintézők munkája koor
dinálásának szükségességét, a 
mozgalom eredményeinek és 
tervszerűségének rendszeres 
értékelését. Kitért a mozga
lom meg nem értéséből és le
becsü léséból származó káros 
nézetek következményeire. 

Hatékonyabb 

propagandát 

Egyes szaks�rvezeti bizott: 
ságok sem fordítanak kello 
figyel,net az újítómozgalOJ:? 
prop:t['ilására. Annak 1rányi
tását és szervezését tisztán 
szakmai feladatnak tekintik. 
A szakszervezet keretében 
műkö:ió újítási biza

. 
ttságot 

1 nem s-:\..,.,oltatják be rendsze
resen a mozgalom állásáról. 

I 
A szakall:orvezet � a •� v•- � l!lzab6 AMaJ 

Ahol a szakszervezeti bi-

Felhívás! 
Vasutas Dolgozók! . . 
A második ötéves terv szállítási célki�űzésemeik 1;Ile�a� 

'tásáért folytatott munka közepette mmden vezető es • 
�sztott vasutas do].gozótnak elsőrendű _kötel�ssége, h�� e� 
ren ór!ködjön a vasúti iközlekedés b1ztonsaga és a go 
testi épsége felett. . 

A megnövekedett szállítási feladatok biztonsa�cxs es 
balesetmentes elvégzése nemcs.ak a vasutas ?�wk. ha
nem az egész népgazdaság elenged?ete�l';n er . • dolgoA ba,]esetmentes közlekedés �l�OSl� Il1l1;1d� 

• k lköt.elességévé kell. hogy válJOn. B1ztosllam kell a 
�gá.J.ati utasítások. és óvórendszabálydkban foglaltak 

szigorú betartását. . .. �,,. éz-e,J;zenek folkozott A vezetők és felügyeleti �oz"'6� . • • uk alá tar• felelősséget a felügyeletükre b1zo�t �. !rány1tás 
W2lÓ dolgozóik életéért és testi epsegéért. 

Az utasítások és óvórendszabály�k, valamint_ a 1;1un• 
kásvédelrni renrlellkezéseik ell�yagolasa miatt S2J1goru íe
lelösségrevanást kell al.kalrn.azl}'· , . _ 

:r,,teg ken s2JÜlltetni a vasut· tei'Uletén. azt a .!tar�.!.zema 
!életet. amely a balesetek be'követke�rt töblffl ... = 
balesetet szenvedett dolgozót hibáztatia. e:- ugyan

_a�kor 
dol� balesetelháritási. inté2lkedé5'elk elmUJlasztásával véllkes 

gozókat menteni i!ll'eksziik. 
Bízunk abban. hogy rnindE!!:' d�ozo f?1'o:rott

, 
felelőssége� 

váUa,l az említett feladatok v�en es becsületes m1..1a; 
kájával hozzájárul a közlekedés biztonságához és dolgozo
tánlailk te;ti ép6égiének védelméhez. 

Szabó Antal, 
a Vasutasok Szakszervezetének 

fótitJkára 

Dr. Csanádi György. 

a mi!lim:ter első helyettese. 
MA V vezériga:z.gató 

Vállalások 
a lels•abadulás ün11epére 

Röpgyúléseken határozták el 
a ferencvárosi fíí.töház _dolgo: 
zói, hogy egyhónapos_ u�'.'ep1 
műszakkal készülnek apnhs 4, 
hazánk felszabadulásának 17. 
évfordulója méltó megünnep
lésére. Az ünnepi műszak so
rán jobb munkaeredmén:i,:eket 
kívánnak elérni a dolgozok. 

Ezért vállalta Illés Dezso 
kocsijavító brigádja, hog:i,: a 
részlegvizsgát 106 százale�ra 
teljesíti. Különben a szoc1ahs
ta cím elnyeréséért versenyez 
ez a brigád és lelkiismeretes 
munkájának köszönhető, hogy 

1 a hónfutások száma lényege
i sen csökkent. 
1 A mozdonyjavítóknál lber
hardt György kazánkovács bri-
gádja határidő előtt egy nap� 
pal elvégzi a 424-052 számu 
mozdony időszakos vizsgálatát. 
Dudás János brigádjával 
ugyancsak egy nappal előbb 
akarja átadni a 411-066-os 
számú gépet. A mozdonysze
mélyzet vállalta, hogy március 
foly;i,mán 2 s:z;ázaiékkal túltel
jesítik a• tervezett gazdaságos 
mozdoriyfelhasználást. 

Készülnek a felszabadulás 
ünnepére a terézvárosi pálya
fenntartási fónökség dolgozói 
is. A gépesített . mozgópálya
mesteri szakasz dolgozói vál
lalt*k, hogy . áp1ilis 4 tisztele
tére terven felül elvégzik a 
Kóbánya,-Kispest-Cegléd kö
zötti jobb 'vágányon, m.integy 
62 kilométer hosszúságban a 
futószal:Íályozást. Ebben a 
munkában máris jó eredmenyt 
érnek el Szlovák Mátyás, 
FöZdvárszki Istt•án és Pócz 

l Kálmán szocialista brigádjai. 
A VII. pályamesteri szakasz 

szocialista brigádja Putz Pé-

ter vezetésével terven felül el
végzi április 4 . tiszte letér� A!
bertirsa állomason a szukse
ges síncseréket. A tervezett 
hatórás vágányzárat másfél
órával csökkentik. A IX. pálya
mesteri szakasz dolgozói Ka
vicsbányán az 1. vágányon 100 
mé�r hosszúságban végzik el 
a síncserét és ezzel két tonná
val felemelik a tengelynyo
mást. E munkával egy időben 
140 ócska talpfát cserélnek ki 
vasbetonaljra. 

A felsoroltakon kívül vala
mennyi pályameste1i szakasz 
dolgozói értékes vállalás tel
jesítésével készül a felszaba
dulás ünnepére. A főnökségnél 
jelenleg 22 brigád 233 taggal 
küzd a szocialista cím elnye-: 
réséért. 

EZ ÚTON KÖSZÖNŐM 

Február 25-€n személyVo
nattal utaztam Székesfehér
várról Martonvá.sárra. Vélet
lenül a kocsiban· felejtettem az 
egyik táskámat. Az á!!omá• 
sem azonnal jelentettem az 
ügyeletes tisztnek és kértem, 
ha lehet, még aznap juttassak 
vissza nekem. Az ügyeletes 
tiszt ouorsan és elózékenyen 
segített. Már délben vissza
kaptam a csomagomat. 

A vasutasok példás el;árá
sát ezúton köszönöm. 

Dr. Rényi Andor 
Székesfehérvár 
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166  forgalmi és kereskedelmi tisztet 
avattak a MÁV tisztképzőn 

Választási moza ik  
Javában folynak a választá

sok. Több megyében már be 
is fejezték a szakszervezeti 
bizottságok újjáválasztását, s 
most a megyei bizottság vá

a jelöltek családját is 
felkeresték. 

nem voltak szakszervezeti ta
gok. Ez azt eredményezte, 
hogy a taggyűlés után nyom
ban belépési nyilatkozatot 
kértek . . .  

A tisz�vatás mindig jelen-
1 

A kitünő rendű Bessenyei 
fis esemenye a MA V Tiszt- Gábor mindössze 20 éves. A jépző In_tézetnek .. Egy �vi ta- csendes természetű fiatalem-
1ulás utan februar 28-an 166 , bertől a következőket tudtam 
.brgalrni és kereskedelmi hall- / meg. 
_tató érkezett el ehhez az ün- - A Szegedi Vasútforgalmi 

tanultam. Ügy érzem, hogy 
ezután sokkal magabiztosab
ban el tudom v,igezni a rám 
bízott feladatokat. lasztására készülnek. Még Velük arról beszélgettek, hogy 

nincs teljes képünk a válasz- a jelölt milyen magatui·tást 
tás eredményeiről, de azt tanúsít otthon, családja köl'é
máris elmondhatjuk, hogy ez ben. Ez a baráti érdeklődés 
a választás is elősegíti a szak- jó hatással volt a javasolt sze
szervezeti munka szélesebb mélyek családtagjaira és hasz
társadalmi alapokra való he- nos- volt a jelölés szempontjá
Iyezését, a szakszervezeti bi- ból is. Az egyik jelöltrol pél
zottságok erősödését. dául a családlátogatáskor de-

* 

Nemcsak a beszámolóhoz 
szóltak hozzá a taggyűléseken, 
hanem 

.1epélyes pillanathoz. Technikum elvégzése után 
Három óra után néhány Bicske állomásra kerültem for

l)erccel a Hunnusz hangjaival galmi szolgálattevőnek. Ez bi
·.1ette kezdetét az ünnepség. zonyos fokú könnyebbséget je
_Jujna Kálmán tanszékvezető lentett számomra a tanulásban. 
tanár megnyitó szavai után Ennek ellenére nekem is meg 
Rödönyi Károly vezérigazgató- kellett dolgoznom a kitunö 
lielyettes mondott ünnepi be- eredményért. 

a jelöléseket is sok helyen 
megvitatták. 

�et, majd sor került a ki- Bessenyei Gábor egyébként 
nevezések átadására. amikor a tisztképzőre került, 

Az előzőekhez viszonyítva rült ki, hogy gya�ran iszik és Bodrogolaszi nevelőintézetben 
különösen a bizalmihálózat olyankor kotekedo. Mivel ez 

I 

például csa k  tanárokat java
bővült. A választások ered- tö�b __ o�dal_ról is_ beigazolódott, solt a jelölő bizottság. A tag
ményeként a választott akti- a Jelolo b1zottsag lemondott a ság nem értett ezzel egyet és 

A 166 végzett hallgató közül két célt tűzött ki maga elé. Jó 
:iz egy kitűnő és a három első eredménnyel vizsgázni és mint 
;j,les átlageredménnyel vizs- a BVSC kosárlabdázója, mi
�tt hallgató soron kívüli kL előbb bekerülni az első csa
nevezést és pénzjutalmat ka- patba. Egyik célkitűzését sike
u<>tt. Wéber Ferenc i ntézői, rült teljesítenie. S ha szorgal-
1.:i-skomlósi János és Gyolcsos ma nem hagy alább. hamaro
J.ózsef - mindhárman jelesre san a sportban is előbbre jut. 

vák száma például Borsod jelöléséről. a dolgozók összetételének 
megyében 2800-ról mintegy . . .. . . * .. . . . megfelelően két fizikai mun-
3500-ra növekszik. Kulonos eset tortent Ercsi es kást is a vezetőségbe válasz-

Az alábbiakban a most fo- Seregélyes állomásokon a je- tottak. 
lyó választások néhány hasz- j lölésekkel_ k�_P:sol_atban

_. 
A vá- Baja állomáson Jávor Imre 

nos, érdekes és a jövő szem- lasztott Jelolo b1zottsag mel- sz. b.-titkárt nem választották 
pontjából tanulságos tapaszta- ! lett a tagok egy csoportja „ön- meg újra. Elismertélc eddigi 
latát adjuk közre. kéntesen" alakított egy másik munkáját, de az emberekkel vizsgáztak - főtiszti kineve

zést kaptak. Ugyancsak főliszt
té nevezték ki a tanfolyam 

egyik legfiatalabb hallgatóját, 
a 17 tantárgyból kitűnőre vizs
aázott Bessenyei Gábort. 

Amikor már elültek az ava
oo ünnepség izgalmai. a ta
nárokkal és a soron kívül ki
Jlevezett ifjú tisztek.kel arról 
!,eszélgettünk: milyen köve
telményeket támaszt a tiszt
J:épző a hallgatók elé? Hogyan 
iré.szíti fel őket az élet re? 

- A most végzett hallgatók 
dótt már lényegesen nagyobb 
követelmények á!ltak, mint a 
korábbi években - mondotta 
Kovács Ferenc tanár. - A 180 

1,eiratkozott hallgatóból a fél
i,;i vizsgákon tizennégyen több 
,antárgyból is buktak és nem 
:olytathatták tovább a tanu
Jást. Ennek ellenére a hallga
tók év t·égi átlageredménye 
J.67. Ez egy il)Jen nagy lét
számú tanfolyamnál jó közepes 
«'l'edménynek számít. 

- A jó átlageredményben 
l'cétségtelen az is közrejátszott, 
:togy a zajos Déli pálya.udvar
tól új otthonba. a Gazdasági 
Va.•utak -igazgatóságának t•olt 
Dob utcai épületébe költöztek 
• hallgatok - szólt közbe Ga-
csal Sándor. a marxista t.an
szek előadó.Ja, - Ebben az 
épuletlJen sokkal jobb feltete
lek között, 11y11godta.bb !égkör
ten tanulhatnak. 

\Véber Ferenc intézö 

A tisztképzőn valóban 
megnőttek a követelmények 
- mondotta Wéber Ferenc in
téző. - Jó magam sem hittem, 
hogy sikerül jeles eredmény
nyel befejeznem a ta nfolya
mot. A félévi 1:izsgákon ugyan
is a Legtöbb tantárgyból még 
jó osztályzatom ,·olt. A máso
dik félévben azonban jobban 
igyekeztem, szorgalmasabban 
tanultam és így sikerült jeles
re vizsgáznir 

Wéber Ferenc egyébként Ba
ja állomásról jött a tisztkép
�őre, most is oda megy visz
sza forgalmi szolgálattevőnek. 
S mint elmondotta. tudását 
arra használja majd fel. hogy 
brigádja minél jobb ered
ményt érjen e\ a termelésben. 

Be&senyel Gábor fötisú 

* jelölő bizottságot is. Ezek is nem tudott bánni, ezért nem 
kifüggesztették jelöltjeik név- szerették. Ercsiben a hanya
sorát. Akciójukat azzal indo- gul végzett munka miatt nem 
kolták, hogy a jelölő bizottság is jelölték újra az sz. b.-tit
által javasolt személyekkel kárt. Amikor ezt megtudta, 
nem értenek egyet. A megyei nem akarta elkészíteni a be
bizottság felfigyelt ezekre a számolót, persze beszámolni 
hibákra és gyorsan intézke- sem akart. 

A harmadik jelesrendú 
Gyolcsos József főtiszt is 22 
éves. Tanárai úgy jellemezték, 
mint a számok sze1·elmesét. 

A jelölő bizottságok 

- A matematika valóban a 

kedvenc tantárgyam. Éppen 
ezért határoztam el, hogy be
iratkozom a Műszaki Egyetem 
közlekedési tagozatára. SzeTet
nék üzemmérnök lenni a vas
útnál. Nem tudom, tervemet 
sikerül-e megvalósítani. Most 
visszakerülök Ecsegfalva állo
másra forgalmi szolgálattevö
nek. A továbbtanulás szem
pontjából kedvezóbb lenne szá
momra. ha a Püspökladány
Biharkeresztes vonat valame
lyik középállomására helyez
nének. 

általában jól és lelkiismerete
sen végezték munkájukat. Be
szélgettek a dolgozókkal és 
véleményt kértek a jelöltek
ről. Tapasztalható volt, hogy 
a pártszervezetek és a gazda
sági vezetők többsége meg
felelő segítséget adott a jelölö 
bizottságnak. Dombóvár fűtő
házban, az ó-miskelci Pálya

dett kijavításukról. A dolgozók felelősségérzetét 
* a szakszervezeti munka iránt 

Kiskoml«>5i János tötiszt 

.. 

Kískomlósi János 22 éves. Az újdonsült forgalmi és ke-
Bessenyeihez hasonlóan neki reskedelmi tisztek az Északi 
is megvolt az alap a jó lanu- .Jármújavító Hungária körúti 
láshoz. kultúrotthonában rendezlék 

- Jómagam is el végeztem a meg záró bankett,iükct. A 166 
Vasútforgalmi Technikumot. fiatal t iszt, vidám hangulatban 
Utána Városföldre ke•iiltem búcsúzott egymástól. a taná-
forgalmi szolgalattevönek. roktól, a tisztképzőtöl . 
Most is oda megyek vissza. 
A tisztképzőn nagyon sokat 1 V. F. 

Hogyan készültek 
a beszámolók ? 

fenntartási Főnöks�gen, Szé- A beszámoló elkészítése 

kesfehér·vá'r állomáson és más- elölt általában összeült az 
hol a pártszervezet azzal is sz. b. és megtárgyalta, hogy 
segített, hogy kádereket adott mit tartalmazzon a beszámoló. 
át a szakszervezetnek. Csak Az már kevés helyen volt 
szórványosan tapasztalhatók meg. hogy a kész beszámolót 
olyan jelenségek, mint Enying I is m�gtárgyalják. Csongrád 
és Seregélyes állomásokon, j megyeben a megyebizottság 
ahol a pártszervezet és a szak- úgy intézkedett, hogy minde
vonali vezetés nem segített a nült megtörténjen a már el-
választas előkészítésében. készített beszámoló kollektív 

* megbeszélése. Ezáltal növelni 
Hasznos módszernek bizo

nyult, hogy Sárospata k  és Sze
rencs állomáson, valamint a 
Sátoraljaújhelyi Pályafenn
tartási Főnöksegnét a jelölő 
bizottsági tagok 

lehetett a megyében a beszá
molók hatékonyságát. 

* 

Nincs baj a vezetőségválasztó 
taggyűlések határozat

képességével 

jól jellemzi a Kiskunhalas 
fűtőházban történt eset. Soós 
István hiúságból akarta meg
szerezni a titkári funkciót, 
szervezte a mdzdonyvezetőket 
és a fútőket. hogy támogassák. 
A tagság józanul döntött és 
nem választotta meg, 

* 

Országszerte munkához 
látnak az újonnan választott 

vezetőségek 
Borsod megyében megkezdték 
a bizal miak oktatását. Az 
újjáválasztott szakszervezeti 
bizottságok készítik munka
tervüket. Ilyen szempontból 
különösen a Szabolcs és a Fe
jér megyei sz. b.-ék állnak jól. 
A munkatervek tartalmi szín
vonala még nem mindenütt 
megfelelő. Vannak olyanol,1 

A tagság akarata szerint . . .  Mindenütt megvan az ehhez amelyek csak az értekezletek 
szükséges kéthánnados lét- sorrendjét tartalmazzák. 
szám. Elismerést &rdemel Put- Az újjaválasztott szakszer
nol< állomás szakszervezeti bi- ve-1.e 1-'b'ízotf �/;'?itt- most teszik 
zottságának az a kezdeménye- az elsó lépéseket. Nagyon fon-

Február 27-,én válnsztotta.r.. 1 tó-moz,galmaban. Pintér Géza. 
meg új szakszen·.ozetl b-,zottsa- 1 az szb új tagja, mint újítáSi 
gukat Kiskunlialus ál!om ... s I iele,ös az újítasi kedv további 
küldöttei. A régi ,·ezet<>SEo I fokoza�•- a mozgalom ered
reálisan értékelő é6 kritikus 

I 

ményesebbe tételét tanja fel
hangú beszámolóját Dobra La- adatának. Annak i tudatában 
jos szb-titkár mondotta el, s a ,·&.n. hogy munkája csak akkor 
küldöttek élénken vitatták : lehet igazán eredményes, ha 
azt. A vita tanulságai csak alá- 1 jó! eru·üttmuküdik Ko;;acs An
támaszlottá'k a küldöttek gyú- · ta!né üzemmérnökkel. az állo
lése által egyhangúlag elfoga- ' más újítási megbízottjával. 
dott határozatot. Ez a határo- 1 1960-ban koopt.álá�sal került 
zat tartalmas „útravaló" az .'.ij I az szb tagjai sorába Gajda 
szakszervezeti bizottsag számá- Györg11 gazdasa)\i felelo9. Most 
ra. megválasztották A to,·ábbi 

. . . . zése, hogy olvan ,·asulasokat los. hogy működésük a kollek-
sággal mar megkezm az el?kc- i,; meghívott ,i -vezetöségvá- tiv vezetés jegyében, tervsze
szüle_teke0 '.'-z any ik napJan::u 

l lasztó taggyulésre. akik eddig rűen történjen. 
megunneples(!re. Sok ten·e van ~-�--~-----+· -~-�~-~--~-~�~~---
Koi;ács Eleknek. a t,u·sadalom-
bizlos(iásl _ tan ·.c, mozgékony

,
· Nt•g\·ven éve váltókezelő elnokének 1s. Ten·ezi a bete,?,- J 

lálogató albizottság bóvité,ét _ 'd ·n - , _ · · ,  l l tt z · · t · . .  t • • 0 ',s· céa··gyi a' bizollsáa Asco -a. omas - · Skamu mentes szo ga a e ;es1 eseer ';":_�z

l 
eíh.i : ·

.-

tu " 0 valtóörhelyén március 4-en 
j 

nagyrabecsiili az állomás ·ve-UJJaa 8 u sa · töltötte be negyi·ened1k szol- zetösége és -minden munkatár• 
Kiskunhalas állomás szak- gálati évét Hortobágyi János I sa. Hortobágyi János szocialís

szervezeti bizottsága kollei<l iv va!tókezeló. Munkáját nagyon ta brigádtag Seres forgalmi 
mctnká,·al aka,·ja teljesíteni ; szorgalmasan és gondosan szolgálattevő brigádjában és 
feladatát. hogy megfeleljen 

I 
végzi. s_ ok fiatal peldát i·e- kivaló dolgozó oklevelet ka-

i.•;Jasztói. a s7A'lkszervezeti ta- hetne róla. patt már. 
Hogyan kezdték a munkát ? feladatokról így n-·i!atkozott :  

- erről kérdeztük az újjá,á- - Köitségi,etésúnk már ké
!aEz.tott s?,akszervczeti biwtt- szen 1:a11. Azt ten,ezem. hogy 
ság tagjait. a szervez�tts.éget a jelenlegi 

gok bizalmának. Peldas munkajáert baleset- • P. L. 

Szervezik 
az albizoUságo1.at 

92 százaLékró/ tovább növel
jük. Levelezőink írják a szakszervezeti választásokról 

Tiizelő-eloszlás 
A titkru· ismét Dobra Lajos és konyhai iigyek . . .  lasztások során Veszprémben dítani az elmúlt években. 

VESZPRÉM MEGYE. A vá-
, 
akcioját is ig,·ekezet! elomoz-

le,l, aki már hetedik. ve vl- is igyekeztek felszámolni a A vita során Németh Tibor 
seii e,:t a tisztet. Most í, biza- ;zak.szervezeti bizottságok túl-

1 
és Major Mihály azt kérték, 

kodik, hogy az új vezetóse;; Rengeteg dolga van a mun-
zott elap1·ózottságát. A pálya- hogy a szocialista brigádokat 

nem log szégyent vallani. kasellátási felelosnek. Ambrus 
fenntart.ási fonökség új szak- , lehetőség szerint tartsák 

- Első ,;ezetőségi ülésünket Károlynak. A Jegelso feladata 
szervezeti bizottsága négy ko- I együtt. mert az átszervezések 

m.árcius 2-án tartottuk. Megal- most a társadalmi kereskedel- rábbi kis szb-t egyesít magá- akadályozzák a \'állalások tel
lapodtunk a legfontosabb te11- lIÚ ellenőrök kivalasztása és ban. Az ütszer\'ezés minde- jesítését. Horváth Ferenc kél-
nii:alókban. Március i·égéi.g megbízása. A lüzelóellátó al- nült rendben megtörtént te. hogy a szocialista brigá
minden vezetőségi tagnak meg bizottságot is újra kell szer- irJa Bogná1· Károly tudó- dok tagjai gyakrabban láto
kell alakíta nia a feladatlcöré- vezni. :i<�z az albizottság ta- sitönk csak a Janos- gassák a kultúrotthon kön.v-v-
11ek megfelelö albi=ottságo,. valy nagyon jól teljesítette háziaknál akadt egy kis anya- türál. hogy ne csak formális 
Ezenkfoül  vezetőségünk tag;ai feladatát. jórészt neki köszön- gi probléma. Jánosháza Vas legyen az olv13sásra vonatko
most a legfontosabb határoea- hető. hogy a tüzelóelosztás 

megye területén ,·an. de az zó ,·állalás. Az érdekes vita 
tokat és rendeleteket ta nu;m,;- rendben és időben megtörtént. szb 42 tagját a sümegi szak- után megválasztották a 11 ta
nyozzák. beleértve a válas:t", A vezelőség\'álaszló küldött- szervezeti bizott,ág vette át. gu új vezetőséget. 
alkal·mával hozott határozatu,,- gyúlé5"n Károly A ntal. ;Wa- Különös módon az áladás ASZúD ALLOMAS. Nem
kat is és elkészítik 1nu nkater- gyar Mihály és Angyal Béla előtt. januárban . már íelhasz- csak az aszódi vasuta,ok vet
veil.et _ mondta Dobra elv- tett felszólalásaban kritiri.us nálták az. e&:ész e\Te 71<?_i 1:ány- tek részt a \'ezetóségvalasztó 
társ. megjegvz� .':ket az _üz7mi kony- z�lt 800 fonni rendk1vuli se,- l,taggyűlésen. hanem eljöttek 

Tóth Tibo·r a termelési fele- ha munkaJara. Kertek. hogy gelyt. !gy az szb vagyona ero- Tura állomás vasutasai is. A 
lős új tag a� szb-ben. Amint ' nyáron„ bővítsék az éttermet, sen megcsappant. Csak 166 fo- régi vezetőség részletesen be
elmondotta, legfontosabb [el- ho,,.ay tobb dolgozo el:>éd_elhes- rint került ái a sümegi szb. számolt a végzett munkáról 
adatának a szocialista brigád- sen. EzzeJ kapcsolatban 1s lesz pénztárá�a. az elért eredményekről. A be� 
mozgalommal és a szakma ifjú n�hány tennivalója Ambl'Us TAPOLCAI FŰTŐHÁZ. A sz,ámolót kö_':-'ető vitában ki-
mestere mozgalommal valo Károlynak · · · vezetőségválasztó taggyűlésen tu:,t, hogy to.bben nem _tartot-
foglalkozást tartja. A válaszLas A tizenhárom tagú szb min- Sörös Ferenc szb-titkár arról ta · megfelelonek a rég, ,·eze
al.ka1mával Kálócai Mihal·y, den tagja - a régiek is. az számolt be, hogy tavaly lema- t?ség munkáját, mert úgy \'él
az egyik szocialista brigád tag- újak is - jó munkál akarnak radás mutatkozott a tapolcai lék, hogy nem tett eleget a 
ja kérte az új vezetőséget, végezni. Fodo,· Károly az új fűtőház munkájában - írja tag�á� érd_e�ében. A_z új ve-
hogy többet foglalkozzanak munkavédelmi felügyelő az Dancs Jó-sej tud · . ·t · 1• zetoseg Jelolese dolgaban nem 
majd velük. Ez a tennivaló a utazószemélyzctnél és a rako- A f .  �h . . �SI on '· jutott teljes megegyezésre a 
határozati .1·avaslatban is sze- dási főnöksé0né! is meg akarja , 

uto az Jepe, .  n�m tagság. Ene !1emc�ak a_z el-. .. . . . . � . . • . tudtak megfeleloen telJe- hangzott megJegyzesekbol le-1 epel. Az ottagu termelesi al- szervezni a m1mkaveclelm1 or- •t , ' JJ 't , . f I d 1 . 1 t I t tt k '· ti l t · 1 bizottságnak bőven l esz dolga. séget. Borbé!yi Károly. az új s, em sza 1 as, e a a a, ta · ,e e. . ·ove ,ez e n 1 .  rnnem 
kultúrfelelős a kultúrélet fel- Elismerte a beszámoló a mun- a_bbol ts, hogy )6 _tag tarlóz-

)lil lervez 1 1 d't ' 't t • J'• . • J' _ 1 kavédelmi bizottság jó mun- kodott a �za:•azastol (!) - ol-en ,_ese ervez1 . 0-sva, a • . . • . .. • . vastuk Prnter La;os tudósi-
az újítási felelő,, '? nos,U; nöfelelős. � nőnapi ün� kaJat es _azt a f�_!1?desl, _ �.m)t tónk levelében. 

.. , , 
1 

nepseg rendezes�vel btzony_1-
1 

a dolg-0zok_ szo'::tahs ellatasa- NYUGATI PÁLYAUDVAR. Tava)v fellendulE;S m�tat!'.�- totta be. hogy meltó \'Olt  a va- ban s1kerult elerm. Az szb. A vitában töhl:J bírálat hangzott K1Skunhalas allomas UJ1- lasztók ,bizalmára. A nöb.i.zott- a dolgozók családiház építési zott el a lelepo vezetőség 

munkájával kapcsolatban Bu

dapest Nyugati pályaud,;ar 
rakodási részlegénél tartott 
műhe!ybizottsá!,O választáson. 
A jelölöbizottság által ja,a
solt Jurányi Lászlót nem Yá
lasztotta meg a tagság, csu
pán három szavazatot kapott, 
helyette Németh István került 
a műhelybizottságba Az újon
nan megválasztott vezetőség
tő'. - fr,ia levelében Zsig
mond János -. azt várják a 
rakodási részleg dolgozói, hogy 
ségítsen a még fennálló hiá
nyosságok megszüntetésében. 
Lesz dolga az új vezetőség
nek. hiszen a tagdíjfizetés 
60-70 százalékos. nem beszél
ve arról. hogy kulturális és 
egyéb ,·onalkozásban is nagy 
lemaradás van. 

V AC ALLOMAS . .Jó szerve
ző és előkészítő munka után 
került sor Vác állomáson az 
új szb megválasztására. Kon
kolµ Gyula titkár szép ered
ményről számolhatott be -
olvastuk a vezetőség-választás
ról érkezett tudósításban. -
A jó munka következménye 
volt. hogy az őszi forgalom 
során 24 ezer forint jutalmat 
kaptak az állomá§ dolgozói. 
Bü;álta a beszámolp. hogy 
visszaesett a szocialista bri
gádmozgalom, mert csak el
kezdték a versenyt, de a 23 
brigád közül egy sem jutott 
el a kitüntető cím elnyerésé
ig. Az új szakszervezeti bi
zottságnak lesz mit tennie. 



l\lAGYAR VA�UTA� 

A mÍskoleÍ Ígazgatóság 

eredményeÍ a számok tiikréhen 
Ha számvet.é&t készítüillk a 

rnisJcolct igazgatóság 1961. évi 
teljesítményéről, a dolgozók jó 
munkájárol adihatunk számot. 
Hiszen az igazgatóságok egy
másközötti vem�nyében éves 
viszonylatban a második he
lyen végeztünk. Erre a korábbi 
években nem volt példa. 

radá.l mutatkozik. Lemaradá
sunkat elsősorban objektív té
nyezők okozták. Előfordult, 
hogy amikor rendelkeztünk 
üres kocsikkal; a területünkön 
levő üzemeknek és vállala
toknak nem volt megfelelő 
diSZPQZícíójuk. A negyedik ne
�edévben a me.grendelt kocsi
kat sok esetben azért nem tud
tuk kiállítani, mert azokat a 
debreceni igazgatóságnak kel
lett átadni. Ez a körülmény az
után több mennyiségi ténye
zőnkre is kedvezőtlenül hatott. 

és kocs-ipark jobb kihas?..nálá- l Miskolc-Ózd viszonylatában 
sával. ll;ppen e?Jért nagyobb például új mozdonyfordulót 
súlyt kell helyeznünk a ki- és vezettünk be. Miskolc rendezá 
berakások megszervezésére, az pu.-on a gurítás meggyorsítása 
elegytovábbftás meggyorsításá- érdekében az irányv,ágányok 
ra, s ezáltal a kocsipark maxi- átszervezésére javaslatot készí
m.ál.is kihasználására. tettünk. Egyes munkafolyama-

E cél érdekében a forgalqm tok egyszerűbbé tétele és meg
vonalán a centrális irányítás- gyorsítása céljából új techno
nak kell maradéktalanul meg- lógiát dolgoztunk ki. Kisebb 
valósulni és az igazgatóságok átszervezéseket hajtottunk 
egyéni érdekeit is a népg.azda- végre és egyes munkakörök
sági érdekek alá kell helyezni. ben nagyobb hatáskört bizto-

sítottunk. 
Kölcsönös segítséget Az intézkedéseknek máris 

mutatkozik eredménye. Azóta 
Miskolc rend-ezőn volt olyan 
nap, amikor a tehervonatok 

196%. MARCIUS 15. 

Márciusi lobogó 
Március 15-én szliztizenne

gyeds:zer idézzük ünnepi emlé
kezéssel történelmünk egyik 
legnagyobb forradalmi hagyo
mányát, 1848 h/5seit. Ez a nap, 
a márciús 15•i forradalom 
nagyszerií, kezd.et volt a feu
dális társadalom megsemmisí
tésére. Az elnyomott magyar 
nép szabadságharca akkor el• 
bukott, de örökségét átvette az 
1919-es Magyar Tanácsköztár
saság, 1945 rügyfalrosztó tava
sza pedig örökre beteljesítette 
1848 szabadságeszményeit. 

A történelem élén haladni 
- ezt akarták a márciusi if· 
jak. Ezt tűzte lobogójára Pe
táfi, akit forradalmi költésze
te előbb a pesti ifjúság, majd 

az egész magyar nép ef7l/Ík 
ve:zéralakjává emelte. 

1848-ban a feudalizmus ön
kényének a lerázása, a polgári 
fejlődés és a nemzeti függet
lenség kivívása volt a cél. A 
Petőfi kitűzte út most is foly
tatódik. Az ígaz hazafiság érzé
se vitte az elmúlt években éa 
viszi ma 'is a magyar fiatalo
kat a hansági mocsarak lecsa
polására, nagy szocialista léte
sítményeink felépítésére. 

Most, amikor mi a felszaba
dult hazában a történelem új 
lépcsőfokain lépegetünk mind 
feljebb, valóban a:zok válnak 
méltóvá dicső elődeinkhez 
akik a "néppel túzön-vizen át.; 

haladnak a szebb, boldogabb 
jövőt biztosító szoclalizmu, 
felé. 

A:z. út, amelyen eljutottunk a 
második he!yhez, haszn0s ta
nulságokat, tapasztalatokat 
nyújtott számunkra. Az elsó 
negyedévi első helyezés elnye
rése után, egész évben vezet
tünk és csak az utolsó két hó
napban szorultuillk a második 
helyre. Ez arra figyelmeztet, 
hogy tovább kell javítani a 
vezetés é,s az irányítás sz!nvo
nalát, a szervező és ellenőrző 
munkát és jobban kell támasz
kodni a dolgozók kezdeménye
zéseire. 

A gaz,daságos-ság szem.pont
jából káros keresztfuvarozások 
is e!óforduJtak. A múlt év no
vember 21-én Hatvan állomás
ról a S2ll!rencsi Állami Gazda
ság részére 6 kocsi száraz ré
paszelet érkezett. Ez a fuvaro-
7..ás indokolatlanul kötött le két 
és fél napra 6 vasúti kocsit, 
.mert az állami gazdaság a szá
raz répaszeletet helyben, a sze
rencsi cukorgyárból, i9 bes.re
rezhette volna. 

Mi ennek az elvnek a betar
tásáxa fogunk törekedni az 
igazgatóságok egymás közötti 
versenyében. is és bármiikor 
készek vagyunk ennek megfe
lelően a szomszédos .igaz.gató
ságok munkáját segíteni, de 
ugyanígy várjuk mi is és igé
nyeljük a kölcsön� támoga
tást. 

menetrend.szerinti indítása 87,l w, .. , ... , .. ,,..,.,., ...... , .. ,_, •• .... , ... ,..., ......... ......... , ...... , .. , ..... , ... ,.,., ., ., .......... , .... , ., .. , .... ..,.,..,, ... ,.,., -•, 
százalék volt, s ugyanezen a 
napon 3200 kocsit gurítottak. 

Láthatjuk tehát, hogy csakis 
új munlkastflus kialakításával, 
előrelátó vezetéssel, bátor kez
deménye:zéssel, a tapasztalatok 
elemzésével, valamint a dolgo
zók javaslatainak, véleményé
nek fok07.0ttabb figyelembevé
telével oldhatjuk meg sú!ypon
ti. gazdasági feladatainkat. 

Joggyakorlat - Elvi döntések 

A továbbtanuló dolgozók 
tanulmányi kedvezményeivel kapcsolatos 

egyes kérdések értelmezése 

A tervmutatóinkat vizsgál
va azt láthatjuk, hogy bár a 
célkitűzéseinket nem minde
nütt teljesítetúük, de vala
mennyinél a bázisidőszakhoz 
viszonyítva jobo eredményt 
értünk eL örvendetes szá
munkra, :hogy a minőségi mun
ka és a munkafegyelem javu
lására jellemző mutatók jelen
tös fejlődésről adnak tanúsá
got 

Jobban kihasználjuk 
a lehetóségeket 

Az idén legfont.osabb felada
tunknak tartjuk a főosztály és 
a szakszervezet elnöksége által 
közösen kiadott versenycélki
túzések megvalósítását. Ezek 
az új célkitúzések az igazgató
ság valamennyi szakszolgálata 
részére olyan feladatokat állí
t.anak. amelyek teljesítése to
vábbi erőfeszítéseket követel, 
de ugyan.htkor biztosítja az 
1962. évi terveink sikerét. 

Az igazgatóság szakszolgála- (A Munkaügyi Mini$zté-
tai az idei intézkedési. tervei- rium, a Müvelődésügyi Mi• 
ket a fenti. elvek, valamint a nis:ztérium és a Sza-kszerveze
gazdaságosság és az önköltség- tek Országos Tanácsa együt
csökk.entés követelményeinek tes állásfoglalása az érvényes 
figyelcml>e'Vételével készítet- ja<rszabályokkal egybedolgoz
ték el és ez az intkzkedési ter- va.) 

zetben közzétesszük a tovább
tanulók tanulmányi kedvez
ményeire vonatkozó jogszabá
lyokat és az azok helyes ér
telmezését segítő állásfoglalá
sokat. 

Kevesebb a bal.eset 

,Az 1961. év tervteljesítési 
mutatói arra figyelmeztetnek, 
hogy még korántsem használ
tuk ki a termelékenység növe
lésének és az önköltség csök
kentésének adott lehetőségeit. vünk lesz az évi munkánknak Az egységes gyakorlat ki- A tanulmányi kedvezmé

nyekre általánosan vonatkozó 
állásfoglalások: Az elmúlt évben a teherko-A balesetek 57.áma is esők- esik statikus terhelési tervszá

kent. 1960-ban 621, 1961-ben mát BOkan teljesít!hetetlennek 563 �eset �olt. A:z. . okozott találták. Figyelmesebb munká
� _

osszeg�nek . csökJ<;enese val., finomultabb munlkamódn�{( k�vez?bb keP_et mu,at. A , szer alkalmazásával, a kocsik bázis1doszalctioz kepest 
_
1961- válO",,atásával mégis sikerült ben a balesetek_ al� �kozott elérni a tizedtonnákért vívott 

� . 
50 s�at csokk��- harc eredményeképpen l\1uko!c rendezo pu. dolgoz01- hogy tervünket 0,4 százalékkal nak_ Jobb, fi_�·elmeseb mun- túlteljesítettük és az előző évi 

kaJat bizony1tJ�, hogy a_ l_eg_u: l9,Jl tonnás ténys.zámunka.t 
n'.ott egy kOC;>l:a � =1� 1961-ben 19,93 tonnára növel
ka: az _1960. ev! O,Oo fonntrol tük. Ezzel 29 367 kQCSit taka-0,02 formtra csokkent. rítottunk meg, vagyis ha az 

Dolgozóinkkal termelési ta
nácskozásokon megvitattuk, 
hogyan lehet a célkitűzéseket 
megvalósítaru. mi a teendője 
az illető szoli,;álati he1ynek a 
tervteljesítés és a gazdaságos 
üzemeltetés érdekében. 

a vezérfonala. 
1 

alakítása és a félreértések ki-
Dr. Pásztor Pát, küszöbölése érdekt!bcn az 

a miskolci igazgatóság vezetője aláboiakban egységes szerke- 1. A tanulmányi kedvezmé
nyek az állami iskolru·endszer 
keretébe taii-0z6 o�tatás! in
tézmények (általános iskolák, 
gimnáziumok, technikumok, 
főiskolák. akadémiák. egyete
mek) esti és levelező tagoza
tának valamely évfolyamára 
beiratkozott hallgatókat illetik 
meg. 

Évente tízmil l ió forint 
A:z. elmúlt évben menetrend

szerúségi tervünket nem tud
tuk teljesítem. Sőt januárban 
is lemaradás mutatkozott. A 
személyvonatok 92,63, a teher
vonatok 66,82 s.zázaléka közle
kedett menetrend szerint. A le
maradás okainak számbavéte
le után három csomópontun
kon végeztünk mindenre kiter
jedő alapos vizsgálatot. Megál
lapítottuk, hogy Miskolc ren
dező pályaudvar, Füzesabony 
és Berente csomópont munká
ja a döntő a menetrendszerű
ség megjavitását illetően. A 
vizsgálat, valamint a dolgozók 
meghallgatása és javaslatai 
alapján, a helyi párt- és szak
sz,ervezeti iozen;ekkel történt 
megbeszélések után egy sor 
intézkedést hajtottunk végre. 

a csillagfúvós mozdonyok gazdasági haszna 

Helyesnek bizonyultak az.Qk 1960. évi 19,31 tonnás kocsi ki
az inté2Jkedések, amelyeket !has.ználásánál maradunk, ak-
196'1 elején a minőségi munlra kor az 1961. éviben elszállitott 
megjavítása, a fegyelem meg- árutonna mennyiséghez 29 367 
szilárdítása érdekében tettünk. kocsival többre lett volna 

A mennyiségi t-ényezők tcl- szükségünk.. Ennek az ered
jeétésénél már n�n minden- m�nynek a jelentőségét nem 
bén értün.lc el az. elwbiekhez lkell különöseb� mágyarázni. 
hason!ó eredményt. A kocsi- A termelésnövekedésból 
igényes árutonna teljesítmé- származó áruk .iem kis részét 
nyünknél példt..u1 a bázisidő- a miskolci igazgatóság.'Ulk. kell 
sza.khc:z 1:iszonyit::a 2,4 s:záza- elszállítani. még.pedig olcsób
léJckal több árau: szállítottunk ban és gazdaságosabban, a 
ei, mégi,s 2,2 s:záw.l.ékos le-ma- rendelkezésünkre álló mozdony 

Gömwzdonynál nincs mód 
I
gáz és a :fáradtgőz találkozásá

arra, hogy temio!lszetes huza- nál fellépő ütközésveszteség 
tot ihasznosftsunk, mivel az úr- kicsiny. mert a kéménybe 
szelvény csak :igen kis kémény- áxam1ó füstgáz beömlési sebes
hosszt enged meg. A mozdony sé,ge az ütközé&i folyamat elött 
tüzelőterében elégetendő tü- nagy és áramlásának. iránya a 
zelőanyag pedig ookal több le- gőz .irányával közel párhuza
vegőt igényel, mint ami ennek mos. Ez a találmány másik lé
a csekély nyom,áskülönbségnek. nyeges jellemzője. 

Nem jár tehát tanulmanyl 
kedvezmény: 

a) az állami iskolarendszer 
keretébe nem tartozó iskolá
kon, tanfolyamokon tanulmá
nyokat folytató dolgozók ré
szére, pl. szaktechnikurni tan-
fc;,h-b:n, ny-elvtanfolyamok 
(ELTE, pedagógusszakszer-

A vasút új Kossuth-díjasa 
Dr. Mészaros Pál tudományos kutató 

Az 1962. évi Kossuth-díj Bizottság a többi 
között Kossuth-díjat adományozott dr. Mé• 
&záros Pálnak, a Vasúti TUdományo.s Kutató 
lntézet főmunkatársának egy évtizedes ki
váló tudományos munkájáért. 

1935 óta dolgozik a va.sút'lál és jog! vég
zett3égével akkoriban forgalmi beosztást lro
pott. Forgalmista volt hosszú ideig fiatvarl
ban, majd ugyanott oktatótiszt lett, késább a 
Budape.sti üzletvezet6ség l. osztályán kapott 
előadói beos:zást. Állomásfőnök volt Kistere
nyén, Salgótarjánban és Józsefvárosban. Dol
gozott a KPM I. Vasúti Fáosztály 8. E. osz
tályában, ahol a forgalom műszaki fejlesz
tési kérdéseivel foglalkozott. 1952-ben a Vas
úti Tudományos Kutató Intézetbe kerilZt, 
ahol rendszeresen részt vett minden forgalmi 
;ellegú téma feldolgozásában. 

Tudomán11os munkája soráfl naqyszerúea 

alkal11UZzhatta a gyakorlatban szerzett Má· , 
sát. Itt kerül.t sor a tudományos témak. e.;yik 1 
legfontosabbikának, a mód.szeres elegy,·er.•· t 
dezés elméletének kidolgozására. A móds?e- i 
res "legyrendezés gondolata évek cúztt érle- l 
Zödött meg benne, és amikor a forgalom ne- 1 
vekedésével a rendezőpályaudvarok munkája 1 megsokszorozódott, akkor 3 hónap alatt ve- : hatására kel-'tk�ik. Ezért a 
tette papírra, dolgozta ki pontosan, sok-sok 1 «o·zmozdonynál- • m.e , __ ,.,. I ·1 t · · ít • é ko la · kisé z • t O s .... """e9 e me  e i szam as s gya · r ti r etezes 

I ' tb l.étesit ek h tot. E után azt a módszert, amely a leghatékonyab- u n • en u::3 1-i::e 
ban segíti a vonatrendezés munkáját. A mód- a . �a go�l múk�tetet fu
szeres elegyrendezést ma már az ország mín- vocsoves fust<'(ázelsz1vó beren
den részében ismerik, több előadást, tanul- dezést alkalmazunk. 
mányt irt erről a témáról. 

A Vasúti Tudományos K1itató Intézetben el
töltött 10 év alatt olyan nagy horderejű ku
tatási témákkal foglalkozott, mint a vasút
vonalak megengedett és maximális átbocsá
tóképességé'l!ek meghatározása. az árukezelési 
hel11ek kiszolgálása és tervezésének módszere 
az ii,a,rtelepek gazdaságos kiszolgálása a vas� 
útállomások elegy feldolgozó képes�égének 
megáitapitása, a tolató tehervonatok ö�szeál
lításának módszere és megannyi tud.omá
nyos téma, amely a t'<!súti forgalom gazda.sá
gos. gyors lebonyolítását segíti elő a gyakor
latban. 

A fúvóból nagy sebeS'Séggel 
kiáramló gőz a füstszekrény
ben levő gázt magával ragad
ja és a fúvóval szemben levő 
kéményen keresztül a szabad
ba s.zállitja. Ezáltal a füstszek
rényben vacuum keletkezik. 
amely a tüzelőrostélyon ke
resztül levegőbeömlést okoz. 

A csillagfűvók bevezetése 
előtt a MA V-nál használt fú
vók körkeresztmetszetGek vo1-

Munkájának szerelmese dr. Mészáros Pál. tal. amelyeknél a kiáramló gőz 
A'? elmúlt években két könyve jel,:nt meg. fordított csonkakúp palástfelü
több jelentős tanulmán11a látott 11ap1·iláoot é§ leten érintkezik a füstgázok-40 1:mbliká.It szakkcikk is dr. Mészáros Pál lan- kal. 
kadatlan munkaked-z,•ét és szorgalmát bizonyít- , . . . 
ja. Hét év óta te1•éken!Jen részt i•esz az új A felf.alálók megallap1tották, 
s:zakember gárda képzésében: a közleked.ési 

I 

hogy a fúvó hatásfoka annál 
üzemmérnök, kar eq!Jetemi adjunktusaként jobb. min.él nagyobb az érint
Is tanít. munkálkodik. kezö palástfelület és minél ki-, 

Dr. Mészáros Pált nemrégen tüntették ki sebb a sebességkülönbség az 
a Közlekedési Tudományos Egyesület Jáky- ütköző gőz_ és gázrészecskék 
emlék.érmének második foko:zatát-al. Most között, azonos fúvókiömlő ke-
a kormán11 tudománuos munkája ,elismeré- tm ts t 11 t 
séül a vasút áruszállftás elméleti kérdései-

resz e ze me et · A palást-

nek megoldásában elért eredményeiért a 
felület megnövelhető. ha a fú

Kossuth-d.íj III. fokozatával tüntette ki. vókereSZtmets7,et nem kör, ha� 

Lapunk valamennyt vasutas dolgozó ne· nem csillagalakú. Ez az ú.i ta

t>ében kíván dr. Mészáros Pálnak további si• lálmánv egyik lényeges '·'lem-
kereket és ;ó egés:zséaet. zóje. 

B. 1. Az új be1·ende7.ésnél a füst-

cze� nyelvtanfolyama, stb.), 
könyvelői, könyvvizsgálói, 
tervelőadói. statisztikusi szak
tanfolyamok stb .. kivéve ha a 
Minisztertanács külön jÓgsz:a
bállyal bizonyos tanulmányi 
kedvezmények juttatását kü
lön előírja (pl. Felwfokú 
Munkavédelmi Tanfolyam); 

b) az állanú iskolarendszer 
keretébe tartozó iskolák nap
pali tagozatain résztvevők ré
szére még akkor sem ha ta
nulmányaikat akkor ' fejezik 
be, amikor már munkavi
szonyban állnak (pl. nem Jár 
tanulmányi szabadság az egye. 
tem vagy főiskola nappali ta
gozatán végzett hallgató ré
szére a diplomamunka eThé
szítéséhez); 

c) a magántanulók részére; 
d) az állami iskolarendszer 

keretébe tartozó oktatási in-
Í tézmény valamely évfolyamá

ra be nem iratkozott. de egyé
A csillagfúvós füstgázelszívó n} elbírálás és személyre szó

berendezés a gőzmozdonyok lo _eng_edély , 1:1apján különbö
teljesítményét mintegy 20 s.zá- z�ti, kiegés�1tő vagy elmaradt 

lékil al .. li . .. vizsgát tevok. valamint dok-
':a t . nove • Ezenk1 vul tori szigorlatot tevők részére. evente közel 15 OOO tonna sze-
net lehet megtakarítaru. Ez lO 2., Ha a _továbbtanuló do!• 
millió forintnak felel meg gozo e��edelyt kap a vállalat · 1gazg:ü0Jának hozzájárulása 

A csillagfúvós mozdonyok alapj� a::r�, ho� !gy tanév 
üzemeltetése tette leh t· é 

anyagat rov1debb 1do alatt vé-
. e ov az "CZZe el, akkor a J-ötelezó fog-1�61-6,:l. évi menetrendben lalkozásokon való megjelenés• 

több, főként gyorsvonat me- re biztosított ta.'lulmányi ked
netidejének csökkentését, vala- v-ezményel-: a szükséges mér• 
mint a tehervonatok terhelésé- tékben, a tanulmányi szabad· 
nek felemelését A találmányt ság teljes mértékben erre a 
a NIKEX Külkereskedelmi rövid_ebb id?re jár. Tanévha· 
v ' llal t . lasztas eseten nem kaphat a a a megvásárolta é9 an- c'olgozó több tanulmányi ked
na!k külföldi értékesítésé1·ől vezményt. mint amennyit a 
gondoskodik. A szabadalmaz- tanév időben történő befejc
tatás több államban megtör- zése esetén kaphatott volna. 
tént. Az NDK vasútja már 3. A tanulmányi s7�,badság, 
&zereli az első csillagíúvós a munkaidókedvezmény és a 
mozdonyt. Tárgyalások foly- fizetett távollét miatt kiesett 
nak lnd.1aval, a Román Nép- munkaidőre a Mt. V. 140. §-a 
köztársasággal és a Dél-a.Jrikal alaoján számított átlagkerese-

tet kell fizetni. Unióval.. A találmány felta-
lálói: Dabószy Ödön, Heller 
György, Kas.Yat Dénes, János
deák Egon és Torma István 
mérnökök. 

A gőzmozdonyok átalakítása 
folyamatosan történik. Az öt
századik, 424-300-as c,;illagíú
vós mozdonyt a közelmúltban 
adták át a Landler Jenő Jár
mújavítóba-n a szeg.edi fütő
ház megbíwttjának. 

Ha a tanulmányi kedve21-
mények igénybevételét Indok· 
16 tanulmányi elfoglaltság 
olyan napra esik, amelyre a 
dolgozó egyébként sem kapna 
munkabért - mivel munka• 
idókiesése nincsen -. a tanul
mányi kedvezmény címén sem 
kaphat munkabért. 

(1962. évi S. sz. Munkaüm,1 
Közlöny.) 

(Folytatása kovetkezik.) 
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,,Több vasutast várunk . . .  ✓ ✓  
Kitüntetett 
szín játszók 

A Józsefvárosi pályaudvaron 

Látogatás a szombathelyi Ady Endre művelődési otthonban 
Et..Ssorban a sokoldalúság 

jellemző az Ady Endre nevét 
viselő szombathelyi vasutas 
múvelődési otthon munkájára. 
Rendszeresen tartanak itt tu
dományos- és ismeretterjesztő 
előadásokat, jól működik és 
gyakran szerepel a színjátszó 
csoport, a táncosol, a legmo
dernebb táncokat tanulják, 
példás szervezettséggel műkö
dik a könyvtár. 

Művészettörténeti 
szabadegyetem 

kította a Fiatalok könyvbaráti 
körét. Ennek a könyvbarát 
körnek 70 tagja van és ha
vonta rendszeresen összejön
ne!, könyvankét, klubdélután 
vagy más rendezvény kereté
ben. A kör segítségével 180-
ról 700-ra nőtt a rendszeresen 
olvasók száma. Január 7-én 
Hull a hó címmel zenés iro
dalmi músort rendeztek. A kör 
tagjai adták elő a legszebb téli 
verseket. Márciusban vidám 
müsor keretében irodalmi fej
törőt rendeznek. Aprilisban 
szavalóverseny lesz. 

Nem zárkózik el az Ady
kultúrotthon a különböző he
lyi szervek rendezvényei elől. 
Január közepén például há
romnapos galambkiállitás volt 
igen nagy népszerűség köze
pette. Itt ünnepelték a szom
bathelyi munkásőrség fenn
állásának ötödik évfordulóját 
és több középiskola itt ren
dezte .,szalaga,vató" ünnepsé
gét. Február 17-én vonatkísérő 
bál volt az Ady-kultúrotthon 
termeiben. Ezt a szombathelyi 
állomás dolgozói rendezték. 

A nagykanizsai vasutas k.-ul
túrotthon szfnjátszó csoportja 
tavaly decemberben ünnepel
te működésének 15. évfordu
lóját. A szinjátszó csoport, 
a.mely Déryné nevét viseli, 
most elnyerte a Szocialista 
kultúráért érdemfrmet. A ki
tüntetés átadására március 17-
én, szombaton kerül sor Nagy
kanizsán. 

Baki Elemértől a kultúrott
hon igazgató helyettesétől elő
ször az ismeretterjesztő mun
ka felől érdeklődtünk. 

- Művészettörtlneti szabad
egyetemet indítottunk - vá
laszolt a kérdésünkre -, feb
ruár 22-én volt az első előadás 
az ókori építészetről. Ez a sza
badegyetem három évig tart. 
Az első évfolyam építészeti 
elöadásai után a második év
ben a szobrászat, a harmadik
ban a festészet fejlődését is
mertetik a szakértő előadók 
a havonta egyszer sorra kerülő 
előadásokon. 

Az ifjú könyvbarátok szeret
nék népszerűbbé tenni a 
könyvtárat az iskolások köré
ben, hiszen nagyon sok könyv 
van itt a fiatal olvasók szá
mára. Ezért határozták el a 
kultúrotthon vezetőségével 
együtt a mesefilm-sorozat ren• 
dezését. Az előadások alkal
mával könyvkiállítás is lesz, s 
a közönség mindjárt beirat
kozhat a könyvtárba. 

Jó lenne, ha a jövőben több 
vasutast vonzana az Ady
kultúrotthon, mint eddig. Eb
ből a szempontból örvende
tes, hogy a szombathelyi igaz
gatóság fiataljainak részvéte
lével rádiós szakkör kezdődött 
a kultúrotthon múszaki termé
ben. Nem ártana bővíteni az 
ilyen, csak vasutasoknalc szóló 

Az ünnepségen, Kiss Gyula, 
elvtárs, a Zala megyei tanács 
művelődési osztályának veze
tője adja majd át a szép ki· 
tüntetést a kultúTcsoportnak 
és Altai Józsefnek, a, csoport 
rendezőjének, aki 15 éve a 
színjátszók lelkes, áldozatkísz 
vezetője. 

Az ünnepség után kerül ti
zedszer bemutatásra Ta.bi 
László Esküvő című három
felvonásos vígjátéka. 

El!:Yre több kisgép segíti a vasutasok munkáját JöZsetvliros teher
pályaudvaron. Képünkön S:l.i.lágyi János a villás emeJőt.azgoncával 

percek alatt a va,,-onba rakja az elszálli11ásra váró dara.bárut 

- Hányan veltak a meg
nyitó előadáson? 

rendezvényeket. L. .J. 
Nagy Antal 
Nagykanizsa 

Új kultúrbizottsag alakult Szeged állomason 

Szeged állomáson a gócponti 
pártvezetőség kezdeményezé- Több mint kétszáza.n. 

- Mennyi volt közülük a sére új kulturális bizottság 

lehetőséget. de várható tőle a I Elhatározták az új tagok szer
művészi színvonal emelkedése 

I 
vez.ését és azt, hogy az elő

is. adásra kerülő színdarabokat 
vasutas dolgozó? 

- Pontosa,n nem tudnám 
megmondani. de aránylag ke
vés jött el, pedig mi sok név
re szóló meahíi•ót küldtünk a 
vasutasoknak. 

Az Ady kultúrotthon szín
játszó csoportja a munkásbér
let előadássorozatában szere
pel. Ezeket az előadásokat a 
városi múzeumban rendezik 
és az ottani színpadon a szom
bathelyi lrultúrotthonok együt
tesei szerepelnek. Legutóbb 
Mesterházy Lajos: A tizen
egyedik parancsolat című szín
múvét adták elő nagy sikerrel. ! Most a Mindent a mamáért! 
c. vígjáték előadására készül-

1 nek Péterv(ÍTi Vilmos műszaki .
1 f6intéző vezetésével. 

Az új kultúrbizottságban kettős . szereposztásban fogj�k 
egy-egy taggal képviselteti I tanul_m. Igy _?ern k�ll �aJd 
magát az állomás, a fútőház, 1 ann>-1, szereplot levaltan1 a 
a pályafenntartás és tagja a szolgalatból. , . 
b[zottságnak az szb és a KISZ- '.l'árgyaltak . �a.r . 1rodalm1 
kultúrielelőse va•lamint a Pe- szmpad ala.kftásarol 1s. A kul
tő1i kultúrotthon igazgatója is. tú1·bi.zo:t):s"ág_ eH:!atá_t:?z,ta, hogy 
A kultúrbizottság első meg,. a SZIIlJ�tszok a_ iovob� n_e 
beszélésén a színjátszó csoport csak szorakoztato Jellegu elo· 
újjászervezéséről tárgyaltak adásokat tartsanak, hanem 

· · olyan előadásokat is, amelyek ------------------------- hozzájáru1nak a hallgatóság 

alakult. A kultúrbizottság 
megalakítását az tette szüksé
gessé, hogy a különböző szol• 
gálati főnökségek kis kultúr
csoportjai eddig egymástól 
függetlenül nagyon vérszegé
nyen működtek. Az egységes 
kultúrgárda megalakítása 
nemcsak egész estéket betöltő 
programok szervezésére nyújt 

G«gely Sálldor .-aktámok kirak<) brigádja darabáru kJrakását végzi 

A TÚLTERHELT EMBER 
Haja reng, de szeme mindig réveteg. 
Rém elfoglalt, s Táadó.sU! rém betec,. 
Nem érdeklik a színházak és mozik. 
Mert szegényke tíz miú helyett doloozi,k. 

A fejében mindig tervek t-W«i fő, 
,'>léq me,,nalni sem- ér"" nr -- 1Tl,(}lfilj(J. 6. 
A halálát sohasem is kívánjá,k. 

A kultúrotthon könyvtára 
7200 kötet könyvvel rendel
kező góckönyvtár. Húsz fiók
könyvtárnn kívül a celldö
mölki könyvtár is Bodor Fe
rencné könyvtáros irányítása 
alá tartozik. Tavaly 20 ezer 
forint értékű könyvvel, 615 kö
tettel gazdagodott ez a jól mű
ködő könyvtár. Nem túlzás ezt 
állítani, hiszen a havi forga
lom 2600-2800 kötet. 

Pedig senki nem ér,izné hiányá,t. 

MeTt ha kéred a, munkáját blitmi:re. 
már kiderül, hogy nem éT rá :,emmiTe. 
So1c dolafit()l, m (:l11P1c ,.��•(J 1:.l-i.:r;1i-:.Hk, 
Tőle nékünk a legkisebb sem teLi.'-', 

Sürög-forog, nyü;;sög, mint egu hangya.boly, 
Itt van. ott van, mindeni.itt t•an és sehol. 
Hisz nem ol!lan kis munka a:, t1td:r,tk mi. 
Mindenféle munka alól kibújni. 

fiatalok könyvbaráti köre 
,">lindegy, hogy a nei-e Pista raay Feri, 
Pzt a típust minden ember ismeri. 
Csak a:: e kis arcképnek a hibája, 

Jó módszereket alkalmaz a 
könyvtár az olvasók szerveze-

1
, 

sére. Bodor Ferencné megala-

Hogy senki sem isme,, ben ne ma,gára 

Kósa Lajos 

Három és fél millió kilométer' 
a sínek országútján 

EGY MOZDONYVEZETŐ NAPLÓJÁBÓL 

A. mik,or az ember feje felet t  eljár néliány 
ét>tized, sz11•esen tekint vissza a, megtett 

utra. A ja nuár elején. 61 éves korában nyug
díjba vonult Deme Ferenc mozdo11yvezető is 
készségesen beszélt életútjáról, a vasút szol
gálatában eltöltött munkás évekről. A szikár. 
de még mindig fürge mozgású mozdonyV<l
zetönek t·an.  miról beszélnie. Hiszen nem ke
"0•D.bb. mint 44 évi vasúti szolgálat - ebböl 
34 évet mozdonyon töltött - van mögötte. 

- Hirtelenében nem is tudom hol kezd
jem - mondotta, a,miko1· beszélgetésünk so
rán megpróbáltuk visszaidézni a küzdelmes 
múltat. - Egyébként, ami mozdonyvezetői 
pályafutásom alatt velem és fútőimmel tör
tént. arról naplót vezettem. 

- Talán üssük fel a napló legérde!<:esebb 
lapjait, - tanácsoltam. Kezdhetnénk mind
járt az elején. 

- Ninc; kéznél a, naplóm, de az érdeke
sebb eseményeket anél/cül i.s tudom. 

- Vasúti pályafutásomat 17 éves korom
ban. 1917-ben. az Északi Fűtőházban -, ma 
Rámá n  Kató Fűtőház - kezdtem. mint moz
donylakatos-inas. A fiitöházban csak négy év  
múlva szabadulhattam fel. A Tanácskőztá,r
saság idején ugyanis mint párttag és vörős
lca,tona ,·észt vettem a harcokban, ezért ezt az 
évet nem számították be. A tanulóidő letel
te után még néhány évig a szakmámban dol
gaztam, majd 1927-ben a debreceni fütöház
ba kerültem mozdonyvezető-gyakornoknak. 

Debrecenből egy évi tanulás után került 
vissza, Budapestre. A fiatal. tehetséges moz
donyvezetöt. aki valósággal rajongott a, göz
mozdonyokért. nem sokáig hagyták a,z Észa
ki Fütóházban. 1933-ban villa,mosmozdony-

vezetöi tanfolyamra küldték, A 
pos tanfolyamon is megállta, a 
vizsgák után Kandót vezetett a 
Hegyeshalom közötti vonalon. 

kilenchóna
helyét. S a 

Budapest-

- Tíz évig jártam kandóval. de a szívem 
mindig a gözmozdonyhoz húzott - folyta tta. 
- Nem -,;agyok maradi ember. Jól tudom, 
hogy a gőzvontatás napjai már  megvannak 
számlálva. 

Az én fiatal é1•eim be n  azonban n1ég a gőz 
dominált. Jómagam is gőzmozdonyok között 
nőttem fel és an nyira megszerettem ezeket a 
kormos. füstö.• masinákat. hogy a villa ny  
sem tudta velem elfeledtetni öl..et. Tudja a, 
gőzmozdony az olyan. mint egy érdekes já
tékszer, Mindig talál rajta az ember valami 
babrálni valót. Hol ez. hol az az alkatré3z 
kotyog. lötyög. Nekem pedig valósággal má
niám volt a gépen foglalatoskodni. A gőz
mozdonyon mindig aka,cl m u n kája a személy
zetnek. Ha i-alamel11ik á!!om(Íson többet 
időztünk, azonnal kö,-ii1-ál l t 11k  és olajoztuk. 
törülgettük a gépet. 

B
ár a gözmozdonyokhoz húzott a szit,e, a, 

nagy veHély i,dején. 1944, december 
24-én a villamosn1,ozdo11yokat sem hagyta 
cserben. 

- Hogy is történ t ?  Miért lceriilt be ez a 
dátum a naplóba? 

- A villamos-vontatás Budapest kőrülzá
rásával megszakadt a hegyeshalmi vonalon. A 
gépeket. 17 kandót Kelenföld fü.tőházba 
gyűjtötték össze. December 24-én utasítást 
kaptun•,, hogy kezdjük m"g a fagytalanitlÍ1lt, 
ötödmagammal végeztük ezt a, munkát. A 
helyzet egyre kilátástalanabb volt. Ezért 
Hargitai Pá! mozdo1iyfelvigyázó ja,vasolta, 

eszmei neveléséhez. 
Nagyobb támogatá-st vár az 1 

1 
új kultúrbi:rottság a szakmai 

, vezetőlrtől. Megtörtént ugyan
; is, hogy a legjobb kultúraktí
i vákat helyezték el az állomás
: ró!, amikor lehetett volna más 

rnegoldá t találni. 
Dr. Bánkfalvy Gyula 

REKONSTRUÁLJAK ._ 

1

. 

, A mosz;kvai vasúti csomó
, 1)0-Jlt a legnagyobb a világon. 
' :./apon ta .kétmillió utas érke-

zik és indul a moszl-..rai pálya
; udvarokról. A mos11kvai cso-
1 mópont men lesítésére rekonsl
: ruálják a várost körülvevő 
· �1ata1m·as vasúti gyúrüt. A köz
" leKedési minisztérium január 
' közepén foglalkozott e fontos 
i kérdéssel és úgy döntöttek, 
f h�y _ meg kel_l , _g�•orsítanf a ! . lielöit a s:zl!llltmlinyozáSí részleg ált.aJ befunrozott darabárut a. vago.. 1 gyuru korszerus1tés1 mu-nkála- 't nol<ba rakják, a felvételi raktárban bárcával Játjak el a J<üldeméllyeket. 

taiL. Képünkön Pál Júlia bárcllZó munka k&ben 

hogy a, fűtőház 328-<1.s gőzmozdonyával szed
jii.k. össze a különböző vágányokon álló kan
dó;«i.t és vigyük át va,lamennyit a, Keleti fű
tóházba, ott biztonságosabb helyen lesznek. 
Az első kilenc mozdonnyal magam indultam 
útnak. Veszélyes vcillal '<ozás volt, de sikerült 
m,egús:m u n k  ép bőrrel, 

A lkonyodott már, a mikor a 17 ka.nd6' meg
érkezett a Keletibe. Budán egyre súrúbben 
ropogtak a fegyverek. dörögtek az ágyúk. A 
kötelességtlldó mozdcmyvezető még ekkor 
sem hagyta ott a pusztulástól m,egmentett 
gépe'<et. Fedett helyre. a mozdonyszinekbe és 
műhelyekbe t•ontatták őket, kulccsal lezár
tak a vezetöállás ajtóit é� az esti órákba,n 
utolsók közőt! indul t  el haza. Angyalföldre. 

Deme Ferenc 1944 ka,rácscmy estéjén vég
leg elbúcsuzott a rillamosmozdonyoktól, A 
felszabadulá.� után ugyanis újra gőzmozdony
ra, ke,·ült. Már 194.5. ja,nuár 1:/-á.n szolgálat
tételre jelentkezett az Északi Fűtőházban. 
Néhá ny hónapig tolató szolgálatot végzeU 
Rá '<osrendezőn, majd 424-es gépet kapott és 
nyugdijazásáig fői-onalainkon ttmábbította a 
szerelvényeket. Időközben többször is hit,tá1-
rillanyra. de ő nem ment, nem hagyta ott 
többé a hön szeretett acélparipák.at. 

N emcsak a felswbadulás. han<im a: 1956-
os ellenforradalom után is az elsők kö

zölt indította el mozdonyát, nem törődve a 
sztrájkkal. Amikor a forradalmi munkás
pa raszt kornuiny felliivása elhangzott, t,udta, 
hol a helye. De előrehaladott kora m,a,tt 1iem 
sokáig maradhatott a mozdonyon. 1957. ta
vaszán . . 'iS éves korában nyugdíjba küldtél.. 
Májusban azonban újból t•isszahfrták. mert 
szükség volt rá. i\Icis talan bosszankodot• 
i,olna emiatt. Nek• öröm i,olt, hogy uJra. 
u tazhatott. őt évet l1 úzott ,·á , de még m ost 
s"m aka.Tt menni, küldeni kellett. 

- Most, már uégleg befejeztem az utazást 
- mondja keserűen, - Az én jelzőmet vég-
képp tilosm ál!itották. Egyre azonban büszke 
vagyok. Harmincnégy évig utaztam baleset
mentesen. Mozdonyvezetői pályafutásom alatt 
egyetlen jelzőmeghaladásom, személyi sérü
lésem, összeütközésem sem 1>olt. Saját hibám
ból vonatkésés sem fordult elő. 

- Minek tula,jdonítható ez? 
- A kiegyensúlyozott életnek, a, fegyelm,e-

zett, ut asitás szerinti szolgálatnak. Szolgálat• 
ban m indi.g köriiltelcintő és Ót'atos voltam. 
Ennek köszönhetem például. hogy 1955-beB 
Pusztaszabolcsnál megmentettem az összeüt
közéstől és a, kisiklástól egy személyvonatot. 

Ennek a balesetnek az elhá rításáért juta.
lomban résusiilt és a munkakönyvébe is be
jegyezték, a többi. másfél oldalnyi terjedelmű 
dicséret mellé. Ezenkii•ül több mint húsz 
esetben hárított el kisebb balesetet.  LeZkiisme. 
retes. szorgalmas nmnkájáért többször kapott 
dicséretet, könyvjutalmat. ZubbonyáTa a Ta,
nácsköztársasági Emlékérem mellé oda.került 
egy sztahanovista jelvény és a l\hmka Érdem• 
rend bronzfokozata. 

A beszélgetés soi·án többször is szóba hozta 
élettá,·sát és közl'etlen segitotársait, a fűtő
kRt. akik nélkül csak félem ber a mozdony
i,,ezetö. 

- Nagyo,i sokat köszönhetek a feleségem
nek, aki mindig mellettem állt. 1928 óta élünk 
együtt, de köztünk egy rossz szóráltás sem 
fordult elő. Ha szolgálatból jöttem haza, már 
a lépteim hallatára jött elém. Éjszaka fel
kelt. megmelegítette az ételt é.• gondoskodott 
arról. hogy nyugodtan pihenhessem ki az uta
zás fáradalmait. Ha útnak indultam, mindig 
bőségesen ellátott útrai·aló1•al, hasznos ta.rtá
csokkal. 

J 
anuór 1.'i-én 1,égleg szögre került a ko

pott útitáska. Gazdája megkezdte a meg
érdemelt pihenést. Egyelőre 11g11an még akad 
munkája. Ea!! kicsit elmaradt a,z útina,pló 
1,ezetésé1·el és most pótolni akarja a mula,sz
tást. Napközben órákon át jequzetel. számol. 
Azt már sikerült kiszám1tani. hogy a 34 év 
alatt mintegy három és fél millió kilométert 
utazott a sínek o,·száqtítjá n, Hátra van még. 
mikor kHc 1,oltalo a fűtői. mennyi szen"t hasz
nált el és milyen értéktí ja>t'itásokat i,égeztek 
el a, mozdonyon. S mi lesz. ha ezzel is elké
szül? 

- Nehéz lesz m"aszokni a tétlenséget. Mé11 nz a szerencsém, hogu köz"! van a Hámán 
Kotó f1ítőház. Ha tmatkowm. majd á.tballa• 
gok néhánll órára a gépek közé . .  

Visi Ferenc 
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A MA V Repülö Klub eredményei 

A SZERKESZTOSÉG ÜZENI 
Bogn,,r Kár-.>Jy. Dancs Jou.d 

Tapolca; 51Uád1 Sándor, Tótk 
K.:iro!y, dr. B nlda:V1 Gyula, cser· 
hall .József �zeged: Javor Gyu;a 
!\'ll.skolc; Pmlér LnJos , ... ácnnót· 
ZSl mond Janos. H:ilmat Ant.a.l 
Nagy Károi.y Budapest: sz.elle 

a számok tükrében 
A .MAV R<>pUJó Klub ,•eze,ósége az eldzo t!ve.kn-ez ha.sonlóan 1961-ben is mindent meg,ett az lfJű• 5ág honvcdelm.1 elól..:épzéséért. A technlkat sportokbAn megrendezett versenyeken killilnösen meglátszv\t a gontlos elókés7.ltó mun

k . A ve,,e�g a klub egész kol· lektlvájlit mozgósftotta a kitüzött célok elén!Séért. Az eredmény nem maradt el. 
A repW.oklub az. elmult évben is 

baleset nélkül 
o�do :a meg feladatait. Sokan :ettek például ele H a repU!óvizsgák 1..-tlveu>lmrnyefnek, de számos fia
talnak !ilkerUit télJ<'Sltenle az 
ez!lstlt�onls repülógépvezetö
'"17.slla D-1 és D-2 feltételeit is. 
lllvl. éptilfs 4-o tiszteletére meg
rendezet motor06repil10 csfllag
türán a klub egyik repülője, 
Pu!nt János az elsó helyen vég-
7ett. A senfor vitortázórepüló-ver
•enyen Gratczer Káro1y az első. 
a junior versenyen Kun Ernő pe
dig másocllk lett, 

Az ejtőernyős szakosz.taly ts 
eleget tett előképzést tervének. A 
szakosztálynál 31 kezdő natal ta
nult meg szablilyos.an ugrani. A 
szakosztály 65 t.agJa összesen 963 
ugrást hajtott. \•f'gre. A minősí
tett sportolók 

éjszakai ugrást 

Is végeztek. A klub női -,jtóer• 
nyt'x csapata a magyar bajnok
s;lgban űj 0111,.á ;os rekorddal 
vlgzett az elsó helyen. Er,enkívül 
a másod- és harmadosztályú ver
•enyzök köz!ll I• többen nyertek 
bajnokságot, tlletve trtek el figye
lemre m,,ltó helyezést. 

Az orsu\go,i ejtőernyős négy
\usa-bajnoksé.g egyéni s,.ámában 
Háromsltz Mlhély a másodlk he
lyen végzett. csapatban pedig har
madikok lettek a klub eJt6ernyö
sel. 

A modellez6 szakosztály az or
szágban mílkötl6 500 modellező 

szakosztály közül a. mUOdik he- Ferenc Szob; dr. R nyt Andor 
lyen "'égzett. A teg,ered.mény�ebb S1.ékers.tehérv&r; Behán Rv:t.5&. 
versenyz,Ok közé tartozik dr. Eger- KazJncbaJ-cLka : Nagy Antal Nagy• 
vári Géz.a. ,yis-aneg György kani1.sa: Leveleiket lapunk anya
Horváth ErnO. A s1.akosztály tag- gaho1. te!h.a::.má!juk. 
1•1 a repUló-, a hajó- t,s az autó- NaffY Istvan Balassagyarmat: Le• 
modclleu'l kategóriákban több ha• velét a kért cimre továbbltottuk. 
zaf és nemzetközi rekordot áJU- Hon·:l.th LBJO& B,1rrs; Simon Jó-

tottak fel. z,..c;ef Albertirsa: Panaszukat meg-
Ez a néhlln�· adat Is azt mu• vl:mgá:,Jul<. . 

tatja. hogy a MAV Repüt6 Klub . B�nyat Ferenc !3f.ok:5�:iba: Ver: 
valóban �zé.p eredményekkel z.ár- se 6sr.tntc érz�mekról tamlsko 
ta a múlt e ztendöt. Reméljük. a 

I 
dik, de közlésre ntm a!kalrnas. 

versenyz.6k eredményes su-replé- Zsotpy· Jánomé Vác; Versé-
se 1!16�-ben Is toJy:atódnl !<>S. nek nir.cs mondanivalója 

Kitüntetett nyugdíjasok 
A Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa az államvas
utaknál eltöltött több évtize.. 
des munkásságért a 

SZOCIALISTA l\'lUNKAtRT 
tRDEMeREM 

áll., Aggtel,eki Károly mú
vez. főeUenór, Anyagvizsgá
ló Főn., Szemenyei Béla fő· 
felügy., AnyagelJ. Ig., Göm• 
böcz Géza vez. fóelJenilr, 
&zaki Osztós:zertár Főn., 
Bene István vez. főellenőr, 
Autófuvarozási Főn., Hor
váth Xlll. Lajos vez. fóel-

I "€". • \ P.Ol'S 15. 

Nem tudhat az ember eleget ! 
Két fiatal t'asu.t.aspa l.ánta beszélget. /gy az egyik: 
- Voltál teg!Ulp oktatáson? 
_ Nem én - mondja. a másik. - Minek? Tudok én an11-

nyit, amennyit itt kell. Megtanultam ya_La,mennyt jelzéd, 4 
ha!lhatókat, a láthatókat. Ismerem a raltokat, _a tolat.Mi .ua

bélydkat - sorolta torább bü.,z-kélkedl'e - fiata!tol szokat• 
lan s-akértelcmmel a tudn1 1·alokat. 

Ahogy beszel{lettek, egyre k>ngett a ke:ükben a 1elz.ó. 
zas:ló. Az ott álló rói:id kocs!sorra ugyanis egy hosszú kocit
sorral tolt a tartalékmozdony. Egyre közeledtek a kocsik. 
A magabiztos fiatalból csak ú.gy folyt a szó. A 111a\ik taláa 
egy kicsit irigyetee a Jól tájékozott társát, alig sz�lt. 

A kocsisor szabályosan. lassan mozgott. Aztan, ahngy e:, 
elő szokott fordulni v.gy félméter tát•ol.<ágban megállt. 
A mindentudó" fiatal álló testhelyzetben Lépett. a k.ocsiso1' 
kó;é. Rossz volt nézni! Nem történt baj! 

Amikor az ös.•zeakasztás után kilépett a kocsik közül, már 
nem áUhattam szó nélkül. Nem olyan nagyon sokat tud 
még, ön ahhoz, hogy ne k-e!ne el az oktat<'.s - mon:ftam. -
Tudja-e miért? 

- Tudom - válaszolt pirulva, talán azt is .•zégyellte, hOfT'I 
kihallgatta ,,1 fcn,Jdjázó lxszelgetesüket - é:, hozzatettr: 

- Valóban nem tudhat az ember eleget. 
- lyt 

Hát így is lehet ? 
ki1üntetést adományozta Gó
dor Károly főtanácsosnak 
KPM 1 8. szakosztály. len6r, Nagykanizsa fth., Ko- • .• • • . . 

máromi József músz. vez. - Ötven UJttásl Ja\'aslatot 1 - 1':egytagu jugoszF v � 

A taV'11SZ! év <:lra való relké- ahol a BM Dóv.,a iublleum! ko- MUNKA ÉRDEMÉREM fóellen6r Dombóvár fth. ' n)·ujtottak be a dolgozók feb- 1 utasküldöttség tárgyalt feb-

11ZQlé6 keret ben rebru<ir �4-én sm-;abde-turnáJa JV. ror<lulóJá-
' ruár 1 5-ig a szolnoki jármú- ruár közcl)('n a pécsi igazga. 

jazombaton1 ..,te S<Jlgótarjánoon ban 9/10 órnlwr a MALI!:\' ooa- kitüntetést adományozta Bor- MINISZTERI DICSÉRETBEN Javítóban. A beadott úJ!Uísok !&;igon a Gy&tnyes es Kop-

�f�flrfi llI�;ru:'1i:ix\...���� �� :��n�:J;"��t V:
1
';:/ fe� j bély Dénes \·ez�tö fóclle!'ór- j . .. .. , közül hatot megvalósításra. ri\ .nica kozött megnyitásTa 

A bud,apesll lgnzgató&lg Ill. oaz- rék eomoel kollég,ilnk. ,om!l!\ éJ- , nek. Szeged Rókus állomás . . 
1 

rcszesultek. Domeny Gyula. ,:cttó• pedig kfaér:ete7.é re fo- kerülő hntkrforga!omró.. A 
tályával oo e llntvan-Somo.;kö. Jel nyugoclten aludtunk. klsoroz- 1 Horváth József músz. fel- vez. fóellenór, ÉSzaki JJ. gadoH el a bizotts,íg. tárg�·alás eredmén�·eként má, 

�ft!::, 1 

k
?.;:?t��t

0

fi�e:�:n
e

�;f,_���: �
ák

h.fió�&,°::ir°'!l':.t s
1:��_;.���ttx'.!1 1 

ügyelönek. tszaki JJ. oy., ŰV , Sarkadi József ':'ez. fó- - Hegycsuszamlás történt Jus 27-én a két ország között 

Jáa után a KPM 118. e. OsztáÍya 327 . .,9 ezcmélyvon.ithoz,. 1 1!:les Sándor vez. foelle:nor- ellenór, Debrecen JJ. O�.. i\ London-Glasgow közötti Gyékényesnél is megindul a 

táviratilag lrán)itotta a J 7�-es Pemze nem ,·ettek annyi fá- 1 nek, Debrec� MAV Gepá!· Galambos Ferenc vez. fo- ,•onalon. A hegy lábánál hú- személv- es áruforgalom. 

b:zottsáii hálókocsit csapatunk radtságot. hogy ter;!inkról tl!Jé· j Jomás, Tapodt Elemér Co- munkamei;ter, Rákospalota- zódó pályatestre, közvetlenül - Ri• · tetöt éi>íh'ttek Doror 
reszéro. kozt.ntwk volna t,cunünket. Gon- · felügyelőnek MAV Gazd. Újpest áll., Banka József egy tehervonat elhaladása fűtöháznál a kocsijavitó-mú• 

A mérkúzések utlln Salgótarján dolták: munka�zunet1 nap van, 1 tt·v H-'•!� Mihály (ófel· músz. fóint p,._ Ig IV osz után mintegy 150 tonm\nyi hely javító vágán�·ok fölé. 
tl.>tér mo,llállól1<elyoo a késő est! aludJ,aook nyu&'odtanl 1 1 ·• • ""'"�� • • .. =-<> · • · • l T„bb 
óril:<ban bes.zál!tunk a 1 74-es Hatvanban a 407. sz. voootra I ü�e;ooe:k, Bp. Ig . . �atl).:rn.1 A_ kituntelé.seket �r. c.sanádi �öl?tömeg_ omlott ':· 0 - Klubhelyiséget kaptak as 
hálúkocs!ba. majd a �algótarJ.in- átszállva 10. 10  (;rakor erkez1onk , Szállttás1 Osztály, Gohath Fe· Gyorgy, a kozlekedes- es pos- Ol"dt vet,t igé�ybe, mig_ a for- üllői vasutasok. Az új k'ub 
külső páb,aud,arról SotooekúúJ- a Keletibe. ahonnan taxival ro- 1 renc főfelügyelőnek, MAV taügyi miniszter első helyet- ga:mi• akad�lyt_ elhántoJták. ünnepélyes mC'gnyitására falura tizyckvö 307-oo vonatgép hantunk 6 B�! D67&1 teremba N . «d H' t "AV zé . . . - A Terezvarosi Palya- múrcius 10-én. s,,omba1on este felvette koc,;Jnkal és SomosköúJ- A mérkőzés két P<Rll]át tenné- I yu., . iv. ese, :' m ve ngaz.gatoJa f t rt '  . t•·· .. k , XIV falu állomllaon besorolt.a " táv- szetescn elveszítettük! Az ellen- Az államvasutaknáJ eltöl· adta at. enn a •s1 ono o;eg_ • . . kerüli sor. 
Jratt rendelkezésnek 

,
megfelelóen. !él egy órát még sem várootott tött munkásságukért a köz-

p�lyameste;i sza�sz'!:'� h1- - Új dieselmozdonyokat 
A terv 87lf/r!nt vasaruap reg.gel 

I 

ránkl 1 1 , _, ,  ;,,, t .. . . - • • ■ -- daszal máius elseJe 1. ztele- 1 k CW • . t A t · . 11.05 órokor
. 

kellett volna Buda- . Keúvee soln<lftf vasuta90.<I lgy eK..:uEIS = pos augyi rn.imsz- tére vállalták, hogy terven ap az . oro, asu · iz m�-

pestre. a Keleti pályaudvarra JS Jellel do!Roznl? ! ter a 

I 

KELLEMES ESTE VOLT felül elvégzik VE'<:Sé; állomás , !er h?s..,-,u, 27 t� vontato-
mei:cérkewünk, f:e !gy oda Is ér- Bokody Károly : kodó'ának 

. vitását és ta- Jármuvek max1mál1s sebes• 
tünk voln,a • 8M Dózsa termébe. a B\SC kOBárlabda-ed:oóje . KIVÁLÓ VASUTAS Februar 24-én az óbudai ::rozás�ít. 

Ja ' .sége 50 ki!ométer'óra. 

1 . .. . . Textilfestó kultúrcsoDOrtja és - Baráti kapcsolat alakult --o--
ltituntetést adományozta : Si· l 16 tagú sz.imfónikus zenekara ki a szegedi vasutas<:« és a 

Kétmillió forint értékű 
mon István vez. főellenórnek, ! látogatott el hozzán:Jc a Déli városban állomásozó !'ZOVjct 
Bp. Ig. III. oszt., Molná1' Sán- 1 pályaudvarra hogy músorá- csapatok tisztjei és ka1onái 
dor ffü<;_lügy., �PM I,'8. szal::-

I 
val S7.Órakoz1assa ea nyugdíjas között. Legutóbb február 24-

, 
d 1 

• 
k 

oszt., Kormendi Ferenc fo- , csvport tagjait. én a szovjc-t kntonák kultúr-
tárSa a m, mun a mun.'wvez , Zalaegereswg Pfl. i :Mi, iJős ,msutasok orom- csoportja J<ótórás vidám mú-

Fő'L, Pénzes Jstrán fefagy., 1 mel foi;<'dtuk ver:Jégeinket, sort adott a vasutasok és 
A kultúrnevelési és sport-

1 

csomópont vasutasainak ÖS.s:>.e• Debre�eni lg. IV. oszt., Agá i akik minden ;inyag; cllenszol- hozzátar1ozóik részére a MA V 
osztály a szakszervezet elnök- fogásával 1961-ben egy füves , ½7-jo_s föfe1_ügY;, Hatva_,n �_zer•

. i 
gáltat�,; . nélkül • vállalkoztak Petőfi Kultúrotthonban. 

regének határozata alapján labdarúgó-pályát, egy edző-- 1 tárfon., Tatrcu Béla íofelugy .. 1 a fellcp<>Sre. Muso,·.il( v:llto- - Súlyos vasúti szerencsét-
1961-ben is felhívással for- pályát, egy atlétikai pályát és 

,
· Swmoatheiy Ig. Szem. és I zatos, érdekes volt, amit lenség történt a délamerikai 

dult � vasutas sportkörökhöz, 
! 
lelátót építettek. A kaposvári Munkaügyi Oszt, Bá>ihidi Re· j tap�a1 juWrnarott a hálás Columblában. A tengerparti 

szolgalati helyekhez, hogy fej- vasutasok is tovább folytatták I zsó fófelügy., M.AV 11:smki Jj., 
1 

koz,·•nség. Buenaventura és Cali között 
!esszék t.ov�bb a társadalmi az előző évben megkezdett I Sárvári G11;;rg11 mJsz. !elügy., A Dé,i pá!uaiufrar nyugdi- egy személyvonat összeütkö-
sportpályaép1lési mozgalmat. 1 munkát. Rajtuk kívlil a Mis· 1 Békéscsaba Alföldi Kisvas. · jas csopo1ija nevében ez- zött egy tehervonattal. Mind-
A felhívás nyomán számos , kolci VSC, a Békéscsabai fth. ú ton is kó;;7,3netet mondck két szerelvény kisiklott. A 
spor_tkörben hozzáláttak a szer· 1 MAV Bocskai, a Győr� MAV az óbudai TP.r!ilfestő kultúr- szernéiyvonaton tartózkodó 
vezo mun:Jcához. 1 DAC és az Albertirsa, VSE 

ÉRDEMES VASUTAS gárdájának hogy műsoruk- mintegy 300 utas kötill 25 
Az. 1961-ben végz.ett tár�a- ét1 el figyelemre méltó ered- kal a mi kis helyiségünkben meghalt, 100 pedig kisebl>-

dalrn1 munkáról harminc menyt. k.
t„ tet.ést ka tak· S „k is örömet kellemes estét va- nagyobb sérü!ést szenvedett. 

Ez.ek szennt zsa, VSE--nek 7000, a Kapos• A an �ez. ·, os - ·· részesültek vezérigazgatói el-

A HIVATALOS LAPBÓL 
A H v ta,os Lap · .. rwlm4ból • 

�.cl{. .... -zervezetl blzot·ságok M e 
do gozók !li,ye' <'>be aJánlJuk e 
következóket 

9. számból: 100527 1962. 1 3-
A. A «zemély! összd'érhetet!oo• 
9ég és az érdi,krlltlég esetének 
rendezése a vooút terOictén. 

102�74/1902. 1/3. A. l'iyug<IIJ· 
korh.alár !elé közcledú dolgozók 
tájékoz.tatása okmányaik ba::zer 
zéeével k,npcsokllban. 

!0,JWJ/1902. 1/3. e. A mun. 
ká&sz.álláson történő elhelyeZ<!s 
és tér!tés! dij SU1b.llyowsának 
módooltása. 

10. számból: 104853/1962. 1/2. 
C. Felvétel a vastltl tochn!ku• 
mok na.ppa.U te.go1.o.ta'ro. 

sportkörtő_l érkezett jelentés. � elnökség a Navukani• 1 \�l_l f� Rák 
z

�� 1 rázsoltak ' számunkra. - Jó munkájukkal többswr 

a pályaépítés és korszerű- vári MÁV Hunyadinak 5000, !v�n11' .  lm1'e vez. foell., Szabados Antal 
ismerésben gzeged-Rókus ál· 

sít� keretében mintegy a Miskolci VSC-nek fOOO a BékC'scsaoa, szertár. Gonda 1 ------------
lomás dolgozói. A múlt év • 

z millió forint értékű tár- J!ékéscsa�i MÁV Boc&kainak I László felüg,y. �PJII! L'4. S�
-

f Sáros az út Tapolcán második felében is telje- LUi.,Sf'SERE 

sadalmi munkát végeztek
!
' es a Gyori MÁV DAC-nak I oszt., Sopron11t Jouef musz I sítették az élüzem fe'té•e- szegedi _, 

PO • pedig 2000 forint ;utaimat ad. András vez. főellenőr, MAV ! . A tapo!ca! '?lsutallomásra __ a leket. Mivel a felülvizsgálat. omfortos vagul<lB lak m el• a 5 r'ko··ro·'k. 3000, az Albertirsai VSE-nek 
1

· főtan., tszaki JJ. ŰV., Oláh • • • k 
-., s,.oba z• 

A legjobb eredményt a l A többi sportkör elismerő ok• Gépjavító. Szabó II. Ferenc I l •geten keresz'.ul vez.et egy ko- n?-1 a� ig
ln
�ató

l
sá
ó 

g nem
d I 

tala!.
ók
'' t 

1 
��é

��",";:rt���:��. s����T; 
Nag11kanizsai VSE érte el. A levelet kap. vez. főellenőr Ferencváros '  rülbelül 1_50 méter:_es gyalog- k1fogaso I va t, a o goz ri lis 4 útja 42 .. 11. Jépcsi5, 1. em. ' út. Ha esik az eso, vagy ha · bíznak benne, hogy az eli�me- 5/a. 

olvad a hó ezen a gyalog- rés ezúttal sem marad el. 

KERESZTREJTVÉNY 
úton, széles tócsákban áll a - Száz éves a finn vasút. 

, 
- El�s•relném NylregyhOza 

vfz. Keszthelyen, Sümegen, 1862. március 17-{>n hMyta �.;',�;';;;;:,�;;., /�jr1ef/l'Y 1.i"t:t: 
Balatonfüreden és máshol be• el Helsinkit az e1�6 T"'f.'r �- 1 mat budepest ért. t.rdeklódnJ: 
tonjárda vezet az állomásra. rend szerint közlekedő vo- ' ll:;�,,p,et. 11 .• Fő u. -19 . Ill. 22 
Itt, Tapolcán, a bazaltkő ha- nat. A száz éves Jubileum al- 1 alatt. vtzSZJNTES: 1. A ba.leselek 

t'.Sök.k.cnté..,Cnt.:k lf'J:tontos.1bb mód
Ja (lotyt. a CUl\',i:. 66·ban). !3. Eurö
t>al n-Cp. 14. Gerlncson.•ttdús. i;,. 
TAncot leH. 17. Orosz folyó. 19. 
Az Isteni �zínjáték írója. 20. Er
dei �yümölcs. !!2 Spanyol város 
J.lurcla tartományban. 2�. Azsial 
ország, ldeJ(en nyel\·en. 26. Sakk
t1«ura. 21. BCC�ett n6l név. :!O. 
:Majdnem a keze. 31, Sz'bérlai fo-
1.Yó. 3:Z. Kérd&zó. 34, Biblíal 

anya.<(. 36. Dlolomá�lal k005ilcon 
láthatjuk. 87. Klnal véros. 11. 
TIA'Yanaz. 39. Súv páros betül, �
Osmlum ve.E:vJele. "3. KlB ház. 44. 
Ime. 45. Belső szervünk. fe, Fran• 
cla ktrálY. 48. EnYt:m. oroozul. 50. 
-rehát. 52. • • •  clare, a kOr sz!nvo
nalán áll�. 5t. Allóviz. 55. N61 
név, 56. E«Ym.ást előző betQk. 57. 
Javadalmaz. 159. Göröi:c tllozótus. 
61. A hét vezér ef(yllce. 1112. �ke
zettel. Szolnok megyei kóz.ség fe-

le. M. Dyen ""6 Is van, 65. Ol
vasztó kemence. 67. GöröJl név 
betűe&erével. 68. A vasűtra Js 
mondják, '70. Tojás, németül. 72. 
Ráken 1 74. Hires csatorna. 

Jl'UGGOLEGES: 1. Béke. oroszul. 
2. Német személyes névmás. 3. 
Salvo Utulo. 4. Szemestakarmány, 
i. Ritka férfinév, 1. Az Erdé!Yi 
Havasok I�maKaSabb cstlcsa. 7. 
TUs szélei, 1. Azonos bettlk. 9. V!· 
%i növény, 10. Eloson. 11. Vissza: 
nl5stény Jó. 12. Uscl J 16. Nem vtsz. 
11, Görög hegytolc. Itt gy<'!zt,e le 
Oetavlus Antoniust és Kleopátrát. 
20. Mechanikai behat.is a testen . 
.211. Francia zeneszerző 0763-1817). 

zájában sárba merüljön a kalmából nagyszabású ün- ----- --------
jámbor utas lába · · · nepségeket rendeznek Finn- ' 

A vasút és a tanács illeté- országban. kesei gondoskodhatnának ar
ról, hogy rendbehoz.zálr ezt a - A nyárra készül az Utas
forgalmas gyalogutat. A kör- ellátó. A tervek szerint több 
oyékbeli lakosok és az állo- mint 13 millió palack gyü
más dolgozói is bizonyára haj- mölcslevet, szénsavas üdító 
landók lesznek arra, hogy tár. italt, ásvány. és szikvizet hoz 
sadalmi munkával seitftsék a 

I 

forgalomba a vállalat az ét-
sáros gyalogút rendbehozását. terme>kben. büfékben és a . 

Bognál' Károly vonatokon. 1 

MAnVAB , SlllAS 
Ff'l1P!ö-L tPrkP'-2f0 G..a1va Jéno• 

FP!etö. k1sd0: �1ab<\ -'ntaJ 
Szerk�n&:�,· Budap� Vt... 

8f'nel'tr o C1 
Te!Mc,n: várcm, '24-184. 

UzemJ: »-'77. 
r•r1eitzU: • l\!'6n,t'PAVa t.aokf.-.d( 

911J1etat 
BudeOM"t "" R6k,W..,,,, óf ,. 

2a. Sz.eszes Ital. :M. Afrikai Vát'J)S�.,.._..,-.,.,..,..,..,.,. ...... ,.,...,....,.....,~.,.. ...... --,IT\-""' ..... .,.,..,..,.,.,. ...... ,.,...,....,._�.,.. ................ .,...,..,.,._.,..,. ... _ 

(fon.J. :is. Vasúti kocsi tartozéka. 
�. Száin,ld. 29 Indulatszó. :13. Zár. 
35. Nem ezzel. 40. Folyadék. t2. 
Ontudatlansá,!!11( fokozott kábult• 
s.tg. 44, Római kettő. ¼5. Mozdo
nyok kenyere. 47. Nem ottan. 49, 
Izeslt. SO. Adományozom. �!. Nem 
eredett. 53. Károly keverve. sr, 
Pozltlv 1>lektród. 56. SziJ!etcsoport 
a csendes-óceánban. 58. Házi szol· 
1(8 Y-1. 60. Mutatószó. 61. Álló• 
víznek. &:I. Dyen őr is van. 16. 
Amerikai sűlyemelő. 66. A vizsz. 
!, folyt.aU.a. 68. Nmet álla kerl 
99. Fém. 71. Aroma. 73. Gramm 
elele. 74. Kls,iyermek kl!szöntőle. 

Beklllt!endli: vízszintes t. � 
tolyt a t(!g,i. 116-ban. Bekllldtsl 
b&ttrldli: áDrills 10, A helye,, 
megfeltők között k!5nYVeket sor• 
solunk Id. 

Az el6zli keresztreftvtnv belve, 
me�eJt&e: A von.a.tok menetre-nd 
s,erlntl közlekedtetését b!ztoslta· 
ni. 

11:llnyvei nyertek: Reroeir P'e· 
rencné. Báta6zé'k. állomás: Hooo 
Tózsef Csonizrád. Felszabadulás 
�t 27. v.tmalliv Tünde, veszpr"m 
kü1.s6 nu. Gedővári t..111os. Bo .. 
xx .. Mártonftv u. 85. Ku'01 Ró-,ql· 
lal Bp„ VI„ Lázár u. II. m. 16. 

TAVA S Z I  PÁ LYA M U N K A 

- P'ig11elem/ Még nem elég jÓ a zenei össz
ha1141. 

- Hallatlan. már megint elkéstek! 
( Pusztai Pál rajzai) 



-Vtt1G �tE1ÁRJAI, EGYESULJETE�1 

A S Z ER V E ZE T T  VA S U TA S  D O L G O Z Ó I<  L A P J A 

iVFOLYAM, 7. SZAM. 
-------k�;;;r.. 

Ára 40 fillér 1962. ÁPRILIS 2. 

A második ötéves terv feladatairól, a vezetés színvonaláról, 

a korszerű szállításról tárgyaltak a közlekedési aktíva résztvevői 
ini$ztérium március 19-�, .ál, s általában a közlekedés- eredmén;itek elérését segi- egy százalékot ta,kari';.unk 
A Közlekedés- és Posta.Ül' y 'I:ing,-úlyozta, ho,gy a vasút- terjedjenek el a még Jobb 

l 
lekedési beruházásoh-nál csa'I!: 

közlekedési aktfraértekezletc. i:Jen vasi.örvény ,11 menetrend- tö új módszerek. meg, az rnJlliókat jelent a 
tartot� az Ép!t&k Rózsa Fe- szerűség. Ezt azonban sokan Tiyen például a közpo,n!.ositot.t népgazdaságnak. Ezeket a 
renc Művelődési Házában. A szem elől tévesztetté.lt. szállítás a vasútnál a mód.=- milliókat pedig gyorsabb és 
tanácskozáson megjelent Kos- A továhbi,3.kban Kossa elv- res eJegyrendezés. jobb utazás megterem!-'.esére, a 
sa István közlekedés- é3 pos- társ a második ötéves terv Az aktivaérte'kezleten a ml- •.tsutas és a közlekedási dul
taügyi miniszter, dr. Csan.Mi nagy célkitűzéseiről szólt. A niszter további két fontos li.ér- gozók szociális ellátottság..in'tk 
György, a minisz;ter első he- tervidőszaklban a népgazdasig dé&ről beszélt. Az egyik a dol- fejlrer.ésére )ehet Jordí�i. 
lyettese, a MAV vezérigazga- 35 milliárd í01intot biztosít gozókat megilletö emberséges Koosa elvtárs vegezetül ar• 
tója, Fö'ldvári László, Prieszol k0zk•kedési beruhá?Jás:>1,ra és báinásmód. Ezen a téren mmd ró! beszélt. hogy gyaikran nem 
Jóuef, Hor-n Dezső minis:z,ter- fejlasztésre. Ot év alatt 4 . a vasútná•. mind a köziek ,_ elég kötiilt€Jtintően, alaposa.."l 
helyett.esek, Szabó Antal, a mil!V-rd utast, 1 ,3 mili iárd : d� más ágazataiban akadnak foglalk07.il1ak a munkások ké-
vasuta.sszaksrervezet, Földvári tonna árut kell eiszállitaru. A , kívánnivalók. réseiYel, panaszaival. Kifogá-
Al.a.d,á,r, a Közlekedési ésSzál- szál!itási feladatok zöme to- _ solta. hogy egy-<!gy bejeleatés 

(Bede István rajza) 
tlítási Dolgozók Szal:srervez.e.. vábbra is a vasútra hárul. Nemegyszer �otordul, elbírálása hosszú ideig elhú-
-.: tének, Besenyci l\fik!.ós, a Po:,- .. hogy egyes vezetők a dol- zódik Nyomatékosan hq:ngsú-
ttasok sza'k:szervezel.éne;,: főtü- . - A íelada!ok megkovete- gM.Ók kisebb botlásait túl Jyoztá: 
t ká.ra. mlam.int a ,·s.sú,, a .!!,<p- Lik. h_ogy a munka mmde.n te- szigorúan megtorolják. ·- ruleten u a dolgozók ugy·· eit a leg-

s..,ll badsa'gunk s·..,u·· 1ete'sna:p,1·a· --a kocstközlekedés. a hajózás, a gya.na.kkor mások tóként nagyobb körliltekintéssel, 
""-" = �.., -.. , me,értéssel kell vizsgálni lom vezetői, a közlekedési vál- dol.gorok kezdeményezé- iásait igyekeznek elken- és az illetékeseknek a leg• 

,.,, "' • ' 

l

le'g"""'zlek~-'-<--, az 1·d=enfM-«a- bátran táma.s7JtodJ·unk a a vezetők hibáit, inuiasz-

·A magyar népet ezeréves történelme során ért mérhetctl,en lalatok igazgatói, illetve kül- sére, dőzni. rövidel:•h ;1őn be.lüJ vá-
, sok szen,vedés �tán }945: ápr!lis 4-� .. kisütött ti nap ha- döttei. I alkotó erejére _ hangsúlyoz- Az jJyen állapoton változtat- !aszt kell adni az érdekel• 

�;�:�!t�· kf o�:z�
v

g':!��'Íz :
i
:�r

e

f�s�:ri!�
d
�

e
��tk

e
:ge

n
yü� "z:

tó

r;
J.2::'_nái!.

felh

i 
i
�
vta

1/0TiJ
a
l/ fi

m
g

yeg
el

-· ; 
d
ta

t
a to

h
v�biakban

k .. ·1_-:;:_,.?::v
k
�n-

_ 
ni 

í
k
t
e!tl _E

z a
f lad

módsze,· nem teknek. 
h - · k' lg 'lóika.t .. ,. -...... , . e es, o,gy a oz ==-= u seg 1 e O a e arok za,var- A vi tában a lobbi közö:t 
. useg'!s magyar iszo a · met, !1ogy az eddiginél sok- lónooző ágainál mind jobban talan ellátását. felszólalt Szabó Antal, a ws-

Szabadságunk, függetlenségünk és szocialista tár&adal-

1

lml bátrabban kell felhasznál- terel>élyesooil,;. a �zocialista A má�1k fontoo problém1 uta.sswkszervezet folitkára 
munk születésnapját egysze rre ünnepeljük e napon. A szov- ni a gyakorlati munikában a munkaverseny. Fgyre több a gazdasag�s-abb l>eruház11s aki a s?.ociális beruházaso,; 
jet hadsereg évszázados bilincseket vert Ze a kezünkről, szét- közlekedt.."studom.ány által azok.nak a brigádoknak a szá- Egyes �zetök 

.
. , de különo:sen 

I 
helyes elosztásának fonto,. 

zúzta a nép elnyomásában évszázados „gyakorlattal" rendel- a�.t ért.ékes útmu�atásokat. ma. amelyek a swcialis'a cí- � .f:et:'e7.ók_ e� az - épitésze1< s,íg.áról és- a v.%út baleseti 
kező államapparátust, vi$szaadta nemzet; önállóságunkat és Iwv1_d m�?yitója után Kos.� mért k üzdenek. �t ma már 1dön:kent tul7..ásba esnek. Pd- helyzel.é.rol be.szélt  
megteremtette a feltételét annak, �UV a magvar nép élhessen lstt>an_ mm1szter_ elemezte a o: -�n kezdon,;,,1yezések!<:c>l . is dak:�� emlí�tt� _az új deb,..e-

1 
Az aktívaüles Ko.�sa Irt . .  ,fo 

11 szabadságával. mult e\' rmmlca;at talala.:ozul',,k, ahol a s:wciah6-" ceni !,:lvérel ! e�e: lui=us- kö;(e!redés- .. ., postaúg\'i mi-

A f l b d l .  , .  H ' h ánk ._.,_ ki 1" Kifejtette hog, a ",'3"ut a ' m i:l-0 · �  ilzam ,;agy 7..:>l ; - kni+e..u =mol.át. H � • H• ll zérsza� ·a ( t ,· _ ..,.
w e sza a u as e.ott a ort,,y-rezSi.m az 'IIUm""n n- 1" . : • · . -

'ati helv megszE4"Zésé' hízté1i 
csét, 11 parasztság verejtékes munkájának. á munkásság szor- �bb1 év':"'11� viszon:i:,t,a ' •Íu1 d l

<>- ók 
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·
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k
J

-
galmán-ik gyümölcsét a kizsákmányoló ldsebbségnel; a tó- tohb ut,st es arut . z.aU1tolt, <": k tf O :>m 

h 
001 os 0 

késeknek. a földbirtokos magyar uraknak juttatta. 0
°
k főúri bízony,oo gazdasági és muta,ó- ni e arroi is. ogv 

módon éltek kastélyailcban, üdültek hazánk legszebb tá:iain, szárno;,,ban azonban P.lmar:..dt. minél szélesebb körbe!\ 
mert öi;ék volt minden jog az úri Mawarországon. E2-=el szem- __ •• 

0 
•-• •• •• •• .,.. -... --• • ..-...-. -..,...,, 

hen 4 gyárak munkásait állandóan fojtogatta a munkanélkü
liség téme. A parasztság nagy részének pedig a cselédsors és 
a napszám jutott. 

llf a már mindez a múlté. Joggal mondhatjuk, hogy népi 
LJ demokratikus rendszerünk pártunl-: vezet.isével eltörölte 

Harmadszor is Szegeden maradt 
a vándorzászló 

h<tzá_nkban a sz�gény�épe_t, a nyomo,.�ságot, a i0fl�0Sftottságot. Egy évvel ezeló: t  a szegedi versenyében j s  ők végeztek a z  i 
A tars�dalom t7:tal�k,tasaban, a szocial�zmus ep,tesebe?t olyan ig:izga;,óság vezetöi koztil ke- első helyen. !gy harmadszor , eredmenye!'-8.t ertZLn� eL a_felsza�adulas óta el!elt 17 ev alatt, f vesen remélték, hogy 1961-ben is Szegeden maradt a KPM I i 
amelyre nepunlc tortenelmeben meg nem volt pelda. 

!
megnyenk az iga�atós[,go,, Vasúti Főosztály és a szak- : 

Ipari termel.ésünk a felszabadulás előttihez i:iszonyítua egymás között folyö éveti ver- szer\'ezet elnökségenek vorös ' 
11 négyszeresére emelkedett. Mezógazdaságunkba,. i.s sorsdcintó senyét. Az első negyedév vé- ,·ándorzászlaja. 
változások mentek végbe. 1961-be ,i már egész mezóga.::dasá- gl,n ugyanis az utolsó helyen A zászló átadási ünnepségre 
gunk szocialista módon termelt. Orömmel állapithat;u.k. _meg, i .ég_�;;,�ek. ":,z �ga�;.Li,,;..g ve- március 17-én ünnepélyes kül
hogy bár sok előre nem látott nehézséggel kel!ett megk�zde- -f< zt;tm r,:ie.:::✓--'-Sgá.l_ták_ � lemara- sőségek között került sor a 
niink, a második ötéves terv első évét ere�menyes_c� zartuk. f �as okat es a :t;J.Soai,c negyed- szegedi vasutasok MA V Petőfi 
Ipari term<?lési tervünket és a termelékenyseg emelesenek ter-

j

evben már ler.yeg_cs"'n na- kultúrntthonában. Rácz Kál
t:ét túlteljesítettük.. Kedvezően alakultak az eredmények az gyobb gondot ford_rto\t.ak „a mán. a vasutasszakszervezet . 
egyes árufajták termelése tekintetében is. Ye1;5e;ii:b;n szereplo tényezo_k megyei bizottsága titkárának 1 telJesttésere. Ehhez a munka- megnyilóJa után Borsodi Já-

Népünl;. kulturális színvonalának emelésében is nagy ut1;t hoz a moz<'almi s7,ervek is je- ,ws, az igazgatóság vezetője I 
tettü1ik meg a felszabadulás, óta. A fejlődés .. �.e,�csal,: �ennyi- lentős segí�éget adtak a szak- ismertette az igazgatóság 1961 . · 
ségi, hanem minőségi változast is hozott. Kulono.sen soK.at feJ- vezetőknek. évi munkáját. Ezután a Fó
lÖdött iskola.rendszerünk. Lehetővé vá!t, �ogy 1:11ndenk1 te�et-

1 

Az eredmény nem maradt osztály nevében Rödönyi Ká
ségének és érdeklődési körének megfeleloen kepezze magat a el. A szegedi igazgatóság a roly vezérigazgatóhelyettes, a 
közép- és főiskolákon, valamint egyete11;cmken. E":nek ered- második negyedévben sikere- szakszervezet elnöksége nevé
ményeként a tanuló fiatalok száma megharomszorozód.ott. sen felverekedte magát az el- ben pedig Szab6 Antal fótit-

A fiatalok mel!ett a felnótJ lakosság nagy része is képezi �ó helyre. Ezt a h�lyet eg�z kár_ mondott rövi� beszéde�. 

magát Kiszélesedett az esti iskolák és a leveZezó oktatás há- evben meg�rtottá.J:.. . Te1;11e- ma�d atad!ák a vandorzászlot 

lózata.' Megnőtt p.z egyetemet és fói_skolát vég_z!tt .�':!gozók tszetesen az 1gazgatosagok eves az 1gazgatoság dolgozómak. 

száma A vasutasok közúl is soka.n jarnak a kulonbozo isko- f 
l.ákba

. 
Az l961-62-es tanévben 7015 oo.suta.s iratkozott be -.: K  . 

k k'" .. • k 1 • • , , k 

Kossa. Isti'""' ,közlekedés- és postaügyi muúsz-ter beszédé' 
mondja. 

(MTI-fotó: Lajos György felv.) 

A fe l sza badu l á s  ü n nepére 
lá.ba é s  technikumba, 585-en pedig egyetemre es foiskolaro. A z  MSZMP mis'kolci vasút- az önzetZen segítséget. ame- Ot,zágszerte munkafelaján-· így megtakaritott 1 6  napi 

A kulturális tömegmozgalom is fellendült. Lényegesen üzemi bizottsága köszönő leve- lyet a miskolci ígaz9atóságtól lások teljésít.ésével készülnek munkát Budaőrs allomás fel-

az ált,alános i.skola esti tagozatára, 3063-an jár�k_!«izéJ?isko-

1 

assa1 VaSUtaSO OSZOnete a fflfS O Cl tgazgatosagna 

, · · 1 •-- t k 'k f' l k a vasutasok hazánk felszaba- so··vezete'J,e'nek f I • · ta· · f megváltozott a színház. és operalátogató közönseg ÍA;szet�!e _e. let kapott a kassai vasútigaz- "":� a .. ami o,: ovona � on 
dulásának 17. évfordulójára. 

' e UJ 1 sara or-
A vasutasok között is megnőtt a színházba és operaba Jarok gatóság forgalmi és lcere�ke- hoakadalyok miatt_ megbenult 

A Keleti Műszaki Kocsi• 
ditják. 

tábora Kúlönösen nagy érdeklődésnek örvendenek a külön- delmi főosztályának III. szá- a t
f
k
o.�g_alom. __ 

t
.,
t
Te

úk
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;1-em- szolgálati Fönökseg' 

Résztvesznek az ünnepi ké-
. , . (őad . bál 'l!ó sutas opera , , . _ ::e oz, egyu m o es enyes szülódésben a pJJyaienntanás 

féZe teltház akciók es a negy e as a va . - mu partalapszervezetetol. bizonyítéka. nagy segítséget dolgozói ünnepi műszakkal ké- dolgozói is. Mezőtúron az újon_ 
bérlet az Erkel Színházban. f Megírják, hogy februári tc.g- jelentett ;.,,,ipga.Z(Ulsági te-r. szülnek április 4-re. Vontatási nan alakult mozgó-szakasz 

elszabaduiásunk 17. évfordulóját olyan időben ünnepel-

l

gyúlésükön_ e�':ték a , vég- / imnk„ teljesít,iséhez" - ír;ák műhelyük dolgozói 40 sze- túlteljesíti tervét. Tótkomlós 
F . .. 'k b 'k 

. 
0 'al•�m··s ero·,· •-'lágszerte zett munkat es kiemeltek azt levelukben. mélykocsi kisorozás nélküli ja- és Sarkad szakaszók va�-

Juk, ami QT a e e es a sz ci - � , 
v• 

_ vítását válalták: terven felül. g .. 'tésscl · 
hallatlan gyorsasággal törnek előre, ú;abb és ujabb g11ozelmek ----------�-M------�--------�-- Az akkumulátor-telep dolgo- S:n

u
�yel is ::s��:r

á

:rili�
e

i� 
felé. A SzQvjetuni6, az SZKP XXII. kongresszusa alapján 

S „d' • kk / 
.. "köc/" zói négy kocsi világításának re. 

azinte naponta szolgáltat új bizonyságokat a kom�unista rend. ZOmSze Qln Q egyuffmU Ve kisorozás nélküli javítását Szolnokon a járműjavit.ó 
,zer fölényéről a kapitalizmus felett. Ma már szerte a világon , . , . , _ végzik el. A felajánlások telje- dolgozói 
minden jószándékú ember örömmel veszi tudomásul: a hala- Szob allomás dolg?zómak tett er_edmeny�k -�laPJa'!- .fOa.2 sítésében Kovács Mihály és éves válklásak I. negyedéue 
dci 

. Z- ó' ·na: t "bb f to kerülnek túlsúlyba nem kell szégyenkezmuk a ta- százalekkal elzrtuk az eluzem Pozsonyi Gyula okleveles szo- eső részének túlteljesítésé,·ei s, a. szocia izmus er t mt o ron n valyi munka miatt. A máso- szintet. cíalista brigádi'aí érték el k '  "ln k f az imperializmu.s erőivel szemben. dik félév folyamán állomá- A jó vezet.és és a dolgozók legi'obb eredme·nyt. 
a ·eszu e a elszabadulas 17. 

á h évfordulójára, E terv dunto A békéért 11 szocializmusért vívott harc tőlünk is azt kí- sunk a tehervonatok terhelé- becsületes munk ja meg ozta A torbágyi villamos vo- része, hogy 0,3 százalékkal nö-
_. . 'i ct • "bb , daadóbba munkál- sét 1487 tonnás átlaggal 102 az eredményt. Az is tény, alf 1.. 1• , .,..n�, hogv m„g ere m1;11yes"' en:, '™:g O n százalékra teljesítette. A sze- hogy sokat segített a csehszlo- n e ugye oseg velik a tervezett önköltségja-kod3unk a tervek ;naradektalan tel3esíteséért. mélJ'Vonati menetrendszerűség vák vasutasokkal való ered- 3-as szerelóbrigádja vállalta, vító eredményüke1-. Éves vi-

, , ka.l I k 99 2 teh 1· 86 6 · · " tt "k"d · Re- hogy Kelenföld és Bicske ál- szonylatban ez több, mint 1 Amikor 'ltUl;d az ünnep elóestejen a I mu.n ie ye en, a • . a ei;vona '
✓
, ' szaza- mE:n:1:es egyu _mu -o e�. . lomáson a szigetelők tiszt1'tá- ·11" f . t t hivatalokban összejönnek a dolgozók, hogy megemlékezzenek lékos volt. Allom_asun!<on �.9 melJük .. ez az idén me!( Jobb mi to onn erven felüli er�d· 

, á , k , 
1 d ló'á ·z. .. • ha óra volt a kocs,tartozkodas. lesz. mrnt tavalv volt es Szob sát négy nappal, a Herczegha- ményt jelent. Az Uttöróvá• 

hazank felszabtidul sana. 17. ev or _ u J _r?, az_ un�pt n-
i 

ami 1 1 0  százaléknak felel állomás további ·jó eredménye_ lom és Bicske közötti üzemi- ros építésére és az üzem tisz; 
oulatban gondoljanak azokra a szov3et hosokre 15, a�,k a leg- meg. Jól teljesítettük vonat- 1 ket mondhat sajátjának. és védóföldelések vizsgálatát tántartására 10 OOO óra társ�· 
drágábbat, életüket áldozták a mi fels:zabadul.ásunkért, szebb közlekedési és kocsikihaszná- 1 Szelle Ferenc l tíz nappal, a szigetelő cseréket dalmi munkát ajánlottak f<,J t 
él boldogabb jövőnkért. lási tervünket is. Az összesi· Szob két nappal előbb elvégzik. Az jánnújavüó dolgozol . 
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a szakszervezeti 
Levelezőink írják \ A�:::�:;,��

e

:.,, 

Va, laszta' sokról óhatatlanul szembekeruL azok-

Levelewink az ország kü
lönböző részeibol ismét több 
beszámolói küldtek a le:213.j
lott szb-választásokról. E le
velekból közlünk szemel vé
,nyeket. 

az is, hogy két KISZ-tagot 
választott,�k be az új vezető
ségbe. Ezen a vezetőségválasz_ 
tó küldött értekezleten hár,;,m 
tag önmagát zárta ki a SZ>l
vazásból azzal, hogy nem 
egyenh tette ki tagdíj há ll·alé
kát. Az uj vezetőség arra fog 
törekedni. hogy tovább javul
jon az zb együUmúködése a 
pártszervezettel és a ga7..da
sági vezetéssel és joob ered
ményeket érjenek el a szak
szervezeti munka minden te
rületén - írta levelében Foki 
lstvá.n. 

kal a bizonyos ablakokkal, 
címért versenyző brigádok ,zá- amelyek mögött mindig iH  
ma. A küldöttek elmondták a valaki. Rendszerint egy-egy 
dolgozók azon kérését, hog:, irnok.nö. akivel néhány szót 
ja�tsák , meg a_ házl;rta.si is kell vá.Ztani, hogy megtud_;a, 

Szilícium egyenirányítós 

vil lamosmozdonyokat 
gyártanak Csehszlovákiában 

PÉCS 
Március 9-én választoUá!< 

meg Pécs állom.ás új szak
szervez.eti bizottságát - írja 
levelében Leiti Fe·renc. - A 
választás előtt Gerecs lstvá.n 
allomásfönök hat brigád 28 
tagjának adta át a Szocialista 
Bri,gad oklevelet. Csak ezután 
kerote meg a beszámolót Zo
mi Lajos szb-titkár. H 4 TIA 

szenellát.ást. Kfalek, hooy az , . , , .. 1 A csehszLova k. SzociaLi.Sta 
1961-62. évi utalványok kivál-

1 
mi.ert jótt az ablakon n:wu 

Köztársaság·ban a Pi/..sen
tási határidejét legalább f.p- álló beteg. Cseszk.e-Budejcn:ee \'onalat 
rilis 30-!g . hossz,9-�bílsák me�. Ugy tapasztaltam, ezek. az i pari frehenc1ájú váltóáram-mert marcn.1.s vegeig a h1a- _ ra elektrifíkálják. A vlllamos 
nyok miatt nem tudják kivál- ablak.ok neri alk.ai,na.sak az vontat.ásnak ezt az új progresz-
tani a tüzelőt - írta �udósi- ilyert szováltásra. Szúk. nyíLá- szív rendszerét elsőnek a cseh-
tásában Mwrai Gáborne, suk. túlságosan a/.acsonya n van, 

1 

szlovák v,1sutak �li?�zták. 

D' "''B'n"'CE' '" Csak. derék.szögben meghajol- Ennek a fovonalnak egJ:ik �zel-
T-. .n..c, n . , . vényén már van feszu,ltseg a 

Debrecen fűtőház küldöttér-
va szolhat a beteg a feherko-

munkavezetélvben. Itt végzik a 
tekezletén a szakszervez.et1 bi- penyes íniok.nöhöz. A labora- próba iáratokat, a sziliciurn 
zottság beszámolója érlék,,lte tó-riumi ablaknál kellett a egyenirányítóval felszerelt UJ 
az utóbbi két esztendő ered- legmélyebbre hajolnom. Neni- csehszlovák villamosmozdo
ményeit - írja levelében Ma- csak. én já.rtam így. Láttam ott nyokkaJ. 

ünnepélyes keretek között. rosán Pál, - A szocialista 

Az új mozdonvokdt a J>.Lseni 
Lenin és a ,.CSKD-Prága" 
mczdonygyarban allították eló. 
A próbamozdonvokat mind te
her-. mind pedig a gyorsjára
tú személyvonatok vontatására 
alkalmazzák. Hogy az új ,iUa
mosmozdony kon.struktív gyor
saságát l 00 kilométer óra se. 
bességdl l f,O kilometer ódra 
emeljék. elegendo a hajtomű
szekrényben egy Iogaskerek
párt kicserélni Ezt a művele
tet egy műszak alatt végre le
het hajtanL Az újjaYálasztott vezetőség 

munkájával kapcsolatosan ki
mondotta a küldöttgyűlés ha
tá1,ozata, hogy ezentúl jobban 
ervényesiteni kell a kollektív 
ve2Jetés elveit. 

tartották Hatvan állomason az munklaversenyről szólva nagy- idös nénik.ek,et az ablak elott 
szb választó küldöttközgyú- ra értékelte a beszámoló. hogy hétrét gömye<:lve, szinte oo- Vasút a tajga mélyén 
lést. A régi tagok kö7.é négy a debreceni fűtőházban jel-.m- salva, A Szov,·etunióban Arha n-újat is megválasztottak a ve- le.e: már 220 dolgozó vesz részt tói a 200 kilométerre Jevő Ka,-

pagoráig húzódik. 
G YÖNGYÖS 

Több új tag került a veze
tőségbe a Kitérőgyártó Ov. 
s2lb választása alkalmából -
olvassuk Szentgáli István 1-,
.-elébe<n. - A beszámoló rész
letesen elemezte a két ev 
munk.l.Ját. A vitában sok hasz.. 
JI06 ja,·aslat hangrott el. A tit
kári teendők ellátásával is
mét Glocsek Bálint elvtársat 
bízták meg, aki már 1954 ót.a 
látja el ezt a feladatkört. 

retőségbe. A taggyűlési be- a szocialista brigádmoz.:ialom- Mire jó ez? Miért nem n11it- gelszktöl keletre nagy távolsá
számoló és a v:ita elsősorban ban. A vitában 22 fel.s7.ólaló nak. közepes magasságban be- gokon laJga terül el. Az ott ta
a termeléssel, az okLatások besre!t. a továl:>bi ten:nivalók- lálható értékes faanyag kiter
kérdésével és a szocialista bri- ró!, főként azokról a teendők- szélö ablakokat, amint =t a 

melésének megkönnyítésére el
gádok munkájával íoglalk<>- ről. .amelyek a dolgozók ér- vasúti pén::tá.raknál má.r ré�n határozták. hogy a vasútvona-
zatt. Hatv.'.lll állomáson az 

I 
deh."Védelme é zocíális hely- megtettek. lat m<!ghosszal:>bítják. A tervet 

Ezen a ,·onalon öt .;llomast 
és hét kitérőt létesitenek. Az 
idér. 25 kilométernyi nvonwo
nalat már befejeznek. Az ar
hangelszki ,·asúti csomópont 
körzettben folyik az északi 
Dvinán átvezető h1d építése is . 
A tervek szerint a h1clat 196ö
ban adjá,< at a forgalomnak. 

utóbbi hónapokban 29-ről 44- zetének javítása szempontjl- Arhangel.s.zk.tőL Lesukon.szk.oje-re emelkedett a szocialista , ból várnak az uj veret.őségre. L--ez 
ig részletekben valósítjak meg. 

ZALA.EGERSZEG 

Az állomás dolgozói és a 
vonatkísérők, a s=l.gálatban 
levők Jdvételével, valameny
nyien eljöttek az szb-választó 
taggyűlésre - ü'J,a levelében 
Markos József. Zalaegersz.eg 
állomá:; szakszervezeti bizott.
sága nevében Hári János tit
kár számolt be. A többi kö-
2Jö.tt annak fontosságát hang
súlyozta, hogy a dolgozókat 
jobban be kell vonni a tervejt 
megvalósításába. 

SZEGED 
A 57;egedi igazgatóság szak

srervezeti bizottságának vá
lasztásáról számol be levelé
ben tudósítónk, Szilá.di Sá11-
dor, Amint írja, a választás
&µ. felfrissült az egyes bizott-
.ságok munkája, Azt várja az 
új vezetőiktől a tagság, ho,,_.y 
segítik továl:tbfejleszteni a ter
melésben elért eredmenyeket 
és több gondot fordítanak a 
kulturális feladatok megoldá
sáTa, A határozati javaslatok, 
amelyeket vita után elfogad
tak a küldöttek, a hiányosságok 
felszámolására, a gazdasági és 
a S2len'ez.cti munka további 
javítására irányulnak. 

A Petőfi Sándor kultúrott
honban tartották március 15-
en Szeged. cü'!omás küldöttér
tekezletét. Amint erró1 tudó-
6Ítónlk:, dr. Bánkfalvy Gyula. 
beszámolt, a küldöttek helyes
léssel. fogadták a vezetóség be_ 
számolóját, amelyet Kasza ba
jos elvtárs il'mertetett. A 
hozzászólások azt tükrözték, 
hogy a tagOk általában elége
dettek az szb munkájával, bár 
többen rámutattak a kultúr- és 
sporlrrnunka hiányosságaira, 

Egy új szakszervezeti bizottság terveiről 
Február 16-án választották 

meg Baja állomás új 1SZak
szervezeti bizottságát. A vá
lasztásnak itt az adott külö
nös jelentőséget, hogy a lit
lkár személye is megváltozott 
és számos úi tag került  az 
szb v

ezetőségébe, Első értekez
letét március 6-án tartotta az 
új vezetőség. 

- A legsürgősebb tennioa
lókat tárgyaltuk meg a már
cius 6-i vezelősé(}i értekezle
ten - mondotta Kőszegi Ber
taLan oktat.ótiszt, az ÚJ szb
titká.r:. - Az üdülési jegyek. 
igénylését már a= elözó vez<>
tőségnek. eL kellett v&na in
tézni. de megfeLedloezt�k ró
la. Ne'kü,i k kellett sürgősen 
összeállítani és a megyebi
zottsághoe k:üldeni a másodi.k 
és harmadik. negyedévre szó
ló üdülési jegyigényt . 

Az új smks-zervezeti bizott
ság elsó ténykedése Bf:,ja ál
lomás nőnapi ünnep.,;égfflek 
megrendezése volt. A Je>gkÖ
relebbi rendezvényunk ápri
lis 3-á.n :iesz, a felsmbadulás 
ünnepe tis2Jteletére, Ezzel 
kapcsolatban egyébként most 
ünnepi műszak folyik az állo
máson. Az ú.i teI'lTlelési fele
lős Szepeshelyi István sze
mély szerint is érdekelt a ver
senyben, mint az egyik szo
cialisll3. brigad vezetője, 

Nem elég a ltelyi erö 

Dobcscinyi János intéző, az 
szb kultúrfelelöse. Tervei s2'e
rin t a szakmaközi bizottsággal 
együttműködve ismét rendez
nek ismeretterjesztő előadá
sokat. A tavasz folyamán 
gondoskodnak majd a kultúr
terem céljaira s2JOlgáló épület 
külsejének 1ratarozásáról. 

det, de 70 helye�t csak 2.5 
adiggot. Tudnának küldeni 70 
ebédet is, ha felvehet.nének 
még egy dolgozót a konyhá1a 
és ha a bajai üzemi konyha 
létesítéséhez beszerzett Iels·!.e
relésekkel bővítenék a báta
széki konyhát. 

Fontos teendők váJ:nak az 
szb munkavédelmi felelösére, 
Soós István vonatvezetőre b. 
ű is sz.embek:erült egy prob
lémával, .amelyet segítség nél
kül nem tud megoldani. Az 1. 
és a 7, váltók ki>zötti ten,ég 
nincs megvilágítva. ll:jszaka 
állandóan tolatás van. ezea a 
területen. Mindössre 70 mé
ter kábel és egy megfelelő 
lámpával felszerelt oszl,op kel
lene. 

sok bátortalansága. Az szb
ti tkár, túlságosan wkat vál
lal magára és ezzel - akar
va. al<arai13.nul háttérbe 
szorítja a kollektív vezetést. 
Miért kellett az szb-titkárnak 
összeírni. hogy ki, hol i,-zere;;
ne üdülni az idén, vagy m iér; 
az szl:>-titkái- foglalkozik a 
bútorutalványok igényléséve' ? 
- Választottak Baján is tár
sadalombiztosítási tanác30,, 
van üdülési felelösük is, a 
munkásellátá i felelős pedig 
az s-.tb válas:,;tott tagj,a. Nem 
jó. ha helyettük a tibkár dol
gozik. 

T'óbb e,p,éni k-e2rle!nénye
.zés, a kollekti\· vezetés saJá
tos �zereinek kifejleszté
se Baján sem nélkülözhetó. Az 
új vezctöség bírjl'.i a tagság 

Kollektív munkof teljes bizalmát, a párlszerve
zet és a gazdasá� vezeté� ;s 

Baja állomés új szakszerve-
1 

támogatja. mi akadálya 1en
zeti bizottsága helyes terveket ne hát a jobb munkának. 
tűzött m.gga elé. Feltűnt azon-
:ban náluk az egyes reszorto- 1 - Cl'· 

Cikkeink nyomán . . .  
A Magya,r Vasu,� marcius 

l-én megjelent számában 
,,Mostoha körülmények. a kis: 
1<ú11halasi fűtőházban'• címu 
cik!k--ünkre váaasz érikeret,t a 
sz.egecta iga:zgatóság II. osztá
lyától . Megírták, hogy a fűtő
ház éuületének rendbeho.zásá
hoz szükséges 700 OOO forint 
beruhmiási hitelt nem kapták 
meg. EZJért m0!t'ad,t; el a már 
korábban tervezett épí,tke2Jés. 

őt. hanem minden olyan állo
más és vonal mentén lakó dol-
0ozót aki nem tartotta be az 
ide vonatkozó rendeleteket. 

* 

A lap február 1-Éi'l megje-
len-t számában !közölt „Fu,-csa 
gondookodás" című cill{kre az 
Utasellátótól érkezett válasz 
sze1'1<es.ztőségünld1öz. Kö2lHk, 
hogy a panass:zial lmpcsolatban 
fegye1roi vi2JS,gálatot rendeltek 
el a :mula52ltás elkövetői ellen. 

Az első 57,e!vény Arhange/..szk-

Új berendezés a munkaruhák mosására 

A SZ01:jetunió szareptai fű
töh.ázának egyik brigádja sa
ját erőből oldotta meg a dol
gozók munkaruhájának mosá
sát. Egy tágas helyiséget ren
deztek be. amelyben egy ha
talmas gépet állítottak fel . A 

berendezéshez egy nagy kád, 
egy rnosódol:> és szárító kamra 
tartozik. A gép tel.iesítőképe&
sége ór.ii1kén t 50 kg ruha ki
mosása. A mosá és szárítás 
folyamatait egyébként automa
tizálták. A , asalásra külön he
lyiséget rendeztek be. 

Ha Mohamed nem megy a hegyhez . ·� 
Az a1igoi vasut.ak k.épvi

selöi a jövö hóna1')ba.n sorra 
látogatják Közép-Anglia több 
mint 2000 gyárat és iizemét. A 

Lá.togatás során megkérdezik. az 
igazgatókat. hogy miért nem 
veszi,k. jobban igé nybe a i:as
utat termékeik el.szálhtás<íra. és 
mn tehet11,ek. a vasutak, hogy 
nagyobb S<?gítséget nyújtsanak. 

Ezzel a kampánnyal kapcs.o-
1.a,tos az a .,vasúti nyílt h,ét� 

.. 

is. a melyet április folyamán 
re,ndeznek., Birminghamban 
lesz egy kiallitás, amel·ye-n a 
vasúti teherszáU,tá.s e-lönyeit 
mutatják be és ez.öad.á.sokat 
is rendeznek. Az a nqoL -vas
utJak. vezetői remélik., hogy a 
gyárosok.k.al 1•a!ó �rQSllb� 
kapcsÓlat és a . . nyílt hét" M
t.<isára tegatáb'b 10 =�wl 
növelni tudják a va.sutall. te
lie-rforgal mát. 

új villamosmozdonyt készítettek a. novocserkaszki villa
mossági üzem dolgozói. A kétrészes mozdony 84.00 lóerős 

(MTI Külföldi KépszoLgálat) 

BUDAPEST - DÉLI P. U. A munkásellá1ási feladatok-
kal is Szepeshelyi lstvá.nt b•z-

Mivel a sérült tetőszerla!?,e
tet a beomlás vesrely.-1 !enore
gette, újból fellkétit;é!k a Vasút
rervezőt a statikai vizsgálat 
megi.s:métn.ésére. A vi,z.sgálat 
alapján elrendelték a tetőszer
kezet lebontását. A kiSlkú.nha
las.i pft. főnökség február kö
zepén elvégezte a I ebonitást, 
majd 110 00 forint '.költséggel 
megépítették a/Z új tetőt. 

----------- • • • -----------
A Déli palyaudvar<m is t�k meg. Legfontosabb teen-

megtörtént az szb újjáválas.z- dője az üzemi étkez;tetés prob
tása. Elhatározták. hogy na- lémájának megoldása. Ehhez a 
gyobb gondot fordítanak ezen- 1 pécsi igazgatóság segítsée;ére 
túl az ifjúsággal való foglal- volna szükség. Jelenleg Bá.ta
kozásra. Ezzel függ össze má,r sulkröl kapják az űzemi ebé-

Nem mindegy, hogyan elnököl az elnök 
* 

Ugyancsak a wegedi igazga
tóság II. OS2ltá.lyától kaptunk 

Műhelybizottságot válasz- Végül is a megyei bizottság választ a lap Jll.fil'cius 1-i szá-
tottak a komáromi fütöház- titkára átvette az elnöki tisz- mában megjelent �Miért keU 
ban, Az állomás szűkméretű tet és zökkenő nélkül lebonyo- a melil:ék.épületek.et lebontani" 
oktatótennét zsúfolásig meg- lódhatott a választás hátrale- című ctlmlre. Megírták, hogy a 
töltötték a nappalos műszak vő része. fermá!lllö rendelikezések élitel-
dolgozói, Amikor a tagság két- * rneben. rence1télk: el Bálint Sán-
harmada együtt volt az szb Távol áll tőlünk, hogy az dor főmunkamestemek - aki 
vezetőségének egyik tagja ja- idős dolgozót - aki hosszú a,z; Újszegedi állomás végJén 
vaslatot tett a taggyűlést le- évek óta végez szakszervezeti lévő őrházban lakik - a,z en
vezető elnök személyére. munkát. s akit mint egyszerű gedél.y néllkül építet,t, egyéb-

Néhány fv stencilezett és munkásembert tisztelnek a fű- ként pedig tűzveszélyes rnel
kézzel írott paph'ral a kezé- tőházban - pellengérre állít- léképületek lelbontásat. 
ben idős, alacsonytermetű em- suk. ű nem tehet _róla, hogy A II. osztály, miután kivi-zs.. 
ber lépett a javaslattevő he- olyan feladattal b1:,;ták meg, 
lyébe Feltette csontkeretes ami meghaladja a tudását, gálita a !'3n�, megáll:tpította: 
szemüvegét és halkan meg- 1 amire nem kész!fil1etett f:1 b� Bálint S�d� �� a mai 
kezdte mondókáját. Már az I időben. Ezért elsosorban a re- napig sem kért ep1tési enge
első szavaknál bizonytalanko- gi szakszervezeti bizottság tit- délyt a kOll"á,bbi években meg
datt. Meglátszott rajta, hogy 

I 
kára és azo� a veze_töségi ta- ,épített melléképülte<tekre. 

nincs tisztában a taggyűlést gok a �elel'?8ek, _ aki� :rre a 
I 

Amennyiben nevezett ezt a 
levezető elnök teendőivel. A fontos tisz_tsegre ?t kertek fel. mulasztásá,t pótolja_ csak az 
jóindulat megvolt benne, na- D': ha mar fe;kert_ék. akk�r 

esztéti.kailag nem megfelelő és gyon akart, de sehogy_ se� 
1 

m1�rt nem seg1tettek a felke• 
1 

túzveszé
l es épitm.én-yek le-

1-t!rdott el a sok pap1r ko- szulésben. 
-v,- bontásár: kötelezik nemcsak 

• 

Helytállás a hóviharban 

Szokatlan időjárással kö
szöntött be az idei tavasz, 

A gyári pályafenntartási fő
nökség 1. pályamesteri szc.ka
sza és a Hídépítési Fo,iökség 
2-es szá.mú építésvezetősége 
március 7-én Bicske--Szár 
között vágán-vzáras munkát 
vég,zett, hidprovizórium bera
kását. A tervezett vá,gá;nyzárat 
20 perccel korábban lehetett 
megszüntetni, pedig a munka 
nagy hóviharban folyt - ír
ja levelében Hunyadi Gá.bor 
Bicskéről. - Ez a dolgozók jó 
munkája mellett, annak volt 
köszönhet,5, hogy Szegedi 
György főpályamester, Szel
mann János. Fenyvesi Ferenc 
elömunkásokkal jól előkészl
tette, megszervezte a munk,át. 
A helyi szakszervezeti bizott
ság is elismerését fejezte ki a 

hóekéjének:és a 411  009-es m
_
oz-

1 
nehezítette a jelzések felisme· 

donyának személyzetét. A pá- rését. Foleg ez okozta, hogy 
lyán több helyen másfélmcter 

I 

sok volt a késés. 
magas hótorlaswk voltak, !-le- Március lG-án Füzesabony 
lyenként 600-SOO méter hosz- felől menetfend szerint me:;:
szúságban. A hótorlaszok át- érkezett Debrecenbe az 5517-es 
törésében jó munkát végzett a személyvonat. A mozdony jó-
41 1 009 számú gép mozdc,nyvc- formán ki sem látszott a hó
zetője, Vörös János és futo.ie ból. Karlovics Jenő mozdony
Halászka Ferenc. A klima hó- vezető elmondta, hogy a Hor
ekén Botlik László mérnök és tobágyon az erós hóvihar 
KLein János mozdonyvezető miatt mit sem láttak a jelzők
pihenő nélkül 27 óra szolgála- ből és sok heli•en méteres hó
tot teljesített fagyban, szélvi- akadályokat kellett áttörni. 
harban - írja levelében Ilu- - Nagyléta felől is ponto-
szá.r József, san érkezett a személyvonat. 

Ez a hóeke évek óta nem Szücs Miháty mozdonyveze
volt üzemben, s ezúttal r,a- tő és Székelyhídi M�haly f��� 
gyon jól bevált. A Debrecen- elmoz:idta, hogy a meteres 

. 
Tiszalök. vonalon két méter aJ::adályokat. am�ly<".k helye�
rnagasságú hótorlaszokat is át- k;nt 150-2�0 n:ieter ho�sz�
törtek a hóekével, sagb� bor�tott_ak a pál?'at, 

dolgozóknak a hóviharban Rendkívüli erőfeszítésre 
csak ugy s1kE1ru.lt legyozmök, 
hogy teljes gőzzel roh"!11tak 
nekik. Az állomásokon érdek
lődtek a következő állomAs 
helyzete felől, így a jelzők fel
ismerésével nem ,·olt sok prob
lémájuk - olvastuk Marosán 
Pál tudósításában . 

végzett hősies munka.ért, késztette a márciusi hóvihar 
Debrecen térségében forgaL a debreceni fűtőház személy

m1 akadályokat okozott a hó- zetét is. A mozdonyvezetők és 
vihar és ezért március 16-án. a fűtők a nehéz körülmények 
13 órakor riasztották a frrenc- 1 között is jól megállták a he
várooi fűtőház 401-es klima lyüket, A hóvihar nagyon meg-
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/1 vasút idei szállitási terve 
leszitett, de teljesilhető 
1 

Látogatás a MÁ V-Jegynyomdá,ban 
A MÁV Jeg;nyomda majdnem egyidos ( vasúUal. Az 
ország több ezer vasútállomáaa részére 350 fajta jegy� 
készítenek a nyomda dolgozói. Ezenkívül a MA V A UT-ot. 
a �IAHART-ot és a MALl:V-et is ök látják el a különféle BESZÉLGETÉS LINDNER JÓZSEF VEZÉRIGAZ GATÓ HELYETTESSEL 

Mint ismeretes a vasútnak 
1962°ben az állami tervek 
szerint 104,2 millió tonna árut 
és 364,4 millió utast kell el
szállítani. Az előbbinél 9, az 
utóbinál 3.9 százalékkal töb
bet az 1961. évinél. 

Ezek a tervek azonban az 
1961. évi tapasztalatokat a 
közlekedéspolitika és a telepí
téspolitika érvényesülésének 
kihatásait :úgyelembevéve fe
szítettek, tehát módosításra 
szo.rulnak. De még így is az 
utasszállitási teljesítmény 2.8 
százalékos, és az áruszállítási 
teljesítmény 6 százalékos fel
futásával kell számolnunk 
1961-hez viszonyítva. 

Vajon a vasút eleget tud-e 
tenni a megnövekedett szállí
tási feladatoknak? - Erre a 
kérdésre kértünk választ Lind
ner József vezétigazgatóhe
lyettestől. 

- A vasút 1962. é,•i f<>lada
tait kétségtelen az elszállítan
dó utasok száma és az Plfuva
rozandó áruk mennris-.; se ha
tározza meg - kezdte tújékoz
tatását a vezéligazgatóhelyet
tes. - Őszintén meg kell 
azonban mondani, hogy nem 
lesz könnyű feladatunk. Ne
künk a jelentk�,ó utast és a 
népgazdaság á �l felkínált 
árumenyiséget minden időben 
el kell szállítani, mégpedig 
gazdaságosan, folyamatosan, 
tervszerűen és biztonságosan. 

A feltételeket 
biztosítani tudjuk 

- A megnövekedett felada
tokkal az idén a rányban áll-e 
a vasút vonó és vontatott jár
műparkjának korszerűsítése? 

- Teherkocsi parkunk az 
idén 3682 kocsival növekszik. 
Ezzel szemben mintegy két
ezer öreg kocsit !kell selejtezni. 
Beszerzünik 200 korszerű négy
tengelyes személykocsit, 20 
Ward-Leonard és 7 szilícium 
egyenirányítós villamosmoz
donyt. A technikai színvoiíiíl 
növekedése � figyelembe. vé
ve a diesel- és villamosmoz
donyok állapotát - az idén 
sem olyan mértékű, mint ami
lyen arányban a szállítási fel
adatok megnövekedtek. Ennek 
ellenére határozottan és egy
értelműen leszögezhetjük: 
meg tudtuk teremteni azokat 
a feltételeket, amelyelckel 
nemcsak a módosított szállítá
si tervet. hanem anmak eset
leges túl.teljesítését iS meg le
het valósítani. 

A kitűzött célok eléréséhez 
szlikséges feltételek közül az 
első és a legdöntóbb a forga
lom legmesszebbmenő terv
szeruségének biztosítása. A 
második feltétel az, hogy a 
vasút felsó- és középve7.etői 
megismerjék a közlekedéspo
litika irányelveit, megértes
sék a végrehajtó szolgálattal 
azok népgazdasági és vasút
üzemgazdasági jelentőségét. 
végül követeljék meg az 
irányelvek érvényesítését. 

A szállítási tervek teljesíté
sének hal'llladik  feltétele a ve
zetés színvonalának emelése. 
A vezetés színvonalának növe
lésére hozott párthatározat 
Yégrehajtása a mi viszonyaink 
között azt kívánja: tanuljuk 
meg úgy irá,nyítani a vasút
üzem munkáját. hogy az egyes 
jellemzők, mutatók eginntúira 
való hatását elemezni tudjuk 
és képesek legyünk a megfe
lelő következtetéseket levonva 
menhatározni a zeghaték,.,_ 
nttabb intézkedések módját. 

Emelkedik 
az utazási sebesség 

Beszélgetés közben a forgal
mi és kereskedelmi, valamint 

·a vontatási szolgálat munká
jára terelódött a szó. 

- A személyszállításban 
1962. május 27-én életbe lépő 
új menetrend határozott fej
lődÉst jelent - folytatta Lind
ner elvtárs. - Az új menet
rendben a személyszállító vo
natok utazási sebessége 31,4 
kilométer/óráról 32,2 kilom<í
ter/órára növekszik. Ez a bá
zishoz képest 2,5 százalékos 
növekedést jelent. Ebben az 
évben személyvonataink 975 
százalék4nak menetrendsze
rint kell közlekednie. Nem
csak azért. hogy az utazókö
zönség jogos kívánságát kielé
gítsük, hanem azért is, mert 
sr.emély&zállító vonataink me-

netrendszeni közlekedése ked- idót biztooílott a kocsik taka-
j 

megteremtése nem kismérték
vezően hat a tehervonatok rítására, de tudni l,ell azt is, ben függ a tehen•onatok me
tervszerű közlekedésére. A hogy a kocsik tisztításánál netrendszerinti közlekedteté
sz.e.mély- és áruszállítás terv- észlelt legkisebb hiányosságok sének növelésétől, a, vonat
szetiísége pedig lehetővé teszi is drasztikus megtorlá�t von- közlekedési terv teljesllésétöl. 
a vonalak és állomások egyen- tak maguk után. Ugy tudjuk. hogy a. vonatköz
letes leterhelését. azok kapa- A mi rendszerünkben, ami- lekedési tervet illetően nincs 
citásának jobb kihasználását. kor a szocializmus alaptön·é- minden rendben a. vasútnál? 

A személyvonatok menet- nyéböl fakadóan a személy- - Kétségtelen, itt még akad 
rendszerű közlekedése érd.e- szállítás a társadalom folyton tennivalónk. Hiszen a vonat
kében mind a forgalmi, mind növekvó anyagi és kulturális közlekedési terv az az eszköz, 
a vontatási szolgálat dolgozói igényei kielégítésének egyik , amely lehetóvé teszi az áru
körében meg kell értetni az nagy jelen"öségű eszköze. hosz. szállítás gazdasági és múszaki 
ügy nagy fontosságát. A mu- szú évek óta mégis megoldat- · tényezőinek hal'lllonikus ösz
lasztókkal szemben pedig ha- lan probléma a személyvona- szeegyezte'.ését. Ezen keresztül 
tározottabb, de mindig igazsá- tok szerelvényének a legele- szoros kapcsolatot teremt a 
gos fe.lelősségrevonást ke!.l al- mibb tisztántartása. vasút és a fuvaroztatók kö
kalmazni. A jövőben nem en- Ezután a teherszállításra te- zött. Éppen ezé1·t nern lehet 
gor1h2'.ő meg, hogy a két szak- relödött a szó. Lindner elvtárs eléggé hangsúlyozni, a vonat
szojgálat vezetői elvtelen mó- elmondotta, hogy a vasútüzem közlekedési terv óriási jelen
don sajái dolgozóik hibáját el- munkájának tervszerűsége tőségét. N incs tervszerű üze
tussolva a másik szolgálatra biztosítja valamennyi üzemi 

I 
meltetés, nem beszélhetünk 

i"yekezzenek á thárítani a fele- mutató komplexjavulását és a tervszerű szállításról, nem 
lősszget. Az előforduló sza- szállitási tervek teljesítését. haszn,álhatók k i  a még meg
bálysértéseket közösen, min- Az elegyáramlat szervez.ésére levő nagy tartalékok. nem nö
dig tárgyilag06an kell kivizs- 1 e az áruszállítások tervszerű- velhető a teljesítmény és a 
gálni, s� .nek biztosítására például termelékenység, nem beszél

Nagyobb gondot 
a tisztaságra 

mar megtörtént a szükséges hetünk gazdaságosságról, ha a 
intézkedés. vasúton nincs elegyáramlatra 

- Az elegyá..t,amlat szerve- épített vona�közlekedési terv 
zésének alapfeltétele a vi- szerinti közlekedés. 

_ Milyen intézkedések tör- szonylatokat is tartal..,azó fu- Az elmúlt években az is be-
ténnek a személ-ys.zál!ítás Jcul- varozási terv. Arra törek- bizonyosodott, hogy a tervsze
turáltsá.gának -wvábbi növelé- szünk, hogy a második fél év rú üzem csupán a tehervona
se él-dek.ében? 

' árufuvarozási tervét mar a vi- tok közlekedésének menet-
- Az utóbbi években je- szonylatok ismeretében készít- rendszerúségével még nem 

lentős eredményeket értünk sük el. még akkor is, ha a ha- biztosítható, A terYszerű köz
el a szolgálati helyek, a váró- józás és a közúti közlekedés lekedés alapfeltétele. hogy a 
termek és a peronok tisztán- eddig nem készítette el saját vonat ,;pecializáció alapján ki
tartását illetően. Az eredmé- tervét. Ez a törekvés azért is jelölt típusú vonatok valóban 
nyekkel azonban korántsem indokolt. mert az egész köz.le- a kijelölt útvonalon, a szá
lehetünk elégedettek. Még kedés áruszállítás.i teljesítmé- mukra meghatározott rendel
mindig nem értük el, hogy az nyének 84 ,százaléka még min- totésú eleggyel. menetre.ndsze
állomásfőnökök mellett a re- dig a vasútra hárul. r:nl közlekedjenek. Látható 
szortvezetők is felelősséget A viszonylati fuvarozási tehát. hogy a vonat.közlekedési 
érezzenek a szolgálati helyek tervnek kettős célja van :  eg.v- terv és a menetrend egymás
tisztántartásáért. részt a fuvaroztatók re,,zére a tói elválaszthatatlan. Az 1962. 

Még több prnbléma Yan a szükséges kocsi mennyiségé- .:óvi szállitási feladatok megol
szerelvények tisztításával, a nek tervszerű kiállításának dása érdekében érvényt kell 
műszaki kocsiszolgálati fónök- biztosítása, másrészt a vasút szere.mi ennek az alap,tételnek 
égek munkájával. Az idősebb résZére lehetővé kell tenni, és meg kell szilárdítani  a te

vasutasok közül bizonyára va- hogy a rendelkezésre álló ko- hervonatok menetrendszei:,ű 
!amennyien emlékeznek a csiparkot tervszerűen szét le- közlekedése mellett a vonat
múlt rendszer'ben 1,özlekedett hessen 05ztani a fuvaroztatók közlekedési te1-vfegyelmet is. 
személykocsik, de különösen között. Az idén :minden körülmények 
az "lsá osztályú és a nemzet- között el kell érni, hogy a te-
közi kocsik példás tisztaságá- A vonatközlekedési hervonatok '75 százaléka me-
ra. Tgaz, hogy jóval kisebb • térv·jelentősége 

nctrend..szo:rrint közlekedjen. de 
volt az utasforgalom. és eh- . 

úgy. hogy _a, vonatk?zlekedé�i 
hez aránylag nagyobb sz.e- A teherszállít,:;sban a. t��t tervben eloirt fellete_Ie�et 1s 

méh·kocsipark é.llt a rendel- 1 előtt álló feladatok teljesitese 
l 

1.1'.'radéktalanu, telJes_1 tsuk -
l· : A sz.emé>yvonatok sz.e- , a kocsifordu ló idő csöklwntése, fe,Jezte ,be nyilatkozatát Li'll>d-

;!�!�einek fordulója is több . a gazdasogos <izeme!tetés ner elvtárs. (vf) 

Borsod megyében eredményesen 

feieződtek be a választások 
Borsodban, az ország legje

lentősebb ipari wegyejében a 
vasutasok na;;y érdeklődése 
mellett folytak le a szakszer
vezeti választások. Célunk az 
volt, hogy a bizalmi, a mű
hely- és a szakszervezeti bi
zottsági válaszl.ások alatt jó 
kapcsolat alakuíjon ki a ve
zetőség és a tagság küzött. Ezt 
a célt sikerü t elérnünk. 

Ehhez nagy segítsé:;et adtak a 
pártalapszervezetck, megyei 
bizottságunk elnökségének 
tagjai, a társadalmi és függet
lenített munkatar:sak egy
aránt. Ezek közül is kiemel
kedő munkát végzett Füzi 
Islt•án, Szárnyasi G yula., dr. 
Egei Ferenc, Zsiga. Lajos, mint 
elnökségi tagok, Rutlcovszki 
A ntal, Kajcsa. József és még 
számos társadalmi aktívánk. 

A választásokból megeró
södve kikerült szaks;;ervezeti 
bizottságaink a dolgozókkal 
karöltve most haJ'Cba indul
nak. az éves terv teljesítéséért. 

Az újonnan megválasztott 
szakszervezeti aktivisták t isz
tában vannak a tennivalók
kal, ezért tettek olyan foga
dalmakat a választások után,  
hogy minden igyekezetükkel 
rászolgálnak választóik bizal
mára. 

Juhász Lajos, 
a Borsod megyei bizottság 

titkára 

A közalkalmazottak részére 650 ezer igazolványt készít 
a nyomda. A képen Komonyi fülit és Simó Katalin a be

tétlapok beragasztását végzi 
(MTI-fotó: Lajos György felv.) 

A választásokat megelőző 
idóben területünkön 84 szak
szervezeti bizottság, 44 mú
helybizottság és 960 bizalmi 
dolgozott. A vezetés színvona
lának emelése érdekében át
szervezéseket hajtottunk vég
re. Az átszervezés következté
ben 45 szakszervezeti, 100 mű
helybizottságot és 1 120 bizal
mit választottak a szolgálati 
helyeken. Eszerint megyénk: 
területén a választott 

A gondos elókészítő munka 
után nem maradt el a kívánt 
eredmény. Miskolcon a táv
közlő- és biztosítóberende7.ési 
szol.gálatuál és a tiszai pálya
udvar küldöttközgyűlé.-,én pél
dául valamennyi klildött 
megjelent. A vezetőség beszá
molója - mindkét helyen -
hűen tükrözte a szakszerveze
ti bizottság munkáját. A vita 
is élénk volt. A tiszai pálya
udvar küldöttközgyűlésén pél
dául 17-en kértek zót. 

A felszólalók közül többen 
Tanulságos választás !�!���t�:

m

�:�:;� fo:��� 

aktívák száma az 
2800-ról 3200 fölé 

kedett. 

eddigi 
emel-

A választásokat minden 
szolgálati helyen a SZOT ha
tározatának megfelelően bo
nyolították le. A dolgozók 
már a felkészülés idején fi
gyelemmel kísérték és segítet
ték a jelöló bizottságok mun
káját. Számos helyen változá
sokat is javasoltak a jelöltek 
személyében, ,·agy nem adták 
szavazatukat azokra a régeb
bi tisztségviselőkre, akik nem 
jól dolgoztak az elmúlt két 
év alatt. Sárospatakon, Szuha
kálló állomáson, Sátoraljaúj
helyen, és Kazincbarcika fű
tóháznál a szakszervezeti bi
zottság régi titkára és egyik
másik reszortos nem kapta 
meg a szavazatok 51 százalé
kát, hogy csak e néhány pél
dát említsem. 

A taggyűlések elökészí
tése is körülteldntöen. lel-
kiismeretesen történt. 

Sajnc», olyan hely is 
akadf, ahol a választást 
el kellett halasa:tani, mert 
nem volt határozatképes 

a ta.ggyüiés. 
Szuhakálló állomáson a vá
lasztást azért kellett elhalasz
tani, mert a tagságot nem ké
szítették elő megfelelően. A 
választási sorrendet is felcse
rélték. Elóbb a szakszcn-ezeti 
bizottságot akarták meg,·á
Jasztani, s csak utána a bizal
miakat. 

Akadt olyan hely is, ahol 
a tagság egységes mun
kára való törekvését sze
mélyi ellentétek gátolták. 

Tiszapalkonya. állomáson pél
dául az egyik javasolt vezelö
ségi tagot alaptalan vádak
kal igyekeztek lejáratni. Ezt 
a törekvést a dolgozók éber
sége akadályozta meg és a 
felsőbb szervek segítségevel 
tisztázódott a helyzet. 

Eredményes munkáról adott mi beteglátogatók 120 beteget I hogy a jövó mozdonyainak, a 
számot Hati·an fűtőház �zb- látoaattak meg. Találkoztak diesel és villamos gépeknek a 
választó küldöttértekezlete. olya';, esettel is, amikor a „be- vezetése_ és �avitasa nagyobb 
A vezetóség beszámolójának teg" a szőlóben dolgozott. Jobb szaktudast kíván. 
elóadója, Kékesi Károly szb- munkát várnak a propaganda Kiss József párttitkár mél
tit.kár nemcsak az eredménye- albiwttságtól, mert a dolgo- tatta az szb munkájá' . és tel
ket sorolta fel, hanem ele- zók még nem ismerik kellően vetette azt is. hogy a csomo-
mezte is azokat. a betegjelentéssel kapcsolatos pont a fűtőház mozdonybal-

Ismertette a beszámoló, tenniva,lókat. esetei miatt veszítette el az 
hogy a múlt évben 5400 ton- Szólt a beszámoló a mun- élüzem címet. Kérte. hogy a 
na szenet takarítottak meg. A kásakadémia népszerűségéről 

I 
jövőben még nagyobb gondot 

beszámolási időszakban 83 ki- is. Bírálta viszont, hogy fia- fordítsanak a balesetmentes 
váló dolgozó oklevéllel és 55 tal dolgozók is húzódoznak a munkára. A fegyelmezett mun
jelvénnyel jutalmazták a fűtó- tanulástól. Volt. aki ezt kér- , ka fontosságát han;:súlyoz•a 
ház legjobbjait. Eredményes dez.te, amikor a tanulásra agi- felszólalásában Békési Mihály 
volt a szocialista brigádok t-álták :  ,.Mit fizetnek érte ?'" - 1 fűtóhazfónök is. Olyan közhan
mozgalma is. Az ilyen jelenségek is arra gulat kialakítá6a mellc-tt szállt 

Sikeresebb lett volna a mutatnak, hogy a kulturális síkra. amely nem túri a !c
munkaverseny, ha a termelési nevelés dolgában még sok a gyelmezetlenséget, hiszen a fo-
bizottság min.dig teljesíti a tennivaló. gyelmezetlenség_ a könnyel-
feladatát. Az újításokról szól- Tartalmos felszólalások múség vezetett a bale5etekhe1.. 
va elismerte a beszámoló az ha,ngzottak el a vitában. Erdé- Az előzetes jelölés szerint 
eredményeket és további jó lyi Vilmos méltatta a műhely- történt az új szb tagjainak 
szervező munkára hívta fel a bizottságok javuló munkáját. megválasztJisa. Ez a vezetős,ig 
figyelmet. A műszakiak adja- Bírálta azt a jelenséget, hogy - ha kollektív munkát végez 
nak nagyobb segítséget a do!- ,,törzsgárda" van a rendkívlili - alkalmas lesz arra, hogy 
gozóknak újításaik megvaló- segélyekre. Az egyik dolgozó. végrehajtsa a kűldöttértekez
sításához. Népszerűsítsék aQ: aki tavaly épített új családi Jelen elfogadott hatáiozatot. 
üzemben az újítók e1-edmé- házat, ilyen címen kért se- és helyesen i rányítsa a hatv&
nyeit. . 1 

gé_ly_t.: ,,A tető beázik, a család I 
ni_ ��tőház szak,;zervezeti mun-

Jól dolgozott a társadalom- kohog . . . " Hiba. hogy a bizal- kaJat. 
biztosítási tanács. A társadal- mi aláírta ezt a kérést. Lörincz János 
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Versenyben a szocia l i sta üzem 

es szolgá lati hely cím elnyeréséért 
A munkaversenyben sem áll más virágosításában, csinosí

meg a fejlődés. A szocialista tásában. 
brigádok mozgalma. új ver- A kollektív vállaláson kívül senyformával bővül. Igaz, hogy az állomás minden dolgozója ezt még nem szabályozza az 
1022/1961. szamú MT és SZOT egyéni felajánlást is tett. Ezek 

a vállalások nemcs..k a munhntározat, de n_em is. emel gá- kára vonatkoznak, hanem po-tat kibon��o;,:asa _
ele. 

1 lítikai képzettségük, kulturált-
A szoc,nhsta uzem vagy I ságuk fejlesztését is szolgál-sz�lgálatl hely cím elnyeré-

1 
ják. séért kezdemenyezett verseny 

részvevoi kózül szeretnénk be-
mutatni néhányat. Azt. hogy Igazolatlan mulasztás 
milyen egységes irányelvek, , 1c··/ feltételek bzennt folyjék ez a nel U • •  • 
verseny a gyakorlati tapaszta
latok alapjan döntik mnjd el. 

A debreceni rt,gólcovácsok 

kezdeményezése 

A dornbót•ciri iatelitő par
kett üzemében két gépes és 
két rakodó brJgád dolgozik. 
Január 1 óta a „szocialista mű
hely" cím elnyeréséért dolgoz
nak. Műhelynaplójukat a mű
vezető vezeti és havonta érté
kelik az eredményeket. Leg
főbb céljuk, hogy javítsák 
munkájuk minőségét és a lehe
tő legjobb any.ng!e!használ.ást 
érjék el. Vállalásukban még 

végrehajtás esetén bizonyíthat
ják jogosultságukat. 

A miskolci fűtőház 
vállalása 

Követendő példát mutatnak 
kezdeményezésükkel a miskol
ci fűtőház dolgozói. 1 A jövő 
titka, hogy el tudják-e érni a 
szocialista üzem címet, d� tény, 
hogy vállalásuk jó eredmé
nyekre fogja ösztönözni őket. 
Vá!lalásuknak legérdekesebb 
részei a továbbképzés fejlesz
tésével, az újítási mozgalom 
fellendítésével és az egyes 
részlegek speciális feladataival 
foglalkoznak. Vállalták pél
dául, hogy az ősszel legalább 
százan beiratkoznak az általá
nos iskola esti tagozatának 
felsőbb osztályaiba. 

Mindenki szocialista 
brigádtag 

A debreceni járműjaVitóban 
négy brigádban dolgoznak a 
rugókovácsok. Tavaly mind a 
nt:gy elnyerte a szocialista cí
met. Az idén. a január 10-én 
tartott közös értekezletükön el
határozták, hogy továbbfejlesz
tik kollektív munkájukat és 
German Tyitov-brigád néven 
egyesülnek. Az fgy alakított 
komplexbtigádnak 28 tagja 
van - az egész rugókovács 
műhely. Virág lstt>á" brlgád
vezetó vezetésével a szocialista 
üzemrész cím elnyeréséért ver
genyeznek. 

Elhatározták, hogy minden 
brigádtag legalább két-három 
szakma alapfogásait tanulja 
lneg az év végéig. hogy ne Je
gyen gond a műhelyben. ha 
valaki valamilven ok miatt ki
esik a termelésből. A nehe
zebb munkát igénylő reszor
tokban műsznk alatt váltják 
egymast a dolgozók, így nem 
fáradnak el annyira, jobbnn 
megy a munka. Elhatározták 
azt is. hogy e;,;entúl egy tétel
ben veszik fel munkabérüket. 
bevezetik a becsület fizetést. 

van sablon is. Például az a ki- Budapest Dunapart teher
tétel. hogy igazolatlan mulasz- pályaudoaron már minden dol
tás nem lesz üzemüben. - Iga- gozó szocialista címet elnyert 
zolatlan mulasztás ott sem le- vagy awrt ven-enyzo brigad 
het, ahol nem versenyeznek tagja. Ez a tény adta az ötle
szociallsta címért, Helyes a tet az állomás dolgozói szá
vállnlásban, hogy havonta mára, hogy előbbre lépjenek 
szakmai oktatáson vesznek I versenyben és a „szpciolista al
részt és a munkafegyelem meg- lomás„ cím elnyerésére töre
sértőit - ha lesz ilyen - a kedjenek. Tudják, hogy járat
kollektíva előtt bírálva fogják lan úton haladnak, de úgy ér
nevelni. Vállalásukban külön zik. hogy a szolgálat alapos el
kitérnek a műszaki fejlesztési látásával, a kollektív munka 
feladatokra. amelyek megvaló- fejlesztésével el tudják érni 
sításával évente 500 órát tud- j céljukat. Az állomás vezetősé
nak majd megtakarítani. Az

/ 
ge máris jobban t:imaszkodik 

egyéni ,·állalások kissé sablo- a brigad ·ezetőkre az egyes 
nosan hatnak, de megfelelő p..-oblémák megoldasanál. 

Tanácskoztak a szocialista 
brigádok vezetői 

Cél az 5-ös eredmény 

Cigánd állomás a miskolci 
igazgatóság területén nem tar
tozik a nagv for>?almú s7,olgá
lati helyek közé, mégis elisme
résre méltó lelkesedéssel vesz
nek részt a szocialista munka
versenyben a cigándi vasuta
sok. 1962 kezdetétől vállalták, 
hogy állomásuk elnyeri a .. szo
da lista állomás" címet. Ezért 
olyan munkát végeznek, hogy 
az idén tartandó állomásvizs

Ol"l!Zágsr.erte !olylk a 'készü
lődés a szocialista brigádveze
tók első on.zágos t.ináci.kozásá,.. 
ra. nmelyre április 13-án kerül 
sor Budapesten.. Bizonyosra ve
hető, hogy ez a taná�ozás 
tová:bo gaz-dagltia majd a szo
cialista brigádok úi, de máns 
sokrétű tapasztalatait. Erre a 
tanács!<ozás-ra készülnek a va�
út n«l működó s7.ocialista brl
g,.dok .koróben !ft 

PÉCS 
gálati eredményük ötösnél Péics 41lom.4.son március 16-
gyengébb ne legyen. Baleset- án tartotta.'k megbeszélést a 
mentes mt1nkával akarják túl- 1 szociabsta brigádok vezelói. 
te! iesíteni tervüket. Az év fo- Martinka J3t>oan., a megyei bi
Jvamán az állomás minden zottság munkatársa fog]alko
dolgozója 20 óra tár-sadalmi l zott az 1959 óta muködő sm
munkával ve.�z reszt az állo- cialista brigádok helyretéve!, 

eredményeiltkel és hiányO&á
gaikkal. 

A beszélgetés során a brigád
vezetők' elmondták, hogy a vi
dé'ken lakók nehezítik a brigá
dok együttműködését. m>ét't 
nem tudna'k részt venni a kö
zös k-ulturális rendezvényeken. 
Fűtőházi és kocsijavitó múhe
]yi biigád�-ezetők azt kHogá
solták. hogy a szertár hiányos 
anyagellátása következtében 
n.etiezen tudiák elvégezni a ja
vítasi munkákat. 

SZEGED 

SZt!geden Finta Kálmán, a 
megyebizott„;;g termelési fele
lőse tartott beszámolót a szo
cialist.a btigád. ezetők értekez
letén.. Amurt elmondta, a sze
gedi igazgatóság területén 468 
brigád 3072 taggal versenyez e 
mozgalom keretében. Xörulük 

, 121 brigád 789 taggal nyerte 
el a szocialista címet és 59 bri
gúd már oklevelet is kapott. 
Folyamatban van e mozgalom 
továblbfejlődése is. mert pél
dául Makó állomás dolgozói 
már a 8ZOClalista állomás cím 
elnyeréséért folytatandó ver
senyt készítik eló. A brigádve-

1

1 

zet& elmondták, hogy e moz-
galom keretében milyen jó kö-
7.össégelt kov�olódtak össze 
és ezek kitún6 termelési ered
ménveket tudnak felmutatni 
Többen kért.ék, hogy évente 
legalábib kétszer hívják oosze 
hasonló megbeszélésre a bri
gádvezetőket. 

DEBRECEN 

1962. APRILIS :t. 

A munkásvédelmi őrségek tevékenysége 
A központi vezetőség 1961.

1 
Dombóvár állomáson , do)g?Z,? 

július 2:H határozata meg- Salamon Istvan gepk1_,ero, 
szabta azokat a feladatokat, akik nai;y szcwgalommal es fe
melyeket a balesetmegelózés lelÖ&;égleljesen t"'swek ele
érdekében végre kell hajta- get megbízatásuknak. 
nunk. Ezek többirányúak, Hogy a munkásn..:lelmi 
döntoen azonban a dolgozok örók hogyan latják el  ft>lada
nevelését szolgálják. A hatá- tuk.at, ez fui;g attól is. hogy a 
rozat rögzített , hogy szakszervezeti bizott.sag meny-

a balesetmegelózés alap- nyire segíti, támogatja oket. 
,-�tó leltétele a n; unká.q- Sok szakszen,ezetl bizott-
védelem tarsadalm, üggyé ság az őrségek tagjail be-

tétele. vonta az esti munkás,·é-
Ezt a célt szolgálják a mun- delmi reszorttanfolyamra, 

kásvédelmi órségt:k, amelyek 
örködnek a biztonsagos mun
kafeltételek megtNemtése fe
lett. nevelik a do:gozókat az 
utas,tasok és óvónmdszabá
lyok betartasára, a helytelen, 
balesetveszélyes munkamód
szerek felszámoljs:ira. 

Akik dicséretet érdemelnek 
Felhívó é;; tigyelmeztető 

szavaik nyoman csökk,·n a 
bale.sete · �zama, javui a dol
gozók munk,1kJrülmenye. 
Alatámasztja ezt a úmdl.er 
Jármiijavíto OV. peldaja, 
ahol a munkásv<.'delmJ orsé
gek tevékenysége révén a bal
esetek száma 26 százalékkal 
csökkent. Ezenkívül javult az 
üzemi rend, csökkentek a bal
eseti veszélyforrások. 

A jól dolgozó munká.wédel
mi örok közül is emhte,,."t ér
demel a szolnoki jánnÜJ4oít6-
ban múködő Balogh lstváfl és 

s ezen túl Is rendszere,;en 
foglalkozik velük. A Keleti 
fűtőház szakszer\'ezeti bi zot t
sága példaul 110 munkasvé
delmi órt képzett ki esti tan
folyamon. Kiss lAjos szb-tit
kár a munka.wcdelm1 orségek 
tagjaival tbbbször el beszélget, 
érdeklődik a problemá.k iránt 
és segítséget ad az.ok mc;ol
dásához. 

MIDd tóbb helyen vc,zi.< 
igénybe a .szakszervezeti bi
zott,;ágok a nyilvnno,,,ságot. 
Az orségek tapasztalatait tag
gyűlésen, termelesi tanáci;ko
záson i. isrnertel.iik. Hódmc;;ő
t•a.sarhely állomáson. bizalmi 
csoporton belul i� foglalkoz
tak a munkásvédelmi őr által 
!elfedett hlanyoss.igok.kal és 
megbíralták az utasítás elle
nes munkat vég.w dolgowt. 
Ezek azonban még nem je!
lomzói a munká.sVédelmi or
ségek tev · kenységenek. 

A hibák tó okát abban 
látjuk, hogy a munkás• 
, édelmi örökkel való fog
lalkozás a S".i:akszervezetl 
bizott«ágok ein, ré--�énel 

meg nem kiell'J:"it"· 

Értékeljék a tevékenvseget 
Nagyobb gondot kell fordi• 

tani a munkasvédclmi árok 
megválaszlasárn. Ne történ
jen meg. hogy esetleg a mun
kásvédelmi ór követ el mun
kásvédelmi szabálytalanságot. 

A munkásvédelmi őrség cél
ja minél több dolgozót be
vonni a nevelo és agitációs 
munkába. Ezért mindinkább 
elótérbe kerül a munkásvé
delmi orségek tagjninak vál
tása. Ez már több szolgálati 
helyen meg is történt. Hiba 
azonban, hogy a szak.<s2erveze
ti bizottságok a munkásvooel
m1 örsé;sek váltásaval egyide
jűleg nem értékelik a lelépő 
munká�védelmi őrök munká
ját. nem vonjak le a tapaszta
latokat és így hiányzik az 
elóremutatás. 

Szakszervezeti bizottsá-
gaink ,;oron következő fel
adata tehát a munkásvédelmi 
őrségek helyes kiválasztása, 
munkájuk segítése cs támoga
tása, a rendszeres feladatok• 
kal vató megbízatás, s nem 
utolsósorban a végzél munka 
ér!ékelé.se. 

Még egyszer a forga lmi  balesetekről 
A tolatás és gurítils koz'.ie'll 

�.:kih etkezeti balesdck - bár 
a sú.lyo,;,;á.,;; tekintetében nem 
ha,onlt:.hatok o.;.sze a kö:rJeke
dó von.awk oaleset0ivel -
mégis =gyoo sok bajt okoz.nak. 

Solka.n vanciak, akik ezel,..et 
a V'd · ti mUiílka tenné>zetcs 
ve1�jfu-ó,an.ak tekintik. :Éppen 
eté11. ntm '-" tula ·doritan..k 
e3e-Jm.;-'.k Je'enló,;,-get. Ami eo
bél kÖ\·•" ezik . nem is lesz
n.-k ellenük semmit, vagy ha 
1gen, aiklror• i., na,zyon keveset. 
S az ere:lmé.l\J,· . az il.ven bal
esetek &zárna i;zmt,e alig .:rol<.
k;;;n. 

ellei · re, hogy egy-egy új sza
bály megalkotása e!ott kiketik 
és tigyelembe veszik a ve,gre
haJtó szolgálat dolgowinak a 
vélemenyét, mégi� elofoi'dúl, 
1'08Y � alkowtt sza.bálJ ,&b
mely rés,.e nem találkozik a 
gyako1JaLI élettel, yal·aJan 
nem, va.zy �k nehezen \· e!;;• 
rebaitlntó. Hátráltatja a mun
ka elv gzé.-ét, vcszé.ye?.'�t.i áZ 

élet- és ,-agyonbiztonságot. A 
végrehajtó s.zotgálat dolgowi 
ne ,-árjanaJt arra. mfg � sza-

,
• 

bályt alkotó kö�nti s�1'Velk 

rá,1ö.nnek a'. lubára, mert ad
aig az.ok hihetetlen mérvú 
rombolast idézhetnek elo. 

* 

;t;züiqn kOSZÜ-!l;)ük mep a 
Magyar va..sut.á& ·szc!rla!tztás.i
genek, h0{}1J lehetőséget adott 
szá.m.unf.ra, hogy a lap h�sál>
jam foglalkozhassunk a for
gai-mi balesetek alak"lá.sával 
es eun belül egynéhány ki• 
riz,6 balesetnem·mel. 

Fe�� á.ri .Józ!iel: 
a VBO vezetője 

TudJu'k. hoey a vonatok ren-

=iása 
a 

a �:�
ó

��l�,fa� ·
, 
Hozzászólás a „Milyen következményekkel jár 

nagy hányadá: teszi ki. Jelen-

�rerúels�:��á.�i ���atO: ,  a váltó- és vágányellenörzés elmulasztása
h 

!ebanyolitásánaik alapját ké-

pe�tlen tmát, hO!fY ezek- címü cikkhez nél a nagyfonk-ssagu mun-
káknál miért tapasztalh;:"!ók Nem tudok egyetérteni a amely a bizbitóbere:ndezések 
nagyarányú lazasá:go�. külö- Magya:r Vasutas március l-l értelmet adja. A .,legmoder
nösen a középállcanásokon. számában megjelent „Milyen nebb" jelzővel sem tudok 

Nagyon kevés á!lornasve?.e- követlu>zményekkel jár a vál- egyetérteni, mert a MAV vo
tő ellen&,,,; az állomflsán !o- tó- és uágányellenőrzés elmu- nalain jelenleg ilyenek :még 
Ivó tolatási munkát. Ha az el- uuztása•• című cikknek a biz- nincsenek. üzemben levő biz
lénórz,és nam maradna el, tosf,tóberendezésekkel kapcso- tooítóberendezéseinlk nagy �
mind ritkábban találkoznánk latban tett megálJapltásaival. sze még régi típusú, nem elé
e,lyan jelenségeldrel, hogy to- Na,zyon me�epóek a cikn< erre gíti ki a megkóvetelt biztonsá
latásvezetó nélkül, több f:5- vonatkoz.ó kitételei. Vélemé- gi előírások mindegyikét. Van
bóJ á11ló tolatócsapat ellenére nyem szerint jelen esetben a nak azonban állomásainkon 
egy ember tolat, jelzozászlót a biztosítóberendezé!sek rendel- jelfogós váltó- és vágányfog
t<>lalóc•ap,at ta!tjai iköz.ül keve- tetésének �ljes félreértéséről laltságot ellenőrző berende-Lé
scn haszr.álnak. a vonatvezető és félremagyará1.ásáról vnn ek. amelyek igenis éppen 
és a ,·onatJ<isérök jelzóeszkózt szó. azokat a hiányosságokat kü-
sem visznek magukkal szolgá-

A 'kk . . . . k nagyon 1., s7..öbölik ki, amelyeket l)Z em-
latba. Erre sem a vezénylet, c, 1roiana - 0 ber gondntlanságból, vagy <em. az állornásvezetés nerr. fi- érdemes volnn vitntkozm egyéb mulasztásból sajnos el-
gyel fel „azokkal, akik i'isszatérően ál- kö,·et. (Pl. foglalt vágányra iá· Eg-y fiatal vasutas, akiról állomásfónöke úr,- vélekedett, 

hogy minden mw1kára lehcl használnL Vörös Iswánnak 
hívják. 22 éves. KISZ-�. Jelenleg, mint tértelvigyázó 

Ilyen - éS sa.inos, gyako•i laMóan azt hajtogatják. hogy ratás. aláváltás.) 
A debreceni jarmújavítóban - je'.en.--;é<;:ek után m lehet ha minden állomást ellátnának 

Azt hiszem, nem kell bi-
ís tanácskozásra hfvtá.k össze a csodálkoz.ni. hogy minden év- biztosító berende=éssel (oer$ze. 

1-orszeru· teljesít szolgálatot Cegléd állomáson em 0-ká ·1 J) okk zonygatni, hogy a . szocialista brigádok vezetőit. ben sok vasutas szenved ha- n - nm yenne · ·or a 
a '--le-B' ó B''• • tó tarto 'ál bal t t kk jövőben megváltozna a hely- biztosítóberendezések "" 

UltllHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIJtllllllflltlllllJJHUIIIIIUHIIIIUIIIUIIIIHUlttlJlllfftlUIHnHmm■ 
ir e ... igazga tt vita- . os ese e , vagy ro - an setmentessé.ren kívül lehetővé indltó beszámolót. Örömmel meg, s tetemes anyagi kár ke- zet". Azt hiszem. a vita nagyon teszik a voii'alak és állomások álla]'.)IÍtotta meg. hogy a szocia- letkezik, eondatla'l tolatá<ok hasznos lenne. Itt nem nkarom 

�tbocsáto'képesse'gének •növelé-á Jnj t•--.: l llA'- f l l 'l K· 1...-LAI-A •11--.:--- r · · É áE • felsorolni a vitázók minden ér- � 
/\ÍLO 1113 ldlfflil e ti egy ()SZ 0ff3 0 ISllllllllillü 3HUlllil3UII ,sta C!(yütteles dolgában mi- s gurít sok nyoman. 

vét, csak a legfontosabbakat. sét is. Csak egy példát erre: 
lyen sokat fejlődtek a jármű- Sokan a bal€1SC'teket előidé- közepes nagyságú állomáson 

A tavasz beköszöntésének Amikor felszólítolták, az javftóban működő. jól dolgozó zó. utasítá� ellenes i;zo]Jáh•- A biztosítóberendezéseket eg,-etlen \'Onat-vágányút beal-
ej�zakáján erősen havazott. ismeretlen úgy tett, mintha szocialista brigádok. Név s1.e- ellátást azzal pró"oo.lják ma- elsősorban azért nevezik fgy, ! Jításáboz helvszíni állitású vál
De Kiskunhala..s állomás vas- engedelmeskedne, De egy rint is megdicsérte Tóth gyarámi, hogv a szabályokat - ezt egyébként minden vas- i tók esetében 5-10 perc köz
utasait, vasút.őreit, a kedvezőt- óvatlan pillanatban az egyik György kocsilakatost. szocialis- nem lehet betartani. Igv álta- úti szak,;zsgával rendelkezó ponti \'il lamosváltó-allítás ese
len idő sem zavarta szolgála- teherkocsi alá vetette magát ta bri,!ládvezetót. aki fizikai lános,tva ezt n= lehet elfo- dolgozó tudja -, mert a be- tében pedig a legbonvolultabb 
tuk éber ellátásában. Sót! és menekülni igyekezett. Már- dolgozó létére a Műszaki Egye- gadni. rendezéseket kezelő dolgozók vágánvút beállításához maxi-
Nagy Lajos vasútőr különös már úgy látszott, hogy egér- tem III. éves hallgatója és Azzal tisztaban vagyunk. á'.Jal elkövetett kezelési hibák mum ·0.1-0 3 perc sz{jk<\éges. 
figyelemmel őrizte a 7. vá- utat nyert. Rozsnyai Sándor mincli,a; idóben és eredménye- hogv a fejlőclés, a gyakorlal-i kovetkeztében sem fordulhat A korszerű biztosítóberende
gányon álló szerelvényt, mert váltóőr utolérte, de nem sike- sen vizsgázik. élet eg,·c.s ,;,:abályokat tulha- elő vonatforgnlmat veszé[yez- z.ések tehát emelik a munka 
a vagonokban nagyon értékes rült elfognia. A dulakodás kö� A debreceni jánnújavítóban !ad A !eilódés ütemétől füg- tető helyzet. Persze, ez nem termelékenységét és jclentósen 
szállítmány volt. ben a?.bnban a tettest megis- 60 br'gád, 517 taggal vesz részt góen hosszabb, rövide!>b idő azt ielenti. hogy a berénde?.és megkönnyítik az üzemeltető 

Járórö?Jése során egyszer merték és az aronnal ' értesí- a szocialista brigádmozgalom- alatt , elérkezünk ahhoz a kezelésében akarattal elköve- forgalmi · dolgozók munkájál 
csak aITa lett figyelmes, hogy tett rendőrség elől már nem ban. A bri,,tádvezetok elmon- ponthoz. amikor egres szabá- tett durva hibák (a berendezés is. 
a sötétben valaki motoz az tudott elmenekülni. dottált, hogy szilárd elhatáro- l:i,ok már hátráltatjik a :nun- f:lnyltása. hely'.elen kezelése, 
egyiik koc,,inál. A vasútór Az éber vasútőr é.s a bátor zásuk az eddigieknél &7.ebb kát. t01:ése) nem Jelentenek ve-
aronnal szólt Rozsnyai Sándor váltókezelő elismerést érde-

, 
eredmények elérése. Ezért kér- A s7,abályokat rend,7.ermt a 

I 

szelyt a vonatforgalomnak. 
,·áltóke1.előne_k _és kér�, hogy melnek. . ték. a. vezetöket . . ?ogy. ��í�sék 1' l:özponti.  sz?lgálatn_ál al�otJák. A szótanforgó újságcikkben 
Jegyen �egí •egere az ismeret-

! Toth Tibor elhantani mun'kaiuk ut1aból a ontik ve;;i,0 formaba e.s ad- azonban azt a legfontosabb 
,en egi·én letartóztatásában. Kiskunhalas meglevő műszaki akadályokat. Jak ki végrehajtJsra. Annak alapelvet próbálják cafolni, 

'* 

Na,rv Károly 
főmérnök 

Hasonló tnrtnlmú cikket má
sok is juttattak el szerkesztő
ségünkhöz.. 
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Palánták 

Egy Benczur utcai három
emelete$ villában tntlködlk a 
vasutasok mi nta-napközi ott
hona és bölcsődéje. Joggal 
mmtaszerűnek telci nlhető a 
tölJll>i 'hasonló i ntézményhez vi
szonyítva a környezet, az épü
let berendezését. az itt gondo
zott apróságok ellátáJ>át te
kinbVe is. 

Az ok, amiért Ioglalkoz,unk 
vele. s amivel példaképül szol
gálhat a testvérintézmények 
számára is, az a kiváló szak
soorüséggel, céltudatossággal 
,,égzett, a szeretet melegágyá
ban gyökerezö ne1·eJőmunka. 
amelyben az itt gondozolL kis 
emberpalántákat részesítik. 

Öt\'en főnyi felnőtt vigyáz a 
rájuk bJzott száz csec-;emő és 
kétszáz óvodás testi és szelle
mi fejlődésére, közötLük 12 ok- • 
leveles óvónő. Két or1·0s ellen
őrzi naponta a kic:�inyek egész
ségi állapotat. (Kü'ön on•osi 
szoba is van.) A bölc:..,ődése,,
nek ott helyben. a saját kony
hájukon főznek. 

A tágas. Yilágos szobá-kban 
szines bútorok, tarka képek a 
falon, szép szobanövények

_-
ak

'\ várium, mindenütt temerdek 
'( játék - még a csillárokat is 

apró mesefigurák díszítik -, a 
hatalmas ablakokat finom 
anyagű_ ízléses függönyök ke
retezik. - S tei·mészetesen -
itt i• minden c:-sooortnak saiát. 
miniatűr berendezésű öltöző
és mosdó áll rendelkezésére. A 
bölcsődei szobák bútorzata hó
fehér. 

Önfeledt játék 

Bá1melyik s-zobába lépünk, 
mindegyi'kben boldog. vidám, 
magafeledt játszadozás közben 
találjuk a szóke- és 1l>arnafür
tű gyerekeket. Látszik, lhogy a 
szó legszorosabb ért.elmében 

ott'hon érzik itt magukat a vas
utascsemeték. Ki>ztük, a szom
szédos követségekről, vendég
jogon, néhány koreai. vietna
mi. német és francia gyerek is  
akad. A !koreai és a -vietnami 
apróságok kedves, szeretetre 
méltó, szerénv v;sekedésük 
mellett még azzal is !elhívják 
magukra a gondozóik flgyel
mét, hogy bámulatos gyorsa
sággal sajátítják el a magyar 
nyelvet. 

No, de térjünk rá vég-re ar
ra, amiért bulajdonképpen ide 
jötbünk. Hogyan is folyik az a 
bizonyos rendszeres és módsze
res nevelőmunka a Benczur ut
cai vasutasóvodában. 

Erről - a vezető, Andreics 
Irén távollétében, akit a most 
dívó tbetegség, az iniluenza 
tnilnkája megszakítására kény
szerített - helyettese, Dobrosy 
Edit beszél : 

a szeretet és gondosság 
üvegházában 

ják és megbecsülik a munkát, 
megbecsüljék a felnőttek mun
káját is. 

- Emellett oktatva is nevel
jük a gyerekeket. Gondosko
dunk erkölcsi és esztétikai ne
vellsükről, s nem feledkezünk 
meg, persze. a testi nevelésről 
,em. Hazaszeretetre. kollektív 
együttélésre, egymás szereteté
re és meglbecsülésére, a helyes 
.;rintkezéSti formákra neveljük 
őket. s még az anyanyelv he
lyes használatára is igyek
szünk megtan.ftani a kicsinye
ket. 

- Ilyen.formán az egész napi 
munlkánk nevelőmunka 
hang�úlvozza Dol>rosy elvtárs-

nő. El>be aztán szigorú rend
szerességet viszütlk. hogy a 
gyerekeket is rászokta.ssuk a 
rendszeres életre. Minden óvó
nőnknek havi terve van, ame
lyet heti és napi tervekre bont 
fel. Ezek az előre lefektetett 
tervek képezik núndennapi 
m'll!lkánk alapját. 

A látottak és a kapott infor
máció után mi is azzal a jól
eső érzéssel távozunk a Ben
CZUJI' utcai óvodából.  hogy az 
ott lerakott fundamentumon 
olyan embereik !kialakulása 
várható, akik a dolgozók társa
dalmának 'hasznos tagjai lesz
nek. 

Kósa La,io.� 

Erdős Károlyné gondozónó önállóságra neveli e?.ekct a. 
kis nebulókat. Hiszen már egyévesek, ideje, hogy asztal

nál ülve fogyasszák el uzsonnájuka.t 

-�-��----·-.. ---------..------------

Dombóvár állomás javított . . .  
A pécsi igazgatóság egyik r További feladaJtuk, h?gy ja

legnagyobb gócpontja Dombó- vítsák :1 kocs1kihas�míf�t. . _ 
vár állomás. amelynek mun- A palyaudv:�1 mtezkedest 
kája nagy hatással van az tervet használJák fel az:ra, 

· ·., ,_ · D bó hogy még szorosabb egyutt-eg_esz_ 1oa�at':"'agi:a. 0� • • -
működés fejlődjön ki a tars-var állomast Januarban bt�al- szolgálati ágakkal, különösen tuk, met1: lemaradt a s�mé1.Y- a fútoJ-iázzal. , vonatok menetrendszeru koz

lekedésében. Az állomás dol
gozói most azt jelentették, 
hogy kijavították a hibát és a 
személyszállító vonatok terv-

V ARN A I LASZLó 
Pécs 

27 vasutas 48 , alkotása a helsinki 

nemzetközi vasutas ·képzőművészeti kiállításon 
A Vasutasok N emzetkczi 

Intellektuális es Művészeti 
Szövetsége Brü.Sszel, Bologna, 
Bécs. München e. Budapest 
után az idén április 12-e és 
22-e között Helsinkiben ren
dezi meg a Vasutasok VI. 
Nemzetközi Képzöművészei 
Kiállítását. A finn főváros 
tárlat.látogató közöru;ége több 
mint egy héten keresztül is
merkedhet a nehéz és felelfu
ségteljes szolgálatot ellátó 
vasutasok szabad időben alko
tott műveivel. 

A finn vasutak 100 éves 
fennállása alkalmából meg
rendezett nemzetközi vasutas 
képzőművészeti kiállítás újabb 
lépés elöre a vasutasok nem
zetközi kulturális és művé

' szeti együttmű ködésében. 
A kiállításon 16 ország vas

utas képzőművészeinek alko
tásai vesznek részt. Nem hiá-

Fiatal vasutas 

festőművész kiállítása 

Bede István fial.al vasutas 
festőművész 50 képét mutatták 

1 
be a szegedi ·igazgatoság ta
nácsteTmében rendezett kiá!ii
táson. A grafikák, a tusrajzok, 

1 az akvarellek és az olajfest-
mények mind azt bizonyítot
ták, hogy s;épen fej!ődik a fia
tal festotehelseg. Nem velet-
len. hogy két képél Helsinkibe 
küldték kiállításra. Egyik képe 
különleges eijutá .s..L készült 
tusra,z a gellérthegyi Szabad
ságszoborról és a tűzijátékról. 
Ez a rajz lapunk címképe. 

,.Pályamunkások" címú ké
pe tülc,-özi azt a f ejlódést, 
melynek során a pályaépités
ben a gépek veszik át a nehez 
fizikai munka helyét. E tus
rajz1tak merész voná,ai is Be
de István tehetségét bizonyít
ják és azt, hogy sokat fejlő
dött a tokaji művésztelepen 
totvtatoti wm-ulmá111.w,ti ót.a. 

Cserháti Józset 
Szeged. 

nyoznak a helsinki kiállítás- Czieger Andor az Utase�át,ó, 
ról a magyar vasutas képző- Nagy János a budapesti igaz
művészek alkotásai sem. A gatóság, Csá.ki Istva-n a mi�
vasutasszakszervezet k ultúr- kolci igazgatóság, �káca_ P,e
nevelési és sportosztálya 28 ter a Hámán Kató Fű�'.'z, 
olajfestményt, 11 grafikát _és Bottyan János az �zakt Jax-
9 szobTot. összese-n 48 alkotast mújavító, Bede Istvan a sze: 
küldött el a finn fővárosba. gecti igazgatóság, Borsos Szabo 
Amatőr vasutas képzőművé- Dóra a MAV Korház, Nád_or 
szeink alkotásait egy hivatá- Ernő a budapesti iga2Jgatósag, 
sos képzöművészekból álló bi- Nagy Lajos a MIBl<;olc tis� 

f 1-- 1 A lti p· ,yaudvar, Kova.cs Bela zottság vi?.sgálta e 1:1 • ·_ - F' ·"po-·kladány állomá_s, Ta_ r állitásra küldött legiobb mu- � 
veket több száz alkotás közül István Nyíregyháza allomas, 
választották ki. Sziklai Gyu1a az Any�izs-

A Helsinkibe küldött 48 gáló Intézet. Ale3:a Ferenc a 
alkotás 27 vasuta.s kép7..őmü- budapesti igazgatoság, Botond 
vész munkája. A kiállítók kö- Béláné a budapesti igazgató
zött van a budapesti kiállítá- ság, Vörös Lajos a :imdapesti 
son aranyérmet nyert Ficzere igazgatóság- dolgozoia. . Ot� 
László a miskolci fűtőház. lesz a kiállitáson Molnarne 
Gomoia Jó-zsef, az Északi Kristóf Agnes (Miskolc) és 
Járműjavító, Tóth János _Rá� Bálint Ildikó (Budapest) TaS
kosrendező állomás. Kerenyi utas családtag egy-e,gy olai
István Szerencs állomá , Mar- festménye is. 
kos József az E zaki Jármúja- Meggyő:rod�ünk, hogy a 
vít.ó, Horváth István az Esza- helsinki műveszefi csarnok
ki Járműjavító, Somogyi Gyö- ban megrend<;�tt _YI._ ':'as
zó a Jegynyomda, Langer utas Nemzetkozi . K�pzomuv�
Rezsö a Vasúttervező Válla-

, 

szeti Kiállítás melto folyta!á
lat, Kecstkeméti István � fe: sa lesz !:'- Budapesten ket e".

: rencvárosi fűtőház Dregelyi vel ezelott megrendezett kii 
József a szegedi igazgatóság, állításnak. 

Joggyakorlat - Elvi döntések 
A továbbtanuló dolgozók tanulm6nyi kedvezményeivel 

lcapcsolatos egyes kérdések értelmezése 

II, fizetett igazolt távollétnek 
kell tekinteni. (3211960. (Vl. 

Tanulmányi (vizsga) szabad- 22.) Korm. számú rendelet 2. 
ság munkaidökedvezmények. §-a.] 
Általános és középiskolák esti E kedvezményt a Mezőga:2)
és levelező tagozatos tanulói I dasági Felsőfokú Továbbkép
részére. ző Intézet által a felsőfoku 

Mt. V. 211 .  § (1)  a tovább- végzettségű agrárszakemberek 
tanuló dolgozók közül részére (ideértve mi: erdőmér-

a) az általános iskolában to- nököket és az állatorvosokat 
vábbtanulókat évenként há- is) a fenti feltételeknek meg
rom munkanap, felelően megrendezett tovább-

b) a középiskolában és az az- képző tanfolyamokon történő 
zal egy tekintet alá eső isko- részvételük esetére vonatko
lában továbbta21ulókat éven- zóan kiterjesztette a 2049/1961 . _ként hat. munkan.ip t.anulmá.i (VIU. 13.) Kotm. számu hata-
nyi szabad ág illeti meg; · rozat _20_ pontja. 

(2) A le,-elező oktatásban (1) A fizetett távollét csak 
részt vevő dolgozókat az (1)  azola-a a napokra jár, ame
bekezdésben foglaltakon felül Jyeken a dolgozónak egyéb-évenként általános iskola ese- ként munkát kellene teljesí

szerűségét 94, 7 százalékra tel
jesítették. Aránylag ennél is 
jobb a tehervonatok menet-

A k itüntetettek neveben 
t.ében három, gimnázium ese- tenie és a felsőfokú oktatási tében hat, technikum esetében in�ény köt.elező fogla-lkopedig tizenkét munkanap ta- zást tart. illetőleg a dolgozó 
nulmányi szabadság illeti,meg. vizsgán vesz részt. 

rendszerűségében elért 82,2 A Magyar Vasutas má,·eius 
százalékos eredményük. 15-i számában „Kitüntetett 

n) ugdiJasori." c1mmel megem-Az önköltség csök!kentésé- ]ékezett azokról a január l-től ben és a tehervonat.ok gazda- nyugdíjba ment vasutas dol
ságosabb kihasználásában gozókról. akik több évtizedes 
ugyancsak jelentős eredményt munkhsságukérl kitüntetés
értek el a dombóváriak. Feb- ben, illetőleg dicséretben ré
ruár folyamán 31 ezertonnás szesültek. • 1 Jelen sorok írója is olvas-vonat megtakarítását érték e 

hatta nevét a kitüntetettek kö-a tehervonatok terhelésének zött. Mit tagadjam, ez nagyon 
megfelelő növelésév�l. Rakt�- jólesett. Jólesett. ho�y nyugri, szállítmányozási es rakoda- díjazásunk után sem feledkez
si dolgozóik a súlyegységre J tek meg rólunk. Úgy érzem, 
eső bérköltségnél januárban 

I 
örömünk csak_ akkor lehet tel-

24 OOO. februárban 12 OOO !o- jes. ha nem feledkezunk meg 
rint megtakarítást értek eL munkatársainkról, akik a fel-

* 

szabadulás óta velünk együtt 
dolgoztak és akik segítettek 
bennünket abban, hogy ered
ményes munkát végezhessünk. 
Véleményem szeri nt ök is ré
szesei a mi kitüntetésünknek, 
bár nem vo!Lak ott azon az 
ünnepségen. ahol a kitünteté
seket. elismerő oklevelet mi 
átvettük. 

A kitüntetettek nevében el
mondhatom. hogy rrú szeretet
tel gondolunk rájuk és kíván
juk, hogy ezentúl nélkülünk is 
végezzenek eredményes, sike• 
rekben gazdag munkát. 

TAPOD! ELEMll:R 

Kiegészítő jogszabály:  (2)  A fizetett távollét tanév-
A középfokú iskolák levele- ismétlés esetén is jár. 

ző tanulói részére választásuk (3) A fizetett távollét, ha a 
szerint a tanulmányi vagy a foglaJk.ozások időbeosztása e-�t 
rendes szabadságuk terhére szükségessé teszi, félnapokban kell fizetett szabadnapot adm is kiadható. Etekintetl>en a abban az esetben. ha az elő- szombati munkanapot teljes írt konferenciák, konzultáció�. munkanapnak kell tekinteni vizsgák a tanu ló munkahelye- akkor is, ha e napon a muntől távoleső középis,kolábain kaidő nvolc óránál rövidebb. vannak és másként a UU:uló ('1) A fizeteH távollhtre voazokon nem vehetne reszt. natkozó fenti kiegészító jog[1055 :1953. (IX. 19.) Mt h. szá- szabályokban biztosított ked-
mú határozat 10. pontia.] vezményen felül a mérnökök Munkaidőkedvezmény; az és a felsőfokú végzettségű ag-általános és középiskolák esti rárszaikemberek továbbképzétagozatos hallgatóit nem illeti sében részt vevő dolgozókat 
meg. más tanulmányi kedvezmény Felsőoktatási intézmények nem illeti meg_ 
esti és levelező tagozatos hall- c) a szakdolgozat. vagy dip--gatói részére. __ lornaterv megvédésére való 

- Itt állandó gyakorlati. kí
sérleti munka folyJk annak a 
továbbképzési tanfolyamnak az 
alapján, amelyen a többi pesti 
MAY-napközi otthon óvónői
vel együtt - a mi  óvónőink is 
rendszeresen részt vesznek. A 
mi munkánk ugyanis. amely a 
lailrus előtt egészen könnyű 
feladatnak tűnik, valójáiban 
nehéz, igen bonyolult, összetett 
valanú. Mert nem kevesel>bre 
vállalkoztiunk. nem iki6ebb 
célt tűztünk magunk elé, mint 
hogy ezeknek a kisgyerekek
nek a munh"akészégét módsze
r.esen kifejlesszük, vagyis hogy 
önállóságra neveljük őket. Ezt 
Pedig csak úgy émeti el az 
ember. ha egészen bele tud il

leszkedni a _gondolatvilágukba. 
E2lihez, persze, elsősor,ban sze
retni kell a gyerekeket. 

Az állomás egész kollektívája segít az öreg diákoknak 
Mt. V. 211.  § (3) A fels�o�- felkészüléshez a műszaki. agtatási intézmények lt;velezo e� rá.-- és termé ·zettudamányi esti tagozatain tovabbtanulo szakokon évi harminchat, dolgozókat az alábbi kedvez- más szakokon évi huszonnégy, 

- É6 milyen módon igyekez
nek ezt elérni? - kérdezzük. 

Céltudatos nevelés 

- Mindenekelőtt önállóság
ra -szoktatjuk. kezdeményező 
készségre neveljük őket. Pél
dául: ök öntözik, ápolják a 
szobájukban levő dísznövénye
ket, maguk teritene!k az étke
zéselmez, s ők szedik le utána 
az asztalt, s rendet, tisztaságot 
teremtenek, illetve tartanak a 
szobában. Megszokják, hogy 
önnönmaguk: tísztáJntartására is 
ügyeljenek. Rendben tartják 
és szépen elrakjálk a játékjai
kat. M�gtanítjuk őket arra ls, 
hogy ha valamelyiknek vala
milyen kisebb hibája támad, 
azt megjavít•ak. F.zenldvül 
rajzolnak, festegetnek, varr-

Sal.gótarján-kül.sö pályaud
var szak6zervezeti bizottsága 
két évvel ezelőtt látott hozzá 
a dolgozók továl>btanulásának 
megszervezéséhez. Már akkor 
célÚl tűzték ki, hogy 1964 vé
géig minden 50 éven aluli dol
gozóval elvégeztetik a nyolc 
általános iskolát. 

- Sikerül-e megvalósítani 
céZkitűzésiiket? - tettük fpJ 
a kérdés Orosz István szb-tit
kárnak. 

- Nem mondom, kissé me
rén dologTa vá.11.a.1.koztunk � 
mondotta. - Különösen nehez 
volt megtenni az első lépése
ket. De a pártszervezet, a 
szolgálati főnök és később az 
egész kolZektíva segítséget 
nyújtott abban, hogy zavar
talanul megszeT'vezhessűk a:z 
öreg diákok tanulá.sát. 

Az szb-titkár ezután rész
letesen elmondta, miként lát
tak munkáhw 

45-ből 42-en 
1>ak, kézimunkáznak stb. . __ 

- Ezzel még azt a célt is - Lege!&zör_ , felmertuk, 
_ .. t·ük· te esze· t.esen 

I 
hogy kinek htany;;ik a nyolc -':.ove J • s erre nn , ,. , . .. . 

'Y á• • -- 1·· 
. . · ··t· k a figyelmü- altalaft,OS iskolap. A S-Dlg .-u on rairan� 1 �u 

'-t· •--' .. '--' tok segít&égével r-et, hogy nukozben megszok- ... 1 -za 

csakhamar kiderítettük, hour, 
45 i1yen dolgozónk van. A 

következő lépés a beis kolázá.s 
volt. A fiatalok arán11lag 
könnyen h.a.jlottak a szóra, az 
idősebb évjáratúakat azonban 
már nem lehetett könnyen 
megnyerni. Ha kellett, kétszeT
háromszor is felkerestük az 
érdekelteket, és elbeszélget
tünk velük. Igy értük el, hogy 
a tanév kezdetéig három idó
sebb dolgozó kivételével min
denki jelentkezett. 

Következő lépésként a tan

erőt szervezték meg. Az üze.• 
mi iskola vezetését Kövér Fe
rencné, tanárnő. általános is
kola igazgatóhelyettes, az 
egyik kereskedelmi dolgozó fe
lesége vállalta el férje közben
járására. Ezután az szl> nyom
tatványokat, krétát, szivacsot 
vásárolt a kultúrotthonban 
megnyíló iskola részére. 

Nem mindennapi pelda 

Amikor mindez megvolt, vá
ratlan akadály jelentkezett. 
Akik a keddi és pénteki taní
tási napokon szolgálatban vol
tak, az első és második óráról 
rendszerint hiányoztak. Mi-

mények illetik meg: a tanító- és óvónőképző inté-vel ezt a problémát csupán ve-
a levelező tagozaton zetekben évi tizenkét mun-zényléssel nem lehetett meg- a) a vizsgákra való -�elké- kanap külön tanulmányi sza-oldani, a mozgaJmi szervek és szülésre egyetemeken. fo1sko- badság. a szolgálati főnök újból ösZ- Jákon és akadémiákon tan- (1)  A fenti rendelke7,és szeszeül!ek. évenként harminc, a tanító- rint járó külön tanulmánvi - Ezen a. megbeszélésen és óvónőképző intézetekben szabadság a szakdolgozat kéúgy határoztunk, hogy a koL• tanévenként huszonnégy m�- szítésére és az államvizsgára, lektívához fordulunk segítsé- kanap �vlm�yi szabad�ag; i lletőleg a diplomaterv kénígért - vette át a s?.ót Ujvári b.} • a .otelezo fog]alkozaso- tésére és megvédésére együtFe-renc állomásfőnök. - A fel- kon ',:,s vizsgákon való 1:észvé- lesen jár és a tanulmánJ·ok olvasásokon, a pá1-t- és a szak- tel miatt kiesett munka1dot (a folytatása során csak egyszer szervezeti taggyűléseken fel- műszaki, agrár, természe(tudo- vehető igé-nybe. kértük azok.at, akik ne"' ta- mányi és i�egen . n_yelv1 sza- (2) Javító államvizsga, il lenuLnak, hogy a tanítási n'apo- kokon legfelJebb ev1 �armi;1c; tóleg a diplomaterv sikertelen kan váltsák le előbb az öreg egyéb szakokon legfelJebb evi megvédése esetén a továbbtadiákokat. Azóta kedden é3 tiztnnyolc. a tanító- és nvónő- nuló dolgozót ez a szabadság pénteken a vá.ltótársak min- ;cépző intézetekben legfeljebb ismételten nem illeti meg_ den alkalom mal előbb jelent- �vi tizenkét napot) átlagkerc- Kie!!'<'S?Hii .iot's>.abolb•: keznek szolgálattételre, hogy settel fizetett. igazolt ta\'ollé!- A felsöfokú Munka\'edelrrú tanulótársuk időben megj8- nek kell tekinteni. Tanfolyam rendes hallgatóit lenhessen az iskolában. Kiegészítő jogszabály: megilletik a főiskolai levelező A Mérnöki Továbbkép_�ó In-

1 
oktatásban részt vevők szá-Ez valóban szép példája a tézetben vagy az ott tortent qiára biztosított kedvezmé-dolgozók kollektív segítőkész- bejelentés után szervezett nyek. [ 102811959. (VU. 27.) ségének. 11:rdemes �enn� má� egésznapos céltanfolyamokra I Korm. számú határozat 6. szolgál'.'ti ��lyeken 1s kovetm a núnisztériumok és ország_os pontja.] a salgotarJani vasutasok pél- hatáskörű szervek által kul- A íelsőf k • M k • d 1 • dáJát. _Főleg ott, ah?l épp':.n dött mérnök?knél a ta:1folya- Tanfolyam 

O 
�allg�:1.,i�

v
! �';;� a . szolgalat �em teszi leheto- m_on és a v!zsgán valo rész- szaki egyetemek levelező hallv�, _hogy a vasu�k nfugodt ve�ellel, _tova_bbá a _ tanfolya� gatói részére biztosított kedkoru!mények �oZ<;>tt I:itog�t- szekhelye1;e es a v1ss�u_!azas vezmények illetik meg_ (1962. h� a dolgozok általanos 1s- folytán kiesett mun�ai_dot -

1 
éVi 5_ sz. Munkaügyi Közlöny.) kolájat. ! legfeljebb azonban evt har-

TISi minc napot - átlagkeresettel / (Folytatjuk) 
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MAGYAR VASUTAS 

H!l�� ��: I 
a 'J:1. számú őrhá� és ,  H 
valósz!nú. hogy máshol is, 
rosszul ért.elmezet,t; takaré-

1962. APRILIS 1. 

A fiatalok helytálltak t:t
g

bó
l l

es
zerel

ték 
a 

tel
e
- Nyílt levél egy forgalmi szolgálattevőhöz 

A2lért nevezheljük ezt r06z
szul értelmezett takarékos
ságnak, mert egy-egy telefon
készülék üzemben tartása ol
csó, viszont a gyors hírközlés 
nagyon fonto6 követelmény a 
vasúti forgalomban. lé:ppen az 
említett 15. számú őrháznál 
történt, hogy „fekve maradt" 
a 2108-as gyorsvonat. A les;1.e
relt telefon miatt ,,,....,.� kel
lett beszaladnia a küldöncnek 
Csajág állomásra. A telefon 
hiánya így tetemes késést oko
zott a vonatnak. 

Mivel vasúti telefonról van 
szó, nem kell aittól tartani, 
hogy az őrházban lakók ma
gánbes7.élgetésre használiák 
fel, hiszen csak a szomszédos 
állomással tudnak érintkezni. 

Bognár Károly 
Tapolca 

-·• ·-

Svájci sapkás vasutas 

Kedves Kiss György elvtárs! 
Amikor legutóbb Fülöpszál

láson jártam, ön délelőtt 10 
órakor a következő szavakkal 
lépett állomásfőnöke elé: ,.Al
lomásfönök elvtárs, leváltót 
kérek, mert nem vagyok ki
pihenve." Amikor meghallot
tam ezt a kijelentését, nagyon 
meglepődtem. Miért nem pi
hent, lúszen előző nap sza
badja volt. Azt a magyaráza
tot aligha lehetne elfogadni, 
hogy mivel estére készült 
szolgálatba, feketét ivott és 
emiatt egész éjjel nem tudott 
aludni. 

Vannak más furcsaságai Is. 
Amikor legutóbb termelési ta
nácskozásra hívták, ön azt 
kérdezte: •. Ki fogja megfizetni 
a termelési tanácskozáson töl
tött időmet?" Az ilyen meg
jegyzés nem tesz jó hatást a 
dolgozókra, nem méltó for
galmi szolgálattevöhöz. 

Lehet, hogy még nem tud 
róla, de munkatársainak már 

feltünt, hogy milyen kevésbé 
él önben a közösségi szellem. 
Nemrég rendkivüli okok miatt 
nappali szolgálat után az állo
máson kellett volna maradnia 
éjszakára is. Volt, aki már 
előre megjósolta, hogy ön nern 
fogja vállalni ezt a rendkívüli 
feladatot. Az illetőnPk volt 
igaza, mert ön közölte - in
dulatos megjegyzések köze
pette -, hogy nem tudja vál
lalni a szolgálatot. 

Miért írok erről? Azért, 
mert ön. Kiss György elvtárs 
tiszti tanfolyamra jár és el
várja állomásfőnökétől, mun
katársaitól, hogy a tanfolyam 
idejére mindig gondoskodja
nak leváltásáról. Tehát ahhoJI 
van ,.közös égi érzése", ho� 
mások segítsenek önnek. Jó 
lenne, ha e sorok hatására ön 
is áldozatkészebb magatartást 
tanúsítana szolgálati helyének 
kollektívája iránt. 

Üdvözlettel : 
Cserháti József 

A BVSC jégkorongcsapata. Au6 sor balról jobbra: Bikár, Rigó, Molnár, Miklós, Slraky, 
7A!Kva ll, Babán, Kertész. Középső sor: Kár pát!, Koutny, Kósa, Gámán, Háray Béla edző, 

Alsó sor: Pásztor, Kepes I, Balogh és Tarr Gyula gyúró. 

Az állomáwk kapusai érint
keznek legtöbbet az ott meg-
forduló �tasokkal. A kapusok - Na.gysikerú operettestet 
rendszennt megfelelően kép-

1 
rendeztek március 19·é.n Sze

zett, tapasztalt vasutasok, akik geden, a MAV Petőfi kultúr
jól ismerik a helyi viszonyo-

1 
otthonban. Az. operette•t nem

kat. Fel tudják világosítan i  a csak a szeg� vasutas�k. h._1:-

- Az ország •15 vastitaUo
másáTUik éttermében szervez 
olcsó diétás étke;�et-ési akciót 
az Utasellátó. A ldrándulá 
diákoknak. pedig lO forintos 
árb'ln bóséges diákmenüt szol
gálnak fel. 

Március első felében befe- Az edző joggal kesergett a 
jezódött a jégkorong-bajnok- két válogatott játékos; Bán
ság. A BVSC 17 ponttal a har- kutl és Zsitva elvesztése miatt. 
madik helyen végzett az FTC Hiszen az előző bajnoki év
és az Újpesti Dózsa mögött. ben sem rendelkezett teljes 
Igaz, az első helyezettől ki- csapattal. Igy a harmadik har
lenc, a másodiktól pedig hat madra rendszerint elfáradtak 
pont választja el a csapatot. a játékosok és az ellenfél 
De ugyanakkor két ponttal gyakran felülkerekedett. 
megelőzték a Bp. Vörös Me- Háray edző nem titkolta: az 
teor együttesét. Ilyenformán idén arra számított, hogy a 
a harmadik hely megszenése csapat ütőképességét növelheti 
jó teljesítménynek számít. majd néhény tehetséges ifjú
Annál is inkább, mivel a csa- sági játék06 bevetésével. Az 
pat két legjobb csatára az utánpótlás nevelését illetően 
idény kezdete előtt leállt. Há- ugyanis nem áll rosszul a 
ray edzőnek sokáig főtt a feje, szako.sztály. Nem volt más 
hogy mitévő legyen. Indulja- hátra, mint a fiatalítás. N06, 
nak-e a bajnokságban vagy azok a fiatalok, akik az el
sem. Ez a gondolat foglalkoz- múlt bajnoki évadban még az 
tatta azon a nyárvég! na,pon ifjúsági bajnokságban játszot
is, amikor a Sz/ínyi qti" �q- tak, a n11gyQk kö�ö� Is megáll
daban a Vízilabdázók edzését 

I 

ták a hely(lket. Különösen 
figyel�e a szakosztály. felké- küzdőképességból vizsgáztak 
szüléséről beszélgettünk kitűnőre. Lelkesedésükkel jól 

Reméljük sikerül a bentmaradás 
A BVSC N.B I_.,,. férfi kosár

i..boa-csapatánál évek óta ered
ményes nevelömunka folyik. Szak
osz:tályunJc vezetősége mLndent el
követ azért, hogy megfelell5 után
pótlás álljon rendelkezésünkre. 
Azt a vérveszteséget azonban, 
amely az utóbbi tdóben ért.e a 
szakooztályt. nem tudJudt egy
könnyen kiheverni. 1961-ben pél
dául négy játékosunk távozott 
más egyesületbe, Kápolnás, Ku
nllS és Molnár A. pedig sérülés 
és �ég miatt n-em állhatott 
a csapat rendelkezésére. 

Bár a csapat jelenleg az utol-

s6 helyen ,u, mi azonban re
mé!jUJc, hogy a tavasSZGl s!k,erül 
javítani eredrnényünkön él elke
rüljük a klesé&t. 

A tavaszi jó szereplés érdek<\
ben a tél! hónapokban sem pi
hentek a játékosok. Hetenként 
háromszor tartottunk edzést. szer
dán Budapesten, szombatonként 
pedig m!ndlg más-más vidéki vá
rosban játszottutllk előkészületi 
mérkl5zést. A BM Dózsa jubileum; 
kosárlabda-tornáján 1s részt vet
tünk. Csapatunk jó játékkal ki
harcolta u első helyet. 

Bokody Kiroty 

Többet várunk a MÁV TfAC-tól 
Ség11 szakosztállyal -, lab

da.rugó, teke, vívó és atlétikai 
- · niilködik a tapolcai vasuta
sok sportegyesülete, a MÁV 
TIAC. Versenyzöink a sokszo
ros magl/<l,r válogatott és olim
piai baj11ok kalapácsv�tő Cser
mák József ki,Jételévei ala
csony bajnoki osztályokban 
szerepelnek. 

Eredmfayes munka folyik 
vi-1:ószal:osztályunkban. If
iusági 1,2rsenyzóink számos 
versenyen, bajnokságon vettek 
részt és tisztes eredménnyel 
tértek haza. Sajnos nem mond
ható el ez a !egnépszenlbb 
,portágról, a labdarú.gók
ról. Az elsó csapat a meQ11ei 
elsó osztályban játszik. Telje
:titménye hullámzó. Az 1960161. 

szeretnék, ha a csapa.t egyen
letesebb teljesítményt nyújta
na és kiharcolná az NB lll-ba 

jutá.8 jogát. 
Dancs József 

Tapolca 

Szépen lej/ódik a Váci VSE 
víziszakoszt6/yo 

NéhAny évvel ezeil5tt mostoha 
körülrnényelc között tevé.lcenyke
dett a Vád Vasutas SE Vú.l.
szakosruilya. A vi?.eSek jobb 
hely!ség hiányában egy romos 
épületben tárolták tiz csónakju
kat. A vízlspartot kedvelő vád 
vasutasok azonban összefogtak és 
szakszervezeti támogatás mellett 
társadalmi munkában vége'Lték el 
a romos épület helyreállitását. 

A:r. újjávarázsolt csónakházban 
ma már 3S darab csónakot tárol
nak. 1961-ben az országos verse
nyeken általában 10-12 vád ver

évi bajnoksá.gban a tizenkette- senyző tndult. A túrabajnoksá-
dik, az Ó$Zi idényben pedig a �:,ba�

két
p��s

e
::r•:..�

á

�� negyedilk helyen végeztek. / lyen végzett. 
A vasutas 1.zurkolók azt L L. 

Szeretnénk bejutni az OB I-be 
A N11ugatl pályaudvaron kö

.rel három évtizede kedvelt 
sportág a sakkozás. A felsza
badulás utáni években a Bu
dapest bajnokságban szerepel
tünk 1960-ban az OB II. jel
legű · Maróczy Kupában a har
madik, tavaly pedig az erő.s 
tnezónvben a negyedik helyen 
trégeztünk. 

nak máris mutatkozik ered• 
ménye. A 18 éves Schrancz 
István alig három év alatt el
érte az I. osztályú szintet. lé:1-
táblásunk a finn Heildkila 
HeUcki az Idei Budapest-baj
nokságon az 5-7. helyen vég
zett és elnyerte a mesteri cí
met. 

Szakosztályunk vezetősége 
és versenyzőink azt a célt túz.. 

Szakosztályunkban a min6- ték maguk elé, hogy 1963-ban 
aitett versenyzők mellett nagy kivívják az OB I-be való ju
�r.dot fordít•Jttunk a fiatalok 

I 
tá& jogát. 

aevelé&ére. A nevelómunk:á- Farkall Pii 
. 

(Hemzö Károly felv.) 

kiegészítették az idősebb, ta
pasztaltabb játékosokat. Igy 
értek el olyan eredményt, 
amelyre kevesen számítottak. 
A napokban a Felszabadulási 
Kupáéért is jól rajtolt a csa
pat. Első mérkőzésén 3:1 
arányban győzött a bajnok 
FTC ellen. 

A kilencedik helyen 
Régi múltra tekint vissza a Sze

gedi VSE atlétikai szakosztálya. 
Soraiban gyakran felnótt egy-ké1. 
olyan versenyzl5, ak.l a legjobbak 
k&zött l3 megállta a helyét. A 
szakosztályban jelenleg Is ered

ményes mun:lca folylk. A 104 ver
senyzőt szárnl.áló szakosztály na
gyobb része fiatalokból áll. En
nek en� 1961-ben Z%S atlétikai 
szakosztil:, kl!zftl a kl!encedik 
helyen végeztek az orn.áros rang• 
llsbln. A vasutasok közül csak 
a S7JO!noi<I MA V el&zte meg a 
szegedieket. 

A tehetséges fiatalok Joozül első 
helyen kell meg.említeni Nagy 
János, SzAntó Tibor, Jáks6 Olló, 
SJmonics József, 0.krÖII Katalin, 
Csatlós Mária és Hanuska A.Dna 
nevét. 

Dr. Gyula 

Válasz 

h ✓• • k f dul • k t nem a megh1vott vendegek ko-ozzaJu or O a · rében is nagy közönségsikert 
Nem így van ez Veszprém- aratott. Legközelebb magyar

külsö állomáson. Többször nóia-estet rendez a kultúroU· 
láttam, hogy a kapusi teen- hon vezető� 
dőkkel rnegbírott dolgo2J6 any- ÖTVEN vasúti utazás jutott 
nyira fiatal vasutas hogy még 196�-ben � C;sehs:lovák_ Szo-

• . . ' cialista Koztarsasag mmden egyenruhaJa smcs. Nagykabát- polgárára, közli egy hivatalos 
ban, fején svájci sapkát visel, statisztika. Eszerint a csehszlo
karján kopott karszalaggal vákok gyakrabban utaztak, 
láttam dideregni a peron be-

1 
mint _a franciák, olaszok és 

járatánál. úgy vélem, ez nem amerikaiak.. 
. • • • - Aprilís 4-e és ma;ius else-vet JO fenyt a vasutxa. je t'.szteletére vállalták, hogy 

Remélem változtatni fognak kétmillió forinttal csökkentik 
ezen Veszprém-külső állomá- elfekvö anyagkészletiiket. az 
son. elavult 1.1n11ano1<at pedirt eló

Ferencz Mihály 
jegyvizsgáló 

LAKÁ CSERE 

Elcserélném Makó állomáson 
levő I. emeleti, kettőszobás MA V
lakásom bu.dapestlért. Cún: Husz
la Mikl6", Makó, Csokonai utca 22. 

leészítik selejtezésre a >;11uga
ti-pályaud1Jar T. B. Ép. Fán. 
anyagqa.zdálkodási c.�oportjá-
Mk dolgozói. 

- Oj gyorvonati koesik köz
lekednek Japánban Tokió és 
Osaka közölt. Az utasok a ké
nyelmes pihenés mellett leve
let írhatnak, sőt. telefoná.lbat
nak is a robogó vooatban. 

MAGYAR :ES ROMAN vas
utasok a szocialista brigád 

zsef intéző. forgalmi irányí1 ó 

a „különös ie lölésre" 
1 

címért. Curticiban Pác? Jó-

brigádja elhatározta. hoev 
meg.szerzi a szocialista brigád 
címet. Tekintve hogy a na�Y-
forgalmú határállomáson a 
magyar éa román vasutasok 
közösen oldják meg fPladatal
kat. a brigádszerzódé'st több 
román Yasutas is aláírt�. 

A Magyar Vasuta.s február 
1-i számában Különös ;ielöws 
cfmmel szatirikus írás jelent 
meg. Bár a szerző költött =

mélyeket szerepeltet, mi még
is magunkra ismertünk. Ka
posi István íőinté7,éi, állomá
sunk dolgozója azt írja, hogy 
szakszervezeti bizottságu.11k 
rosszul készítette elö a veze
tőségválasztás\-, a jelölés !o--

1 
lyamán megsértett.ék a szak
szervezeti demokráciát, az úi 
szb összetételét az állomásfő
nök álmodta meg és mint ló-
nöki rendelkezést hozta a je
lölö bizottság tudomására. 

Az írás alaptalanul vádolta 
Köbánya-felsö állomás szak
szervezeti bizottságát és a je
lölő biwttság tagjait. Ezek ll 
dolgozók, akik szakvonali 

miak is időben kézhez irap
ták, hogy ki-,ki a maga cso
portjában bocsáss.a vi ára. 
kérje ki a dolgozók vélemé
nSét. A je.iöl� feletti vi ta 
négy hétig tartott. majd a je
löltek módosított névsora ja
nuár 31 -én újból kikerült a 
szolgálati helyekre. 

A vezetooégválaszt.ó taggyú
lésre február 12-én került :;or. 
A taggyűlés jól sikerült, a ,·i
tában sokan frl.s7.ölaltak. s 
azok a dolgozók kerültek a 
vezetőségbe. akiket a jelölő 
bizottság a tagság elé terjesz
tett. Ez is igazolja, hogy a 
választást megfelelően előké
szítették és a jelölő bizottság 
is jó munkát végzett. 

Toll János párttitkár 
Kőbánya-felsó 

� Tot•ább foluik a villamo
sítás a csehszlorák rasutak fó
"onalain. Az Usti nad Laben
Strekov-Decin áUc-má.so'< kö
:::ötti vonalon a köz@lmúltban 
adták át az első ?"illa mositott 
szakaszt. 

HÚSZNAPOS ünnepi mű
szakot kezdeménvezte-k ápri
lis 4-e tisz'Pletére a Bucl'lPPSf 
Balparti Biztosítóberendezési 
é.s Fenntar'ási Fónökséa dol
gozói. A Keleti-pály,wdt•aron 
székelő blokkmesteri srokasz 
vállalta. hogy terven felül el
véitzendő munkák"·nl 64 00() 
forintot takarítanak meg a 
népgazdaságnak. 

- H:i romezer tonna eifV óra 
alatt. A dnyepropetrovszki ko
hászati iizem gépépítö; eiry ha
talmas berendezést építettek 
vasúti vagonok kirakására. A 
gép 200 munkást helyettesit. 
Alkalm37ásával 3000 tonna 
szenet egy óra alatt lehet kl
ra.k.n.i. 

* 

A SZERKESZTÖSÉG ÜZENI 
c„eh Zo' Szol �- B ldiz.sar 

Gyuta Bé"é!csaba. FogerA l Pál. 
Hu�Zár .Tóz.s:ef. Foki t tván Buda
pest. Tóth Tiboc Kl.skunhallS. 
Szen.t�aJi b'ivfin Gyö:i.gyos. ..lAJ
kos .Jó7.sef Zalac . erszeg. Tot.ka 
Károly, dr. B<lnkfalvy Gyula. Szi
l di Sándor Sz.eged. Marosán Pal, 
Volosinovsz.kt .János Debrecen. 
Várnai László, Leit1 Ferenc Pi'cs, 
Hunyadi. Gábor Bicske. MuraJ Ga
borné Hatvan, Bog!'li.ir Karoly Ta• 
polca. Ferencz ?1.Uhé.ly Dombóvár, 
Pintér L�jos Vácrátbt: Leveleiket 
lapunk anyagahoa lelhasmáljuk. 

.Mogyorósi Jó�er l\11.skolc: Ver
se közl&sre nem alkalmas. 

Szunyogh László, C"zlmma lá
nos Miskolc: HOZt;á.szólásalk.at k0-
zo1nl rogJuk. 

* 

A Hivatalos Lapból 
A H1vatalo� Lap Wrt.almaból a. 

�z.ervezeti bizottságo · és a 
doigozók figyelmebe aj lJuk • 
következóket: 

IZ. suímból: 106 101 1062. l 2. B, 
A munkaközvetité:röl szólo re,n„ 
delkezé!i-ek megszegésének ""1.A
btllysertéssé nyHvánítas.a. 

13. 5zámból: Al. árukczf"lé&1 he,. 
Iyek ter\'szerű k.lszolgáHl.�ánaJt f'S 
a kocsirakományú küldemények 
ra.kodá.si idejenek Ujabb s1,:1bályo-
zása, 

l\IAGYAR VASUT.\S 

Felelős szerkesztő: Gulyás Janos 
Felel06 kiadó: Szabó An� 

Szerke.sztoség: Budapest. VI.. 
Bencz.ur u. 41. 

Te1eton : váro:-1: 42:4-l&l. 
üzemi: 39--77. 

Teneszti: a N'énsz.ova Lapkiadó 
Vállalat 

Buda�i. vn Rákóczi út M. 
Sí'ikra Lapnyomda 
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elvégezték a szakszervezetben " 
vállalt társadalmi munkáju
kat, joggal háborodtak fel a 
becsületüket, áldozatkészségü
ket ért alaptalan támadásért. 

A szakszervezeti bizottság és 
az érintett kommunisták ké
résére pártvezetőségünk meg
vm;gálta az ügyet és a köver
kezo""ket állapílotta meg: 

Villamosított vonal 

Köbánya-felsö állomás szak
szervezeti bizottsága időben 
elkészített munkaterv alapján 
fogott hozzá a vezetőség
választáshoz. A jelöléssel kap
csolatos feladatokat két alka
lommal kibővített vezetöségj 
ülésen is megvitatták. A he
lyettes főnököt a vezetőségbe 
nem jelölték, bár egy a ie- • _ _1:,e

=_,.,.�-=-�==,=-=� 

lölteket magában foglaló név-
i soron az 15 neve is szerepelt, 

de a kifüggesztést követő nap. - Nem enged3úk be az állomásra, mert 
január 5-én nem szerepelt a 

) 
össze/<0rmozzák a felsö vezetéket. 

jelöltek között. � - Kérem, mi illedelmesen törólgetunk ma-
A jelöltek névso1:át a bizal- gunk után. 

Nehéz a nevelés 

Nézze. ez a huszonnegyedik fegyelmije, 
mit gondol, mi jöhet ezek uta11 ? 

- A jubilálás . . •  
(Pusztai Pal rajzai) 



VII.ÁG PROLETARJAI, EGYESÜLJE1El'1 

A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

VU. �VFOLYAM, 8. SZAM. Ára 40 fillér 

KÖSZÖNTSÜK MUNKASIKEREKKEL 

AZ MSZMP VIII. KONGRESSZUSÁT! 
Fordítsunk különös figyelmet a vono es 

vontatott járművek leggazdaságosabb felhasz
nálására, a személy- és tehervonatok menet
rend szerinti közlekedtetésére, az üzemelte
tési költségek csökkentésére, a minőségi mun-
kára. , 

A Minisztertanács és a SZOT vándorzászlajával való kitüntetésre javasolt szolgálati helyek Az 1961. évi teljesítmények alapján a vasút területéről az alábbi szolgálati helyeket javasolták a Minisztertanács és a SZOT vö.rös vándorzász-
A Magyar Szocialista Munkáspárt 1962 

ószén összeülő VIII. kongresszusának tiszte
letére országszerte egyre nagyobb számú 
munkafelajánlás történik. A magyar dolgo
zók az 196Z. évi tervek maradéktalan teljesí
tésével, termelékenyebb, gazdaságosabb mun
kával, az önköltség csökkentésével kívánják 
köszönteni ezt a nagy jelentőségű. tanácsko
zást, amely összegezi a társadalmi és gazda
sági életünkben végbement alapvető változá
sokat, kijelöli a szocializmus teljes felépítésé
nek közvetlen feladatait. 

Célkitűzéseink valóraváltásának, a kong
resszusi verseny sikerének elengedhetetlen fel
tétele a munka- és üzem.szervezésben történő 
határozott előrelépés, a rejtett tartalékok fel
tárása, új munkamódszerek alkalmazása, a 
dolgozók alkotó kezdeményezésének felhasz
nálása, a munka biztonságának a baleseti 
helyzet nagymérvű. javulását elősegítő meg
teremtése. 

l. miskol�i csomópont, A kellemes tavaszi napsütés már kicsalogatja a.z utasokat a 
z3

. sz;;::_�\.':.30!™'>JP<?
nt, 

ú . .• • várótermekből. Ez a két fiatal Hatvan-állomás árkádja alaU 

1.ajá val való kitüntetésre: 1 
· ,--..,szi arm ;;auto sétálgatva tölti el a vonatra várakozás perceit 

vv 
4'. egri csomópont. (Hemző Károly fel".) 

Hazánkban milliók és köztük a "asutas 
dolgo.r.ók is egyre kézzelfoghatóbban győződ
ttek meg arról, hogy saját boldogulásuk és a 
közösség még boldogabb jövője elválasztha
tatlan a szocializmus építésének sikereitől. 
Helyeslik a Magyar Szocialista Munkáspárt 
politikáját, készek azt minden erejükkel kö
vetni és támogatni. 

Adjon lendületet a kongresszusi verseny az 
egyre nagyobb tömegeket felölelő szocialista 
brigádmozgalomnak, a szocialista munkahely, 
üzemrész, szolgálati hely stb. címért folyó 
vetélkedésnek. 

A VASÚT Ú..J ÉLŰZEMEI 
Az MSZMP Központi Bizottságának hatá

rozatát és a Szakszervezetek Országos Taná
csa kongresszusi versennnyel kapcsolatos fel
hívását megelőzően is, de jórészt ezeket kö"etően a vasúti szolgálati helyeken mind több 
munkafela;ánlás születik a kongresszus tisz
teletéTe. A MAV Vezérigazgatósága és a Vas
utasok Szaksze-rvezetének elnöksége üdvözli 
a dolgozók kezdeményezését és felhívással 
fordul minden vasutasdolgozóhoz: minden 

eddiginél nagyobb lelkesedéssel és odaadás
sal vegyenek részt az egyre jobban kibonta
kozó kongresszusi munkaversenyben! 

Induljon harc a vasúton az 196Z. évi szál
lítási terv teljesítéséért, minden szánításTa 
felkínált árut 1111orsan, épségben, a; leggazda
ságosabban juttassuk el rendeltetési helyére. 
A verseny kiindulási pontja legyen a tervek 
ismeretében született, megalapozott, reált. 
-i;álla!á&. 

Az MSZMP Központi Bizottsága kottgresz
szusí zászlóval, illetve oklevéllel tünteti ki a 
versenyben legjobb eredménut elérő üzeme
ket, szolgálati helyeket. 

A MAV Vezérigazgatósága és a, Vasutasok 
Szaksze-rvezetének elnöksége meg van győ
ződve arról, hogy minden vasutasdolgozó lel
kesedéssel csatlakozik a kongresszusi verseny
hez. A népgazdaság 1962. évi tervéből a vas
útra háruló feladatok maradéktalan teljesíté
séért ki-ki a maga munkahelyén a legnagyobb 
odaadással dolgozik, ezzel is kifejezésre jut
tatva együttérzését, ragaszkodását a párthoz 
és a népi hatalomhoz. Rödönyi Kkol:r s.... lt. MA V vezérigazgatóhelyettes Szabó Anta.l s. k.. Vasutasok Szakszervezete főtitkára 

Eger csom6pont sikerének „titkai". 
megtakarítottak. Egy fo alatt - Dehogy. Csak arról van 
S tonnával nőtt náluk a te- szó, hogy vasutasaink ragasz
hervonatok átlagos terhelése. kodnak Egerhez. Rájöttem arÖnköltségüket 3,2 S'Zázalékkal ra is, hogy az emberséges. szó csökkentették. Vonatközleke- jobban hat. mint a legnaqyobb 

1961. második felének eTed-
1 

Bp.-Dunapart, Almásfüzitő, 
ményei alapján azalábbi szol- Budafok-Háros, Aszód, Bp.
gálati helyek nyerték el az Vizafogó, Miskolc-Gömöri, 
élüzem . címet és az ezzel ;á- Gyöngyös, Füzesabony, Sáró pénzJUtaLmat: roopatak, Gyékényes. Bala

Állomások Rákosr;ndezó, Tatalbán,yafelső. Szob, Bp.-Józsetváros, 
tonszentgyörgy, Komló, Murakeresztúr, Szentes, Kelebia. Makó, Szeged-Rókus, Kiskunfélegyháza, Veszprém. 

Vezérigazgatói elismerésben részesülö 
szolgálati helyek 

1961 második félévének 
eredményei alapján az alábbi 
szolgálati helyek, illetve üze
mi vállalatok részesülnek ve
zérigazgatói elismerésben: 

Budapesti igazgatóság 

Szegedi igazgatóság 
Baja állomás, Hódmezővásárhelyi, Kiskunhalasi Pálya, fenntartási Főnökség. 

Szombathelyi igazgatóság 
Celldömölk állomás. Tapolcai, Zalaegerszegi Pályafenntartási Főnökség. 

Egyéb szolgálati helyek 

Vontatási Szakszolgálat 
Sárospatak Kisvasúti tth. Villamos ]i'elsőve:zeték �pítésve:zetőség. 
Pályafenntartási és Építési Szakszolgálat Angyalföldi. Kecskeméti, Szegedi. Kaposvári, Szekszárdi, Váci, Bp.Terézvárqsi Pályafenntartási · Főnökség, MA V Magasépítési Főnökség, MA V E:pítési Géptelep Főnök..ség. 

Távközlő és Biztosítóberendezés Szakszolgálat Bp. Balparti Biztosftóbe-rende?Jé-i Fenntartási Főnökség, S7.egedi Biztosítbberendezési Fenntartási Főnökség, Szombathelyi Biztosítóberendezési Fenntartási Főnökség, Távközlő Fenntartási Főnökség. 
Egyéb szolgálati helyek Székesfehérvári Jármúja-

Kitettek magukért a múlt évben Eger csomópont vasutasai. Munkájukkal kiérdemelték a legnagyobb elismerést, a Minisztertanács és a 
SZOT vándorzászlajának váro. 
mányosai. 

- Nagyon örülök, hogy 
nemcsak a kocsi lett élüzem, 
hanem a ló is - mondta tréfás képletességgel Magyar Já
nos fűtöházfőnök, amikor eredményeikről érdeklődtünk. 
- Szerintünk a csomóponti 
értékelés jó módszer. Azelőtt 
ha élüzem lett az állomás. és 
mi lemaraatunk, így mondták 
az emberek: no lám, a kocsi 
lehagyta a 101.,at! 

dési balesetük nem volt. 1 szigorúság. 
- Dolgozóink teljesítménye Az állomáson . h�t brig�d 

kétszeresen értékes hiszen ne- versenyez a szoc1al1Sl!.a c1m 
héz körülmények •között dol-1 elnyeréséért. A legjobb ered

Hatvan állomás, Bp. DéU pu., Kóbánta-teher, Bodajk. Tokod, Bicske állomás, Dorog fűtőház, Bp. Déli Műszaki Kocsiszolgálati Főnökség. Bp. Keleti Villamos Fenntartási Főnökség, Bp. Ferencvárosi, Hatvan-Salgótarjáni, Szolnoki, Pályafenntartási Főnökreg. Szolnok:i Járműjavító -OV., I vít� űV, .. MAV Autófuvar?" MA V Utasellátó OV., Házke- zás1 . Főnokség. Szolnok Mu-zelő Főnökség. hely1 S_�zertár. _ gozunk - mondotta �án ményt �z':bó La?o� �or�almis- DEbreceni igazgatóság 
László a fútőház mérnöke. ta szoc1al1Sta bngadJa erte el. 
- Fií.tőházunk tulajdonkzppen 

\ 

A többiekre sincs panasz. 
csak elvileg létezik. Fíókmú- Eleinte sok baj volt a ko
helyünkben csak egy gép szá- csitartózkodással. A szállító 
mára van hely ott végezzük a felek nehezen értették meg, 
kerékcseréket 'és a legfonto- miért kell éjszaka és vasár

Mátészalka,i, Nyíregyházi., Debrecen-déli, Debrecen-<!északi, Kisújszállási Pályafenntartási Főnökség. 
sabb javításokat. Gépeinket 

I 
nap is rakodni. Káli Ottó ke- Misko'.ci igazgatóság egyébként a szabadban tart- reskedelmi állomásfőnök-he-

juk még a mosóhelyünk is lyettes mégis meggyőzte őket Kál-Kápolna, Vámosgyörk, fe�tlen. 
l 
arról, hogy helyesebb, ha el- Kazincbarcika, TiszaszederAmikor az egri vasutasok sikerének titkait fürkésztük. az első tényező, amelyre felhívták figyelmün,ket, az állomás és a fűtőház dolgozóinak zavartalan együttműködése vo1t. Egerbe nem jár „idegen" mozdony. Füzesabonyból az egri gépek hordják fel a s:zerelvényeket és viszik tovább 

Putnolc felé a kanyargós he
gyi pályán. 

I!yen nehéz körülmények kerül1k a kocsiállás-pénzek fi- kény állomás, újmiskolci, Sá-között is kiváló eredményeket zetését · · · toraljaújhelyi Pályafenntartá-érnek el az egri mozdonyve-1 Eger csomópont dolgozói &i Főnökség. :zetők és fűtők. Szegedi István számos nehézség,�!; lelcüzdve mozdonyvezető és Arvai Tóth 
I 
érték el kiváló eredményüket Pécsi igaznatósán Sándor fűtő 84 tonna szenet, és mutattak jó példát sok ha- ,. ,. 

S�ecskó László mozdonyveze- sonló középállomás és fűtő-tő és Rózsa Bertalan fútö 80 ház dolgozói számára. Siófok állomás. Dombóvári, tonna szenet. Sipeki József Nagykanizsai. Dunaújvárosi inozdonyve:zető és Mezei Mik- Lőrincz János Pályafenntartási Főnökség. 
lós fűtő 73 tonna szenet taka- ...................................................................................................................... .. rított meg a múlt félév so-4000 t me.gtakarítotl szen rán. Az olyan kiváló dolgo-� zóknak is nagy részük van a Mintas:zerú a fűtőház dolgo- sikerben. mint Csáki Mihály zóinak munkaversenye, s az a elófútő (érdemes vasutas) és nyilvánosság is, amely ezt a Baráz Péter íiókmúhelyi műversenyt kíséri. Takács lst- verető. ván számviteli vezető, a szak-s:zervezeti bizottság titkára el- Egy igazolatlan mulasztas mondotta, hogy korábban pon- Az állomáson is nqgy örötozásos verseny volt náluk. met okozott a versenyben elBonyolultsága miatt ezt nem ért kiváló eredmény. Simon• értették az emberek, de nem I Mihály állomásfőnök szívesen is volt úgy reális az értékelés. beszél a végzett munkáról. Tavalyelőtt kezdtek rátérni a - Eger állomás valamenykonkrét versenyre. A verseny- nyi dolgozójának része van az 'oen öt feltételt értékelnek: a eredményben - mondotta. -'qj!agos szénmegtakarítást. a Fegyelmezetten dolgoztunk. ·10 etkm-re eső teljesítményt, 
1

1-:rről csak ennyit, hogy a 204 , balesetmentességet, a kazán vonatkísérőnél tavaly egész ' -első tisztaságát és a moz- évben csak egy nap igazolat-
1 dony külső tisztaságát. - En-1 Zan mulasztás fordult elő. Fenek alapján minden mozdony- gyelmi ügyeink, tárgyi balese�e7.ető és. flító jól meg tudja teink nem voltak. Csak a rakállapítani. hol kell javítani tári dolgozóknál történt kisebb munkáján. sérülés. S az eredmények: a szén- - Itt talán másféle embe-

takarékossági tervet 114.2 szá- r:ek vannak, mint a többi ál
talékra teljesít�tték. Ezzel loIT'áson? - tettük fel a kér• lübb mint 4000 tonna s:zenet I dést. 

Hegedüs Istvánné. a Rámán Kató Fútoöáz dolgozója 10 éve kezeli nagy szakérlelenut)el a fútóbáz egyik rnozdonyfordítóját. Felettesei elismeréssel beszélnek Hegedűsné pontosságá-ról, fegyelmezetit, jó munkájáról 

Valamennyi szolgálati hely 
dolgozójának további jó mun
kát kívánunk! 

Az éluzemet etnyert szolga
lati helyek valamennyi dol

gozójának további eredmé. 
nyes munkát kívánun!k! 

-----... -.-,-•-�---

Május 27-től Sturovo lesz 
a magyar-csehszlovák közös határállomás 
A közelmúiltban a MA V és a csehszlovák vasút forgal

mi szakemberei Sturovon jöt
tek össze tanácskozásra, hogy megtárgyalják a személyszállító vonatok közös határkezelésének bevezetésével járó tennivalókat. Ismeretes ugyanis, hogy a május 27-től életbe lépő új menetrenddel egy időben Sturovo lesz a magyar.:..:C.Seliszlovák közös határállomás. Mit jele'nt ez a s)'likorlatban - kérdeztük Csá
szár Lászlótól, a 8. szakosztály helyettes vezetőjétől. 

- A Szobnál ki- és be'.é
pő nemze.tközí gyorsvonat?k 
eddig menetrend szerint 60 pe•cet tartózkodtak Sz'Jb él· 
lomáson - mondotta -. Ez 
az új menetrend életbelépé
séve.z megszií.ni.'<. A vonatok 
Szobon mindössze egy percet tartózkodnak for7almi 
okokból. A műszo!k.i, a 1<-.ere1-
kedelmi, a postai, az állat- és 
növényegészségügyi, valamint az útlevél- és vámvizsg-ítc t
tal kapcsolatos fel'Ldato'<at 
Sturovon végzik et - A közös határáí1omásvizsgálat bizonyára fokozotwbb felelősséget. az eddig;. né! jóval szorosabo együt\:inü-

küdést kíván a Mt baráti f.llam vasutasaitól. útievél- e� vámkezelő szerveitől. 
- FeLtétlenül. A magy,1T 

vasutasoknak például meg 
kell szervezni a határkeze
tés párhuzamos végzésének 
technológiáját. A nemzetközi 
pyorsi-onatokat továbbító moz
dony- és vonatszemélyzetnek 
pedig el 'kell sajátltani a CSP 
vasút eltérő forga!rni és 
jelzési utasításait. A 'cí.é� 
vonatokat ugyanis a magya• 
személyzet egészen St;,.irovoig 
viszi és a belépőket is onnan 
továbbítják Budapestig. A MA V és a CSD forgalmi szakemberei a már működő közös határállomások tapasztalatait is felhasználva, lelkiismeretes munkával készülnek a sturovoi közös határállomás megnyitásán. Érthető. hiszen ez az intézkedés is azt a nemes célt szolgálja, hogy a baráti országokból hazánkon áthaladó nemzetközJ gyorsvonatok menetideje to, vább csökkenjen. Mint meg• tudtuk. a Balt-Orient expressl menetideje például 50 perc• cel rövidül hazánk területé.1 az új menetrend éle!l:>elépl tetésével. 

-vi-



A megbecsült munka jutalmául 
Az idén tizenkettedszer ün

nepeljük a vru.utasok napját. 
Ilyenkor nem marad el a mun
ka j,.italma, a legjobiba:k kitün
tetése sem. Eddig 1325 1XLSUta8 
részesült k,ormá,nykitüntetés
b,m, 3320 kiváló, illetve érde
mes vasutas kitüntetiésben. 

Ahol előrelátó, tervszerű 
munkát vegeznek, már el� 
jegyzésben vannak azok a dol
gozók, akiket az Jde.i vasutas
napra kitüntetésre javasolnak. 
Könnyű a dolguk azoknak a 
szolgálati fónökökne:,, akik 
munka közben szerzett tapasz
talataik alapján ismerik azo
kat, akiik méltók az elismerés
re. Az ilyen alapon készített 
javaslatok tükrözik: a végzett 
munka eredményességét, meg
egyeznek a mozgalmi szervek 
véleményével. 

Elörelát.ó, tervszerű munká
val már jórészt elkészültek a 
javaslatok a vasutasnapi ki
tüntetésekre a debreceni és a 
szegedi igazgató5ágon. A sze
gediek a 35 javaslatból 28-at 
már az i lletékes párt- és szak
szervezeti szervekkel is meg
beszéltek. 

Nem véletlen ez. hiszen a 
dolgozókkal való törődés, 
munkáj,uk .figyelemmel kíséré
se a szegedi igazgatóság ter
melési eredményeiben ;is tük
röződik. A múlt évben végzett 
eredményes munka alapján 
négy csomópo.nt és tizennégy 
6Z01gálati hely dolgozói része
sültek élüzem-kitüntetésben, 
16 szolgálati !hely vezé1igazga
tói, 28 pedig igazgatói eli&me
rést kapott. 1150 dolgozó nyer
te el a kiváló dolgozó címet és 
40 kapott kitüntetést a vas
\ltasnaoon. 

Az igazgatóság vezetősége 
félévenként · értékeli a sze
mélyzeti. munka tapasztalatait. 
1':zeken az értekezleteken nagy 
gondot íordítain,ak az emberek
kel való céltudatos foglalkozás
ra. 

01:ymi területeken, aihol ezt 
e. munkát elhanyagolják, me
net közben nem nézik, hogy ki 
hogyan dolgozik, ahol a veze
tők keveset járnal- a dolgozók 
között, ott a javaslattétel nem 
mindenkor esik a legjobbakra. 
Ennek eredője, hogy a ki
emelkedő munkát végző do!go-
2JÓ nem látja a kellő elismerést, 
elkedvetlenedik, ez pedig ki
hat a továJbbd munka eredmé
mre&Ségére. 

A felgyüle:m]ett · igazságta
lanságok köronyössé teszik a 
dolgozókat. Sajnoo ilyenekre is 
nem egy példa akad. Ahol 
ilyen szűklátókörűség tapasz,
tal!ható, ott rassz a V'ezetés.i 
módszer. a vezető nem tá
.maszkodi:-: a dolgozókra. 

Nem jó hatást vált ki az 
sem. ha több embert terjeszte
nek fel kitüntetésre. mint 
amennyinek kitüntetésére mód 
van. Egyes helyeken gyakor
lattá vált, hogy ahány szerv 
kezén keresz;tü.lmegy a javas
lat, ,,biztosítás" céljából újabb 
nevekkel toldják meg a javas
latokat. Az ilyen esetekből 
adódik azután. hogy szinte 
ugyanaruiYi embernél vált 'ki 
csaMdást, ellenkező hatást, 
mmt örömet. Ez annál is in
k.á)jb úgy van, mert szinte 
mindenki előre tudja, hogy 
személyével ilyen vonatkozás
ban foglalkoztak. De ezen túl
� a feleslegesen elkészí
tett javaslatokkal munkaidőt 
pazarolnak, szükségte'Jen tár
gyalások folYl!la'k le. s vissza
kerül a javaslattevőklhöz az 
indoklással: .,loeret hiánya mi
att k:imarailt". 

Fentiek arra figyelmeztet
nek.. hogy a vezerok 

annyi kitünt.etésre tegye
nek javasla.tot, mint 

amennyit tőlük kértek. 
Ezzel sok kellemetlen érzést◊-1, 
csalódástól kíméljük meg a 
dolgozókat. Mindezek aiTa is 
figyelmeztetne!k. hogy a javas
latok elkészítésére több figyel
met fordítsunk. 

A javaslatnak tükrözni kell 
a dolgozó egész évi munkáját. 
magatartását, példamutatását, 
a kÖ2JÖSséghez való viszonyát 
stb. Ha alapos, sokoldalú elem
zéssel dolgorunk, akkor bizto
sítva van. hogy valóban az ar
ra érdemesek lm1J:>ják a kitün
tetést. a nem kellő indoklás 
miatt esetleg olyan dolgozónak 
ma-rad el a kitüntetése,' aki ér
demesebb arra. mint a.kinek 
esetleg gyengébb teljesítménye 
mellett alaposabb az indoklá
la. Ezért 

nagy gondot fordítsunk az 
adatok pontossága melleit 
a tevékenység indoklására. 
Ne maradjon ki semmi 

dönw szempont., 

mert a felsólbb szervek csak a 
véleményezés alapján tud'l'lak 
dönteni. ameiynek hiányossá
gai pótlására legtöbb...ször nem 
jut idő. 

Tükrözód.H.in a javaslatomban 
a férfi, nő, szellemi é6 fi
zikai dolgozó vezető és beosz
tott. valamint a párbtagok és 
pártonkívüliek helyes aránya 
is. Természetesen Jegfomosai>b 
szerrlU)Ont az. hogy ki hogyan 
állta meg a helyét a munká
ban. Igaz, hogy felelősségtel
jesen nem egyszerű dolog kü
lönbséget tenni az emberek 
között. Ilyen vonat:rozásioon 
csiak olyan vezetö tud eliga
zodni, aki állandóan kapcsola
tot tart a dolgozókkal, amelyet 
a pártnak a mun,kásosztály 
helyzetével való foglalkozást 
leszögező hiatározata is előír. 

Feltétlenliil biztosítani kell, 
hogy ne a „jó kapcsola
tok" réven, hanem valós 
érdemeik alapján jussanak 
a dolgorzók kitüntetéshez. 
Szükséges megemlíteni, hi-

szen állandóan visszatérő je
lenség, hogy a párttagok és 
pártonkívüliek arányszámának 
megállapításánál éppen ellen
kező a helyzet, mint a vasút 
összdolgozóinak összetétele. 
Ahol ezt figyel:men kívül 
hagyják., vétenek a párt szö
vetségi politikája e1len. Pedlg 
a javaslattevők nagyon jól 
tudják, hogy 

pártunk po!Hikai befolyá-
sa, tömegkapcsolata nagy
mértékben függ a helye
sen értelmezett · szö,vetségi 

politikátóL 
Ez a politika párt,tagságun.k 

és népünk döntő többségé
nelk véleményével találko
zott. A megvalósításáért fo
lyó harc a párt politikájával 
való egyetértést, a rendszer
hez való hűséget jelenti. Saj
nos a párttagok egy rés:r,é
nél még megtalálható a kel
lő megértés !hiánya. 

A múlt éVi, de már az idei 
kitüntetések felterjesztésénél 
is találkoztunk olyan párt
szervezetek.kel., akik C68k a 
párttagok: javaslatát akarták 
elfogadni. A zá.lwnyi üzemi 
pártbizottság volt titkára pél
dául mereven elzárkózott a 
pártonkívüliek javasolásátóL 
A párt megyei bi2x>ttságának 
közbelépésére volt szükség, 
hogy a helytelen nézetén vál
toztasson. A kisk:únfélegyhá,. 
Zi állomás párttitkára sem 
akar megbarátkozni azzal a 
gondolattal, hogy pártonkí
vülieket javasoljanak kitün
tetésre. Véleménye szeri!n.t ki
tüntetésre méltó pártonkí
vüli nincs, holott az állomás 
dolgozóinak 80 százaléka nem 
t-agja a ·pártnak. 

Lehetne még idézni több 
olyan helyet, ahol a pár
torukívülieket arányszámuk
nak megfelelóen nem vesiik 
figyelembe. De nem ez a lé
nyeg, hanem az. ihogy a párt
tagok és főképp a funkcio
náriusok, akik ilyen vonat
kozásban nem érzik maguk
ra nézve kötelezőnek a VII. 
pártkongresszus hatáTomtát, 
amely :nyomatékosan alá,húz
ta, hogy a srocializmus ep1-
tését „csak:'• kommunisták
kal nem lehet megoldani. Az 
MSZMP Központi Bizottsága 
politikájának végrehajtásá
ban mindenkor a tömegekre 
támaszkodik. Ezért vázolta a 
kongress2JUs azt az utat, ame
lyen a párttagoknak köteles
ségük haladni. Ha arról va
laki letér, az a párt politi
kájától is eltér. 

Dobó István 

BECSÜLETESSÉGBŐL KITŰNŐ 

A debreceni járm-G.javtó tan
műhelyében bátran aDkalmaz
zák a nevelés új módszereit. 
A legutóbbi fizetési napon pél
dául bevezették az „önkiszol
gáló" fizetési rends�e,·t _ 

A · tanu'l6knak járó ösztün
díjat a bérjeqyzék.kel együtt 
letették a tanmuhety egyik 
asztalára. Minden tanuló pon
tosan annyi pénz vett et az 
asztalról. amennyit tanµ!má
nyi eredményei alap,ién -meg
érdemelt. 

lga;,a lett Tai'-i Sá.11d01' és 
Carbóczi Zo!tán szrkoktató1<.
nak, Fórizs János tanműhely. 
vez.tőknek, akik ezt az „ön
kiszolgáló" fizetést javasol
ták: a tanműhely fh..a!jai ki
tűnőre vizsgáztak bP. �3ület'!S• 
regből. 

Voloslnovszki János 
Debrecen 

�UGYAR VASUTAS 
19G2. ÁPRILIS 16. 

A felelősség-érzet
.
tudatában _ _  '[l)(jll)f4[;iJ(3��0 élet j 

Aprilis 11-én, a szakszer- esetneK 662 munk.a.nap-k1eses .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,� �,,,,,,,,,,, ..... ,� �'''''''''''-'''''''''''''''' ..... �'-'''''''''''-'-'� 

ÁTSZERVEZIK AZ ANGOL VASUTAKAT 
vezet Hajdu-Bihar megyei bi- volt a következménye. A deb
zottságának küldöttértekezle- recem fü!<Sháznál országos vi
tén - amelyet Debrecen ál- szonylatbf>.n elsőként ala.kftot
lomás Új felvételi épületének ták meg a munkavédelmi őr
nagy oktatótermében tartottak ségeket. Az aktivisták rend- Dr. Richará Beacllíng, az 

I 
tés óriási utasforgalom ese

- 124 küldött jelPnt meg. szeresen beszélgettek a dol- Angol Közlekedési Bizottság tén érné az Angol Vasutakat. 
Felelősségérzetet bizonyított gozókkal, s így érték el, hogy elnöke a közelmúltban tartott De sajnos, a vasúti utasíol'

mmden elhangzott sw. Fele- a balesetek megelőzése tár- beszédében bejelentette, hogy galom igen cselcély. 
�gé�zetet azért

! 
hogy ez a sadalmi üggy� lett. az augol vasutak átszervezé- Az utasszállítás csökkenté-kuldottértekezlet 1s a , szak- _Demecs �10.s, ()hat-Puszta- sével kapc olatban „igen 

s�eryezeti, munk� credmenyes-
1 
kocs állomas kü}dotte elmond: drasztikus ,·,iltozások"' lesz- sével és a szárnyvonalak be

seget �egitse ":lo. t�, �uk�nt s�git�ttek . a h�ly1 l nek mind a fő, mind a szár!ly- szüntetésével egyidőben Ang-

Lovasz Im.renek a megyei szak�zervezet1 b1zott.�agnak a 
1 . al ._ 

!iában növelni fogjált a vas-

bizottság titkárának beszámo- megyei bizot� társadalm! , on a"on. 
. utak teherforgalmát. Ezt is 

lóját tökéletesen egészítették akt1vi_stá! a regen _vaiudo Az Angol Gyaro.,ok _c,r- úgy� hogy a felszabaduló ko
ki a felszólalások. újabb két l?roblemakat 1:1egoldam. Az- szágos Eg�esuletének gyulé- csiállományt a nagy ipari góc
év feladatait szabták meg az ota _hat „szolgálati .hE:lY, h-:t sén mondotta ezt és a ktivct- pontokat összekötő fővonalak-
értekezlet részvevői bngad kuzd a szoc1al1sta bn- ke?őket· ra irányítják át. 

Kovács Ján,os, � tszaki gá� cim
l
éri:, illetve két 

l:)�
gá

t
d 

: va�utak igen fomos ré- Figyelembe véve azt, hogy 
Pa" lyafenntarta's1· Főno"kség mar e ,s nyerte a c1me . 
küldötte többek között el- Kérte, hogy hasonló módon szét képezik: az ország gazda- dr. Beach.il:Jg beszéde az An

mondta; segítsék a kis állomások szak- sági életének. A jelenlegi hely- gol Gyárosok Országos Egye-
szervezeti bizottságát a jövő- zet nem teszi lehetővé, hogy sület.ének gyűlésén hangzott el, 

- Aprilis l-től a pályafenn- ben is, szentimentálisak vagy múltba a fentieket összegezve az an-
tartás újabb nyolc szolgálati Csiki Lajos, a Debreceni révedezők legyünk. Ugy kell gol vasutak átszervezése azt 
helyén tértek át a 24/24-röl a Járműjavító dolgozóinak kill- irányítanunk a vasút munká- jelenti, hogy jelentősen csöil:-
12124-re. dö_tte -:- a_ki 1;1á1: tíz éve or- ját, hogy ott segítsen, ahol er- kentik az ulasszállítást, mivel 

Sok szó esett arról, hogy az szaggyúlés kepv s lő 1 1 · 
elmúlt évben emelkedett a , . 1 1 e ;-,, ar- , re szükség van. Felü kel v1zs. ez nem kifizetődő és fok:izot-
bal k . r?l beszelt, �ogy az oszmte- , gálnunk, hogy hol van szül,ség tan átállnak a teherszállításra, esete szarna a vasútnál. seg mm�ennel fontosabp a vasútra, figyelembe véve ter-Nem így volt ez azol<on a mozgalmi munkában. mészetesen a lakosság lizető- az angol gyárak termékeinek 
szolgálati helyeken, amelye- ,, továbbítására. 
k unik 'd 1 . ő . ek A vasutas Szakszervezet képességét 
. �n :1 m ' ave e mi rseg központi vezetőségének üdvöz-Jol _lattá� el feladatu�t. �';- letét Végh Lajos elvtárs, a Dr. Beaching elmondotta, 
r�san Pal! :i, _debreceni fut<?- szakszervezet elnöke tolmá- hogy Angliában a Yasút kapa-
haz_ szb-titkaranak felszolalá- csolta, a Hajdu-Bihar megyei citása nincs kihasználva, a Automata mozdonyvezető sa IS ezt mutatta. 1 Pártbizottság nevében Nagy szárnyvonalakon pedig kisebb 

- 1960-ban a fútőházunk- János elvtárs, a Szakszerveze- a forgalom, mint volt a muit 
nftl 60 baleset fordult elő. és 

I 
tek Megyei Tanácsa részéről században. 

1126 munkanap esett ki. Ta- Basa Imre elvtárs üdvözölte 
valy viszont az évi 44 bal- a küldöttérteltezletet. - Éppen ezért - mondotta 

-. addig nem tudunk a. vas-
utaknál rendet teremteni, amíg 
néhány jelentős változtatást 
nem eszközölünk. Az cits;:;en•e
zés olyan lesz, mint egy na
gyon fájó, de szükséges se bé
szeti beavatkozás. Nemcsak a 
szárnyvonalakra terjed ·majd 
ki, hanem az egész vasúti há
lózatra. Igen sok olyan i:ona
lunk van, amelynek fenntartá
sa Jem kifizetődó, s eúrt 
ezek jelentős részét meg kell 
szüntetni. 

Dr. Beaching elmondotta, 
hogy az utasszállítás a direkt 
kiadáshoz viszonyítva a '.núlt 
évben 40 millió font vesztesé
get jelentett. Nem lenne baj, 
ha ez a 40 millió font ráfize-

A Moszkva-Klin októberi 
vasútvonalon már hosszabb 
ideje közlekednek olyan vil
lamos vonatok, amelyek uta
sol, helyett ma még homok� 
zsákokat szállítanak. Annak 
ellenére, hogy ezeket a szerel
vényeket automata mozdony, 
vezető irányítja, minden eset
ben a grafikcn szerint futot
tak be az állomásokra és 
a kijelölt megállók peroo• 
jainál rendesen álltak meg, 
A vezető nélküli villamos 
mozdonyokat a Szovjetunió 
Tudományos Kisérleti Inté• 
zetében doLgozták ki. Jelen• 
leg további kísérletezések 
folynak és a tervek szerint a. 
jövőben az automata moz. 
donyvezetővel közlekedő vil, 
lanyvonatok már embereket i� 
fognak majd szállítani. 

A küldöttek nyíltan beszéltek Cegléd állomás áruraldá.rában dolgozik Farkas Miklós bri
gádja. Az állomásfőnök kereskedelmi helyette;e úgy ,•éleke
dett r_?luk, �o� az _áru� ki- és bera!<ása mellett, a raktárnoki Aprilis 6-án, pénteken a bu- ' lését szalrnzervezetünk legfia• teendok ellatasára 1s kepese� � kepen dohányáru kirakását dapesti igazgató ág kultúrter- talabb középszerve, a Pest• 

vegzik I mében tartotta küldöt&özgyű- Nógrád megyei bizottság, 
Hontvári József, a megyei bi

Megválasztották az új budapesti bizottságot 
zottság titkára háromnegyed 
év munkájáról adott számot a 
közgyűlésnek.. Mint az a be
számolóból is kitűnt, a me
gyei bizottság ez alatt a rö

Aprilis 5-én. reggel 8 óra
kor kezdődött a budapesti bi
zottság küldöttértekezlete az 
&.zaki Járműjavító kultúr
termében. 

Az értek.ez1etet Pálmai Ist

ván, a budapesti bizottság el
nöke nyitotta meg. Tartalmas 
bevezető után adta át a szót 
Parti József titkárnak, aki a 
budapesti bizottság nevében 
számolt be az utóbbi két év
ben végzett munkáról 

- A munkásosztály ha#lall
mának erősítése érdekében to
vább erősítettük sorainkat és 
jelenleg a budapesti vasutas
dolgozók 93,2 százaléka tagja 
a Vasutasok Szakszervezeté
nek. - Kezdte beszámolóját 
Parti elvtárs. majd rátért a 
gazdasági kérdések elemzésé
re. 

A budapesti igazgatósághoz 
tartozó dolgozók 1961-ben, az 
előző évhez viszonyítva 4,6 
százalékkal több árut szálli
tottak. Nehézséget jelent a 
szállításoknál, hogy a száUít
tató felelt hét végén és ünnep
nap nem akarnak rakodni. A 
többletszállítást az egy ko
csira eső átlagos terhelés 4,9 
százalékos növelésével bo
nyolítottuk le. lgy 7531 vo
nat közlekedése vált szükség
telenné, s ezzel jelentékenyen 
növekedett a termelékenység. 

A menetrendszerúségben ta
pasztalt hiányosságokról szól
va elmondta, hogy novembeT
ben 419 vonat indult késve a 
gépek késői kijárása miatt. A 
budapesti állomásokon napon
ta 290 ezer utas fordul meg. 
A személyvonatok menetrend
szerűsége a múlt évben to
vább javult és átlag 94,2 szá
zalékos volt. 

Megtudtuk a beszámolóból, 
hogy több, mint 10 OOO vas
utas vesz részt a szocialista 
brigádok versenyében. Arra is 
felhívott a beszámoló. hogy 
nem helyes megfeledkezni a 

többi versenyformákról, hisz a 

vasutasok 80 százalék.a még 
nem vesz Tészt a szocialista 
brigádi,ersenyben. Számukra 
a munkabrigádok és az egyé
nek versengése, valamint a 
szakma ifjú mestere mozga
lom jól megfelel az eredmé
nyek növeléséh�z. 

Megszűnt a 24/24 órií.s 

szolgálat 

JeLentős eredmény, hogy a. 
budapesti igazgatóság terüle
tén is megszűnt a 24/24 oras 
szolgálat és több szolgálati 
helyen már sikerült megva
lósítani a közbeváltó rend
szert. A forgalmi utazó sze
mélyzet havi munkaideje 270 
óráról 221 órára csökkent. Ta
valy 3060 budapesti vasutas 
részesült szakszervezeti ü.dü.l
tetésben. A kultúrnevelési 
munkáról elmondta a beszá
moló, hogy 15 mutikás. és sza
badakadémia működik 1300 
részvevővel. Két év alatt 1 1  
ezerrel nőtt a z  ismeretterjesz
tö előadások hallgatóinak szá
ma. 1800 vasutas tanul Buda
pesten a dolgozók általános 
iskolájában. 

Elózzük meg a baleseteket 

A beszámolót követő vita 
felszólalói egyetértettek a vég
zett munka értékelésével és a 
határozat tartalmával is, de 
igyekeztek saját véleményük
kel bővíteni azt. Eigl Róbert, 
az építési főnökség szb-titkára 
a főnökség bérproblémáinak 
megoldásához kért segítséget. 
Király János, a budapesti igaz. 
gatóság szb-titkára rámuta
tott an-a, hogy sok munka
versennyel foglalkozó reszor
tos sem ismeri még eléggé az 
1022-es rendeletet. A szakszer
vezEit aktivistáinak több hatá
rozottsággal. kell fogl-llkozniuk 
a dolgozók ügyeivel. Kérte, 

hogy lehetéség szerint bővít- vid idő alatt is nagy utat 
sék a családi üdülés kereteit. tett meg. A két megye vas

Szabó Antal elvtárs, szak
szervezetünk főtitkára, fel
szólalásában az elnökség és a 
központi vezetőség nevében 
üdvözöl te a küldöttértekezle
tet. Rámutatott, hogy szak
szervezetünk életében milyen 
fontos a budapesti szervezetek 
munkája. Részletesen szólt ar
ról is, mit kell tennünk a nép 
jólétének emeléséért. Bizto
sítsuk a gyors és pontoo vas
úti szállítást, dolgozzunk ter
melékenyebben, gazdaságosab
ban. A legmesszebbmenőkig se
gít.sQk elő a dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javítá
sát. Hangsúlyozta, hogy ke
ményebben kell foglalkozni a 
balesetek megelőzésével, hisz 
az idén már hét vasutast ért 
munka közben halálos kime
netelű baleset. Szigorúan fel 
kell lépni a hanyagokkal szem
ben, a.kik nem tartják kö
telességüknek /l.Z óvórendsza
bályok betartását. 

A lakáskérdésről szólva el
mondta Szabó elvtárs, hogy 
1961-ben a vasutasok orszá
gos viszonylatban 61 millió fo
rintos OTP-kölcsönnel a leg
nagyobl> részt válalták a la
kásépítésből. Elmondotta. ho_gy 
a jövőben a vasút hatékonyabb 
segítséget fog adni dolgozói 
lakásgondjainak megoldásá
hoz. Felhívta a figyelmet ar
ra, hogy most, az szb-válasz
tások befejezése után a legfon
tosabb szervezeti teendő a bi
zalmiak munkájának segítése. 

Tartalmas vita után elfogad
ták a határozati javaslatot, 
majd a killdöttek megválasz
tották a 39 tagú budapesti bi
zottságot, a számvizsgáló bi
zottságot; valamint küldötte
ket választottak a Szakszerve• 
zetelt Budapesti Tanácsának 
választó küldöttértekezletére 

L-cz. 

úti szolgálati helyein eredmé
nyesebqen dolgoznak a szak
szervezeti bizottságok, ami 
maga után vonta a szerve�
ség javulását és a szocialista 
munkaverseny fellendülését. 

A tartalmas, mindenre ki
terjedő beszámoló után a vi
ta is élénk volt. A felszóla
lók nem hangoztattak nagy 
szólamokat. A szolgálati he
lyek küldöttei nyíltan, őszin
tén beszéltek. 

Révai Sándor, a Dunakeszi 
Járműjavító küldötte elmon
dotta. hogy üzemükben 1960-
hoz viszonyítva 70:.-kal nőtt a 
szervezett dolgozók száma. Ez 
a növekedés elsősorban a 
szakszervezeti aktívák jó mun
kájának tulajdonítható. Ez
után büszkén beszélt azokról 
a termelési eredményekről, 
amelyeket 1961-ben értek el. 

Szász József Veresegyház ál
lomás küldötte felvetette, hogy 
E:rdőskert megállóhelyen még 
ma is 24/24-ben teljesítenek 
szolgálatot a dolgozók, pedig 
ennek megszüntetését egy íz· 
ben már írásban is elrendelte 
a budapesti igazgatóság. Ez
után a szadai pályamesteri 
szakasz dolgozóinak nem meg
felelő munkásszállására hívta 
fel a figyelmet. 

Kanyó István, a salgótarjá
ni fűtőház műhelybizottságá
nak titkára arról beszélt hogy 
a mozgalmi szervek vélemé
nyét nem kérik ki a szolgá
lati vezetők. 

A vitában tizenheten szólal
tak fel, köztük Gróf József 
elvtárs, szakszervezetünk tit
kára, Szojka lTén, a Nógrád 
megyei és Sipos Ferenc, a 
Pest megyei SZMT titkára. 
A felsőbb szervek képviselői 
hasznos útravalót adtak az 
uionnan megválasztott me
gyei bizottságnak. 
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LENINRE EMLÉKEZÜNK 
A Szakszervezeti Világszövetség 

felhívása a világ dolgozóihoz 

A
'prilis 22-én Lenin születé

sének 92. évfo,rdul6jára 
eml.élkszik a haladó emberiség. 
Ma már nincsen a fö!dikerek
ség Zegtávolabbt pontján sem 
olyar, hely, ahová ez -n,e ju.to tt 
volna Lenin neve és taníroui. 
Lenin eszméi val6s-ulna.k meg a 
szocializmus orszá{Jainak ál.lan
dóam szélesedő táborában, az ő 
neve és dicső e8zméi leilresí-tik, 
vezérlik a világ doLgozóit a 
békéért és a szocíaUzmus.ért, 
az emberiség job,b jövőjéért 
1,-ívott harcban. 

A Lenini él.etmú legjeUem
zőbb vonása az alkotó elméleti 
gmul.oWwdás és a gyakorLati 
átalakító t,ev,ék,enység szoros 
egysége. Lenin nemcsak Joöve
tője, hanem továbbfejlesztője 
és folytatója Marx tanitásai
"Mlk.. A marxizmu.s---leniniz• 
mus elnevezés pontosan kife
jezi, hOJlll Lenin milyen óriási 
mértéJoben járult hozzá a mar
:rizmu.s tová:b•bfejleszt,éséihez. 

A lenini életműnek ez a. ma 
is teljes érvékű ha.gyatkka.: az 
elmélet és gyakorlat egysége -
a koJnmunista. és munkáspár
tok tevékenys,égé.Mk -r;ezérfo
nala. 

K 
orunloban a szoci,a,Lizmu.s 
gyakorlati siloerei l.enyú.

gözó méreteket öltenek és ed
dig nem ismert, ú.j farradalmi, 
gya.kor!ati feladatok kerü.Znek 
napirendre. Mi.nd a saját ta• 
'pasztalataink, mind a nemzet" 
közi munkásmozgalom tapasz
talatai arra tanitanalc, hogy a 
nehézségek, lcu,darcok a leg
többször ak.kor keletkeznek, ha 
eltérnek a marxi-1,m,ni elmé
let és forradalmi gyakoria.t 
egységének követelményétől. 

A marxista-leninista pártok 
a 1IWi kor folyamatainak elem
zésekor a lenini eLvekbiiii in
dulnak ki, abból, amit főbb 
vonásaiban Lenin zseniálisa,n 
előrelátott: ,.a kapitalizmus-

nak és a kapitalizmu.s maroo
ványaina.k megsemmisítése a 
kommunista rendszer alapjai
nak lerakása, a világtörténe
lem most megkezdődött új kor
szakának a tartalm,a". 

Korunk új feltételei között a 
demokratikus és szoc!alista át
alakulásért folytatott harc köl• 
csönös viszonyát az jellemzi, 
hogy a demokratvkus és szocia-

lista moz,gulmak közel kerül
te/e egymáshoz. 

A demokratikus n,épi moz
galmak szorosan ös,szefon.ód
nak a szooi,a,Uzmu.sért folytatott 
harccal. A különböző társadal
mi rendszerű államok békélt 
egymás mellett élésének meg
valósítása az agressz{v háborús 
törekvések lelepl:ezése, vissza
szorit<úa, a gyarmati rendszer 

felszámolása, a nemzeti füg
getlenség biztosítása mindin
kább a politikai mozgalmai. 
központi kérdésévé válik. 

A 
1oorxizmu.s-leninizmus 

gazdagítása, állandó to
vábbfejlesztése szükségessé te
szi a Lenin.Te hivatkozó, de a 
l.enini aLkató gondolkodástól 
idegen, dogmatikus, szektás 
nézetek elleni kérlelihetetlen 
harcot. Annál is inkább, mivel 
a dogmatikus, s:ziektás 1tkzetek 
lebecsülik a demokratikus 
mozgalmak jeLentőségét és le
hetőségeit az imperializmus 
re1ul.szeréből fakad.i> háborús 
törekvések felszámo!tlsliban. A 
dogmatizmus mereven elvá
lasztja a demokmtikus moz
galmakat a szocialista f<Yl'rada
lom fel.adataitól és ezzel -
más módon ugyan, mint a -re
vizionizmus -, akadqlyozza a 
szocia.Lista forradalom megva
lósítását, mert eiszigeteli a 
szoci<Ili.sta forradaLom eröit, 
gyengíti a kommunista pártok 
tömegbefolyását és szűkíti a 
mwnkásosztálynak más osztá
lyokkal való szövetségét. 

Lenin eszméinek és felbe
csü:/J..etetlen tevékenységének 
hatása az emberiségre szinte 
felmérhetetlen. A dolgozó tö
megek, az egyszerű munkások 
és a szeL!emi élet képviselői 
egyaránt Leni.nben Mtják moz
galmuk legkiválóbb vonásai
nak megtestesülését. A prole
tariátus béketörelcvései és esz
méi is Lenin tanításaiban fe
fejezödnek ki a legk.ézzelfog
hatóbban. 

A
z ő lángelméje világítja 

meg ma is a szocializmus 
és a kommunizmus győzelmes 
'!Útját a kapitalista igától meg
szabadult mipek számára. Le
nin eszmei hagyatéka legyőz
hetetlen fegyvert jelent a még 
elnyomottak. a szabadságukért, 
függetlenségük kivívásáért 
kiizd,ő népek harcában. 

A Szakszervezeti Világszövetség felhivá.st intézett a világ 
valamennyi dolgozójához a közelgő május elseje alkalmából. 

Az ünnep allcalmábó\ az SZVSZ fori·ó űdvözletét küldi 
mindazoknak, akik a fötd,golyó egyannadán sikeresen építik 
a szocialista társadalmat. 

A Szakszervezeti Világszövetség üdvözli azoknak a dol
gozóknak a millióit, akik fegyvert fogtak a szabadság és a 
nemzeti függetlenség véd.elméért és az algériai, valamint ku
bai dolgozókhoz hasonlóan, döntő győzelmet aratnak a gyar
mati, illetve imperialista uraiom felett. 

Az SZVSZ támogatásáról biztosítja. a tőkés országok mmi� 
kásosztá.lyát, amely elszántan harcol a háború és a kizsákmá,
nyolás politikája ellen. 

A Szakszen,ezeti Vilgszövetség máju.s elseje .alka1mából 
felhívja a dolgozókat, harcoljanak a békéért, a� általá'll.os és 
ellenőrzött leszerelésért, az atomkísérletek azonnali megszün
tetéséért. a gyarmatt rendszer felszámolásáért, a nyugat-német 
és ja.pán militarizmus ellen, a német bJkeszerződés a.'áírásá
ért, a nyugat-berlini helyzet rendezéséért, a boldoga bb életért 
és a demokratikus jogok tiszteletben tartásáért. 

A nemzetközi munlcá.sosztály az összes haladó erőkkel egy- · 
ségfrontba lépve, képes arra, hogy megoldja az em beriség leg
égetőbb problémáit. A háború többé nem elketülhetetlen -. 
fejeződik be az SZVSZ felhívása. 

Miért nem teljesítik vállalásukat? 
Tiszaszederkény állomáson I akik nem teljesítik a nyolc 

két éve alakult három brigád általános elvégzésére tett igé
és kezdett versenyt a szocia- retüket. Az szb eddig csak 
lista cím elnyeréséért. Eddig a munkaeredményeket kísérte 
ez egyiknek sem. sikerült. figyelemmel és egyéni leg nem 

Nem azért van ez, min tha foglalkorott az.okkal a dolgo
rosszak volnának az eredmé- zókkal, akik miatt nem kap
nyeink. Allomásunk a legjob- ta meg a kitüntető címet a 
bak közé tartozik. 1960-ban és brigád. Hiba, hogy nem ta.r-
1961-ben is élüzemek voltunk. tanak rendszeresen brigádér
A szak.mai és poli tikai neve- tckezletet, s háttérbe szorúlt 
lésben ,s szép eredményeink a mozgalom embert formáló 
vannak. A múlt év őszén pél- hatása. 
dául 45 dolgozó jelentkezett a Szül,séges, hogy megtegyük, 
politn. : oh."tatásra. amit eddig elmulasztottunk 

Sajnos, a brigádokban min- hiszen a brigádok mozgalm� 
dig akad valaki, aki nem tesz eddig állomásunkon szép ered
eleget a kollektíva vállalásá- eredményekre vezetett. 
ból reá háruló résznek. Van-

\ 
Póka Miklós 

nak például KISZ-fiatalok, Tiszaszederkény 

Az egyeztető bizottságok gyakorlatából 

tási főnökség létszámába tar- segédmunkások teendőit is -

A VIII. pártkongresszus 
ti�zteletére 

Ésszerűsítési javaslatok 

A dombóvári pály,afenntar-
1 

szakmunkásoknBik: kellett a 

tozó K. A.-t és négy társát a mint írják „önkiszolgáló" mő
pécsi igazgatóság II. osztálya don - elvégezni. Ebből kifo-
1961. november 27-től 1961. lyólag keresetük jelentősen 

Országszerte folynak a többet be tudna hajtani na- december 18-ig terjedö időre csökkent. 
nyomtáv szabály<hások. Pá- ponta. 

· ,.ideiglenesen" a . dombóvári Sé 1m··kk 1 . . . 
Elsőnek Surencsről kaptuk 

l 
senyiben három alapvető fel

a !hírt, hogy a vasúti csomó- adatot tűznek maguk elé. 
lyamunkások ezrei csavarják építési főnökség létszámába . re ': c . a pecsi ig:zg� 
a síncsavarokat a talpfákba. Elmaradottságra vait, hoi}y helyezték át. toság elsofoku egyeztető b1-

pon,t dolgozói elkészítetté..:C fel- 1. A módszeres e!.egyrende-
• ajánlás:ukatt a VIII. pártkong- zés fdkozott alkalmazása. 

resszus tiszteletére. Az induló vonat vezetője sza-
,,N,épgazdaságu.nk további vatossági nyilatkozatot ad, 

erős!tése és a vasútra há.ru.Zó hogy a vonatot utasítás sze.. 
na.gy szállítási feladatok telje- cint állították össze. 

A síncsavarok feje csonka a kézi fúrásnál még mindig K A és társai valameny-
zottsága !�ozott. ,,Szav!

kúp alakú. A csavarkulcs i,; ú.9�vezett , cigányfúróv:i.l 
nyi� kőműves szakmunkások 

zat�enloseg"
_ 

�tt � elso

ennek megfelelően készül. Ha furják a talpfakat. Mennyivel 
Személyi órabérük 7 l0-7 30 

f<_J<ku egyeztető b1zotts�g ha

a síncsavarok feje olyan len- job? volna egy _olyan . fúró, forint között volt megállapít-
1 

;�� �
gy

em tu�ot��ú
igy

gy

ke: 
ne, mint az iparban használa- a.rrut motor haJt. Vagy ha va Az építési főnökség terü- • . , a : e ez 

tos szokásos csavarfej, akkor olyan nin<;'s, leg�á?b oly� letén teljesítménybérezés van. 
telo b1zottsag ele. 

nemcsak biztonságosabbá vál- k�ene, mmt a kezi meghaJ- Eszerint számolták el K. A.-t I A II. fokú egyeztetö bízott
na a munka, hanem gyorsab- tasu, oldalkereke� furdan�s, és négy társát is, mint kőmű- ság az ügy vizsgálata során 
bá is, hiszen, ha a csavar- csak nagy kerekmeghaJtás-

, 

veseket. A főnökség azonban megállapította, hogy K. A. és 
1it>ése érdekében eUiatároztuk 2. A Dombóvárról induló 
- írják vállalásuk bevezetőjé- személyvonato;i: az állomás 
ben -. hogy a szoci,alista mun- dolgozóinak mulasztása miatt 
kaverseny új sik,ereivel készü- nem k>ésnek. 
lünk a párt VIII. /wngresszu- 3. A kocsikihasználás növelé-

kulcs nem ugrál le a helyé- sal. a kőművesek mellé nem biz- ! 
társai áthelyezésénél törv

. 
·ény-

ról, akkor minden pályamun- Nagy József tosította a szükséges segéd- sértés történt. Az Mt 133. 
kás legalább két síncsavalTal I vágánygondozó, Viss munkás létszámot, s így a §-ának végrehajtását szabá-lára." se céljából fokozzák a kocsik 

Vállalásuk nagyon tartalmas. válogatását. hogy minden árut 
A személyvonatok menetTend- a legmegfelelöbb kocsiban 
szerúségében 97,5 százalékot, a szállítsanak. 
tehervonatoknál 75 százalékos 
menetrendszerűséget vállaltak. llogyan fejlesztjük a közlekedést?, 
A teherkocsik átlagos kihasz
nálását az e!őz.ő évhez képest 
3 százalékkal fO:rnzzák. A fű
tőházi üzemel te tési költségek 
alakulását a tervhez viszonyít
va 100 etkm-enként 40 fillérrel 
csök!kentik. A tehervonatoknál 
az egy mozdonyra jutó átla
gos terhelést a bázis időszak
hoz képest 25 tonnával túltel
iesfü.:i:. 

* 

Dombovár állomás dolgozói-
nak felajánlása. 

Saját eredményeik fokozásán 
kívül a pécs:i igazgatóságot is 
jobb tervte]jesítéshez kíván
ják segíteni Dombóvár állomás 
dolgozói. A kongresszusi ver-

Köszöootnyilvánitás 
Ezúton mondok hálás kö

szönetet a péceli MA V To
vá>bhkezelő Kórház do!gozói
nalk. de különösen dr. Bánki 
és dr. Randli orvosoknak. akik 
annyit fáradoztak gyógyításo
mért. Súlyos gyom01·betegség
gel két és fél hónapig voltam 
a kórházban. A gondos keze
lés következtében operáció 
nélkül sikerült megszüntetni a 
bajt, s én gyógyultan hagytam 
el 9 kór'házat. 

Koczska Ferenc 
Szolnoki járműjavító 

Az MSZMP Politikai Bi- teli formában kell fenntarta
zottságának a közlekedés fej- ni. 
lesztésére vonatkozó (1958. A Politikai Bizottság hatá
május 6-i) határozata szerint: rozatában foglalt közlekedés
„Köz!ekedésünk fejlesztését fejlesztési irányelveket a 
összhangba kell hozni mip- tervek kialakításánál termé
gazdaságunlk általános fejlesz- szetesen figyelembe kell ven
tésével, azzal lépést kell tar- ni és ki kell alakítani olyan 
tani,a. Ki kell alakítani a köz- közlekedéspolitikai rt1oclszert, 
lek.ed.ésen belül az egyes ága- amely biztosítja a közlekedés 
zatok helyes arányát. Vala- komplex fejlesztését és ezen 
mennyi közlekedési ág fej- belül a közlekedési ágazatok 
lesztése szükséges, azonban közötti optimális forgalom
hosszú ideig az alapvető szál- megosztást. 

• - 1, _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _ , , _,....... , , _, a � ,  

Utási igények kielégítése to- Közlekedéspolitikánk a.lap
vábbra is a vasút feladata elve a közlekedés egységes 
marad." - A fejlesztési ará- szemlélete, az egész országra 
pyoknál tehát tekintetbe kell kiterjedő egységes közlekedési 
venni, hogy a vasúti közleke- rendszer létrehozása, amely 
dés elsősorban a nagy tömegű tervszerűen egyesíti a közle
és nagy távolságú áruszállítás kedés valamennyi ágát, bizto
lebonyolításának eszköze le- sítja az indokolt szállítási 
gyen. A gépkocsiközl.ekedés a feladatoknak a közlekedési 
vasúti hálózat gócpontjainak ágazatok között a népgazda
körzetében főként a rövidebb sági szempontból a leghaté
távra szóló szállítási felada- konyabb, a leggazdaságosabb 
tokat teljesítse. megosztását és a tervszerű, 

Készülék a villamos mozdonyok 
rugóberendezé[!ének · zsírozására 

A villamos-mozdonyok, va
lamint egyéb járművek rugo
berendezése futás közben 

nagymértékben beporosodik. 
Ennek következtében súrlódás 
jön létre, ami a rugók funk
cióját megnehezíti. Ezért fo;i
tos, hogy minden javítás köz
ben a rugókat letisztl tsál-, a 
1.sírozást elvégezzék. Ez az el
járás a legtöbb helyen úgy 
történik. hogy az egyes ru
gólemezeket ék segit;égével 
szétfeszítik és a képződő rés
be bespriccelik az olaja�. 
C'sehsilovákiában a Sumperk-i 
javítóműhely újítója, Lés<>I;. 
Antal készített egy b�rende
rést, amelyben a rugók kellő
képpen széthúzódnak egymás
tól egyszerre, minden meg
erőltetés nélkül. A teszitéshez 
szükséges nyomást a rugókw 
t2Y egyszerű hidraulikus, kéz-

zel tolható emelővel érik el. A 
rugólemezek között képződő 
résekbe nyomás segítségével 
spriccelik be az olajat Gs ez
zel elérik a rugó teljes és tö
kéletes zsírozását. 

Fokozatosan korszerűsíteni arányos fejlődés törvényére 
kell a vasút járműparkját. A figyelemmel a közlekedés 
vonalak átbocsátóképességét komplex fejlesztését a leg
a fővonalak korszerűsítésével, korszerűbb technika segítsé
az állomások vágányhosszai- gével. . . , . 
nak bővítésével emeljük. El- r 

A swciali�ta t�rsa�alnu 

Vasutasnők tanfolyama sőrendű feladat a legnagyobb endben a , kozl.ek�es f? ��
forgalmú vonalak villamosítá- 8:data_ a _nepg:3-2daság sza�hla-

. sa, a közepes terhele'sű vona-
1 

s
1
1 szuks�g_letemek m_ ar_a_dekta-

Uj tanfolyam k,ezd.ődött ap- a ki 1 g tés llít b 
rilis 5-én Szeged-Rókus á,Uo- lak és a tolatás dieselesítése. n e_ e 1 e, a_ sza . ? '; 

máson. 42 vasutasnö kezdte Emelni lrnll a nagyraksúlyű rE;ndezesek telJ_esítökepe�

meg a forgalmi és k,eresk.edel- kocsik számát, hogy növeked- genek . leggazdasagosabb �

mi tanlolyamot. Utol•ára tíz jék a vasút szállító kapacitá- �asználása mellett. ll:z aDnY11: 
' ' sa Jelent, hogy a közlekedési 

éve volt ilyen tanfolyam. • ágazatok nem versenyeznek 
A tanfolyam haHgatói elha- Awkat a vasútvonalakat, egymással, hanem együttmű-

tározták hogy jól kihasznál- amelyek a gyenge forgalom ködnek, kiegészítik egymást, 
ják a ,Jt hóoopot és igyek.ez- miatt nem gazdaságosak, a ezz.el jelentékeny anyagi erőt 
ne,k a lehető legjob b  eredmé-

1 

közúti közlekedés egyidejű szabadítanak fel a népgazda
nyeket elérni. Szeretnének túl- fejlesztése mellett meg kell ság más területének fejleszté
tenni a férfilwngatók szokásos szüntetni, illetve korlálozá- se számára, 
átlageredményén. sokkal egyszerűsített üzemvi- Közlekedésünk nem vélet-

lenül, hanem szükségszerűen 
jutott a fejlöd,és jelenlegi fo
kára, bár az is tény, hogy ez 
a fejlődés többé-kevtsbé spon
tán jellegű volt. A te1melés 

hatalmas arányban és ütem
ben fejlődött hazánkban is, 
amit követett - ha nem is a 
kívánt arányban és ütemben 
- a közlekedés fejlődése. Ez 
a fejlődés megkövetelt köz
bensö, azonnali intézkedése
ket. ame1 ··ek kindás�r � 
anélkül került sor, hogy te
ltintetbe vették volna a köz
lekedés egységes szemléletét. 
Ezért úgy kell meghatározni 
a közlekedéspolitikai felada
tokat, hogy azok beilleszked
jenek a népgazdaság távlati 
tervébe és az „Országos köz
lekedésfejlesztési keretterv·• 
által meghatározott program
ba. 

Folyamatban van az „Or
szágos közlekedésfejlesztési 
keretterv" kidolgozása. E 
munkánál a közlekedéstudo
mány kutatási eredményeire, 
valamint a távlati tervfelada
tolcra támaszkodunk. A ke
retterv hosszú időre kijelöli 
az egész közlekedés fejleszté
sének irányát és a fej leszt.és 
arányait is. 

A közlekedés előtt álló ha
talmas feladatok megoldása 
megfelelő műszaki fejlesztés 
mel lett is csak akkor lehetsé
ges, ha a közlekedés egésze 

az elkövetett hibák, hiányos
ságok felszámolásán túlme
nően korszerű szállítási mód
szereket alkalmaz. 

(Következő számunkban rá

térünk a korszerú szállitási 
mód.szerek részletes ismerte. 
tésére.) 

lyozó V. R. 96. § (7). bekez
dése szerint ugyanis ,.ideigle
nes" áthelyezést csak katonai 
szolgálatra bevonult, betegál
lományban levő, vagy illet
ménynélküli szabadságra tá
vozott központi szolgálatban 
levő .dolgozó helvette5ítésére, 
meghatározott időre lehet fo
gana tosítanl 

K. A. és társainak törvény
sértő „ideiglenes" áthelyezését 
a JI. fokú egyeztető bizottság 
érdemi határozatában hatá
lyon 'kívül helyezte és ebb01 
eredően elrendelte az ideigle
nes áthelyezés következtében 
előállott anyagi hátránvuk 
rendez�ét. A d<>mbóvári épí
t�i főnöksé!!nél ledolgozott 
idejüket személvi órabérült 
alaoián idóbérrel kell elszá
molni és az időre g pálva
fenntartási külszol!?álati élel
mezési költséget részükre meg 
kell téríteni. 

A II. fokú eg:veztetö bizott
sá� a törvénygértés megálla
pítása után nem vizs<(álta to
vább az építési főnökség fele
lősségét, mely a teljesítmény
béres foglalkoztatás elöfelté
teleinek elhanyagolásában je.. 
lentkezett, mivel K. A és tár
srunak sérelme a II. 06ztály 
intézkedésének következmé
nye volt. 

A pécsi igazgatóság II. osz
tálya és a dombóvári építési 
főnökség vezetői nem hagy
hatják figyelmen kívül az 
Mt. és a V. R. rendelkezéseit, 
valamint a 6 szakosztály bér
és munkaügyi szabályzatának 
előírásait, sem pedig a telje,, 
sítmétiy követelmények előfel� 
tételeire a 22/1961. (VI. 9.) 
Kormányrendelet 2. § és az 5, 
§ (1) bekezdésében rendelte
ket. 
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Halált okozott a fegyehnezetlenség ! 
Hóvihar volt Szegeden már- azt a rendelkezé!t adta, hogy fenntartás! munkás dolgozott a 

du, 16-dn. Akkor történt ez álljanak át az .,udvarba". Ez 447. számú váltónál. Ujra, meg 
• azomorú eset . . .  azt jelentette, hogy az állo- újra takarította, mert a szél 

A kora esti órákban érke- más mögötti tolató vágányok- szakadatlanul vágta oda az 
r:ett meg Szeged-Rókus állo- ,ra álljanak át. A két váltólke- apró porhavat, amely megült a 
másról s-��ed rendezőre a zelő és a térfelvigyázó jelzé- váltó tövében. Közben talán 
CN, menet, a mosótartalék, 8 seire a mozdonyvezető kihú- arra gondolt. hogy vajon1 
kocsival Az állomás felvétel! zott, s a váltókon túl betolt mennyi havat kell majd elta
épülete előtt álltak meg. A az udvarba, egészen a 1!47. szá- k.arítania szabadnapjan szó
vonatvezető és a zárfékező be- mú váltóig. - Ekkor történt regi kis háza körül. Nem fá-
ment a forgalmi irodába, át- I a baleset. 

1 

zott, hiszen szőrmesapkáját jól 

Miért halt meg 

Gyetvai István vonatlékező ? 
adták a vonatot. A vonatme- A tomboló hóviharban a fillére húzta, felhajtotta esó-
neszt6 térfelvigyá7.6 a gépnek I ugyanis Kocka Sándor pálya- köpenye csuklyáját és a ka-
---·••-·•·----··~····--·-····•··---····"·"···••-"•-···•"·- · bátja �érját is. 

őrjárat rovatunk a baleset-
, 

zott űrszelvény akadály elhá
elli.árítási tevékenység megja- ritása végett._ A rt:ozdonY?l'! 
vítása érdekében több mint egyedül Szilágyi Janos fut� 
egy éve foglal!ko.zik a dolgozók maradt. ,A _vonatnál Gyetvai 
biztonságos munkáltatásának, Istvan fé.<ezo tartó:zJ<:?dott. _A 
az előírások betartásának fon- 8921 sz. vonat ki_!h�lada;a után 
tosságával, a felelősség kérdé- a mo�donyvezet? es a tolatás: 
sének fclTVetéséveL Ezut:.a1 egy vezeto távollét-ben Gyetvai 
halálos l:>aleset körülményeivel István jeLzésadására zn:egkez
szeretnénk foglalkozni. dődött a tolatás. -�yetvai a ko-

után Szilágyi János fűt6 látva, 
hogy a kapcsolat nem vaJ6sult 
meg és az üldözésre újabb 
jelzés,eket nem kap, meneté
vel megállt és kereste Gyet,. 
vait . .Amikor már rosszat sej
tett, v.isszaindult Verpelét felé. 
Az eset szemtanúi az elgázolt 
Gyetvai balesetének s:oínhelyé
tól megállj jelzéseket adva 
azonban megállásra késztették. 
Szilágyi János fűtő a baleset 
színhelyén csak úgy tudott 
megállni, hogy az elütöttre 
mintegy két kocsi'hosszal ia.. 
mét rájárt. 

NÉPSZER Ű EMBER 
Bemutatjuk a legjobb hatvani forgalmistát 

Hatvan az egyik legforgal
masabb nagyállomás a buda
pesti igai,gatóság területén. 
Köztudomású, hogy az ilyen 
nagy-forgalmú helyeken nem 
könnyű a forgalmi swlgálat
teveik szolgálata. Egész embert 
kívánó feladat ez. Ilyen egész 
emba- Várhegyi Ferenc inté
w, forgalmi szolgálattevő. 

- Higgadt és fe(l1lelmezett 
mmtaa Várhegyi Fe,-enc. 
Gi,orsan, pontosa-n intézke
dik. Népsze,-ú ember. Nem 
azért, amit sokan a -népsze,-ű-
9ég feUételének gandol-na.k. 
Nem barátkozik a szolgál.at
ban, megköveteli a fewelmet, 
de tud beszé.lm a.z emberek 
ftllelVén. - Igy beszélt Várhe-
1111i intézó-ről Molnár István ál
lomásfőnök. 

Azt is elmondta róla, hogy 
jót ismeri a helyi viszonyokat, 
tud távlatokban gondolkodni, 
és szem előtt tartja nemcsak 
az állomás, hanem a vasút ösz
azes éroekeit. 

Ilyen bemutatás után ismer
kedWnk meg Vál'hegyi Ferenc 
f�almistával, aki nagyon sze
rényen fogadta érdeklődésün
ket. 

- Sze,-eti a munlw;át? -
- lrerdeztük t.óle. 

- Ha nem szeretném. már 
régen nem volnék ítt . . .  

- HoVl/0,n lett vasuta$7 
- Vaautaa csa.ládb6l ,zár-

inazom. Tize11.hat éves korom
ba:ft ;elen.tluztem segédtiszti 
tanfolvamra. Felvettek. Tizen-
11.vollc éves koromban már a 
1>Dntltakat mditottam Apc
Zagvixuzántó állom4son. A 

1el8zabadulás után kerülltem 
ide. Először térfelvigvázó vol
tam és a toron11b6l alaposan 

megi.smerlem a forgalom irá
nyításának „titkait". 

A 35 éves Várhegyi Ferenc 
9 éve rendelkező forgalmi swl-
5álattevó Hatvan álkmáson. 
Mondják, hogy erre még nem 
volt példa az állomás fennál
:ása óta. 

Brigádjával januárban is a 
legjobb munkát végezte. Ezért 
�O�O forint jutam::it kaptak. 
Egyéni munkájának elismeré· 
sére sem panas2lkodhat, hiszen 
már kétszer megkapta a kivá
ló dolgom jelvényt. 

- Azt, hogy turommal ió 
eredményeket érek el. munka
társaimnak köszönhetem -
mondta. - Hatvanban olyan 
na.gy forgalmat kell lebonyolí
tiani, hogy ahhoz minden do!• 
gozóna.k a leg;obb tel;esít
m.ényt keil nyújtania. U(l11 
gondolom, számunkra nagy se
gítség, hogy a viUamos!tott 
vonalra több tnllamosmoz
donyt kapu11.k és mind több 
szerelvénv fuUutt megállá.s 
néUci.ll Füzesabonyig. 

Jól ismeri brigádjának tag
jait, tudja, kire, milyen mun
kát lehet rábízni. kinek hasz• 
nál a s2'Jép, kinek a keményebb 
s:ro. 

Szabad idejében tanul. Bó
ven van mit, hiszen a vasúti 
tisztitanfolyam levelez,ó hall
gatója, Foglalkoznia kell na
gyobbik fiával is, Feriik.ével, 
aki már harmadik 03ztályos 
tanuló. Srorakozása: rádióhall
gatás, könyvek, sportmérk&é
sek látogatása. Felesége is dol
gozik. elárusítónő az egyik 
hatvani ü:zlletben. 

Lelkiismeretes és 67.0rgal
mas ember Várhegyi Ferenc, 
megbecsüli beosztottjait, mun· 
katál'S8!i.t. Erert nem csoda, 
hogy népszerú 

L. 1. 

Közlemény 
Számos kérelem érkezett a 

SZOT Munkavédelmi l)jítási 
és Találmányi pály-.izata be
a.dásl határidejének meghosz• 
szabbUására. 

Kilzöljilk, hogy miután a 
pályázatot még 1961 novem• 
berében hirdettilk meg, a be
küldési 11,dáridó változatlanul 
1962. április 30. 

SZOT · Munkavédelmi Pro1)a• 
a-anda Bizottsága 

habán G&áné, Dunapart állomás dolgMÓJa egyszerre kél 
munkakört tau be. Mint vlsszkereső és lparvágányszámla ve

zdl'l lelkilsmerdes munklU véges 

Közben a vonat tolatni kez
dett a 447-es váltó felé. Ez 
három mulasztás közepette 
történt. A tolt kocsisort nem 
kísérte senki. A pályafenntar
tási brigád elómunkása nem 
állított ki figyelőt. A mozdony
vezető lásérő nélkül állt át. 
Három mulasztás, három szol
gálati ág részéről! 

A mozdonyvezető kihajolt a 
sátorból, mert a hófúvásban 
valami furcsát észlelt a kocsik 
mellett. Mintha valami cso
mag heverne ott. Megállt. A 
fűtővel együtt leszállt a moz
donyról és előre ment. Egy 
ember feküdt ott. Derékban 
szelték ketté a kerekek. Hat 
kocsi ment keruztül rajta. 

Kocka Sándor 54 éves pálya
mu�, két gyermek apja, 
nem lapátolja többé a havat 
sem a vasúton. sem szőregi 
családi házánál, ahol másnap 
reggel hiába várták. 

1961. szeptember 28-án Ver- csisorra való ráJarask_or csu
pe!ét állcmáson szabályszerű oán a két rakott kocsit akasz
előzetes értesítés után foglalt totta rá a mozdonyra, abban a 
vágányra éI'kezett a 8962. sz. valószínű tudatban, hogy a 
kezelő tehervonat. A megérke- négy kocsi össze van kapcsol
zést követően az állomás for- va. 
galmi szolgálattevője az áilo- Ezt követően kapcsolatlan 
máson végzendő tolatási műve- állapotban. tolt menetiben kö
let vezetésével Pozsonyi János zeledte:i: az 1. sz. őrhely felé, 
vonatvezetőt bízta meg a tola- amely Felde,bró irányában 4 
tási jegyzék egyidejű átadásá- ezrelékes lejtöben van. Az őr
vaL Ugyanakkor a vonatsze- helynél a váltókezelő észre
mélyzettel a tolatási műveletet vette, ihogy a tolt kocsik közül 
szóban is meg•beszélte. az elsó kettő a menettől elt.í-

Amint a 8962-es bejárt, volodik. Erről azonnal tájékoz
Szomszéd László mozdonyve- tatta Gyetvait és a foogalnú 
zet6 elhagyta a gépét, az állo- szolgálattevőt is. 
más söntésébe távozott. ahol Gyetvai István ekkor előre 
szeszesitalt is-fogyasztott. Moz- szaladt, a tolt kocsi homloklép
donyára csak az esem,'.nyek csőjére ugrott és a megfuta
bekövetkezése után tért vissza. modott kocsi:� üldözésére adott Igy tékozolta el a fegyelme

zetlenség, a könnyelműség egy 
ember életét. Vannak, akik Köwen a mozdony előtt le
unottan legyintenek, amikor vő négy k.apcsolatlan kocsiból 
az utasításszerú szolgálatel- a toLatás megkez,déséig, illetve 
látásról van szó. Nem hiszik. az ellenvonat ikihaladásáig ki
milyen könnyen előadódhat a rakodás folyt. Az ellenvonat 
súlyos baleset. kihal.adása után a mozdony 

jelzést. Az üldözés során töoo
szöri utolérés alkalmával pró
bálta az összeakasztást elvé
gezni. A sikertelen kísérletek 
után lovaglóülésben a tolt ko
csi ütköz.ójére ült és a csavar
ka,pcsot felemelve akart a 
megfutamodott koc.s:kkal kap
csolatot létesíteni. Ilyen hely
zelJben az ismételt utoléréskor 
egyensúlyát veszítve a vágá
nyok közé esett és a követő 
járművek halálra gázolták. 

Lám, ez a szomorú eset is el?�t l�vő _két rakott k�t 
arra figyelmeztet, hogy szün• 

1 

kez:i. erovel os=tolták és os_z
telenül hm-coljunk a felületes- sze is ika:pcsolták, a két rakott 
5éll a könnyelműség s a fe- ko<;si és a két üres kocsi kö:zött 
gyelmezetlenség minden meg- azonban kapcsolat nem léte-

sült. nyilvánulása. ellen. 
l A vonatvezető ikét vonaLld.sé-

Dr. Bánktalvl Gynla róvel az első vágánylh-oz tá.vo- A jelzésadás megszűnése 

Kurucz János „megfogta0 

a gyorsvonatot 

* 

Eddig a szomorú történet, 
amely végső soron egy vasuta$ 
dolgozó halálához. a hozzátar
tozók fájdalmához. anyagi 
helyzetük ro=bodásához ve
zetett. 

S mi eb-bóZ a ttinulság1 
E1ső, ami mindenkinek fel• 

tűnhet, az a nagyfokú fegyel
mezetlenség, amely mind a vo
nat.személyzet, mi.nd a moz
donyszemélyzet részéról me4. 
nyilvánult. Mint már annyi
szor, ebben az esetben is meg
állapítható, hogy töob emoe, 
mu.Zasztásá.nak sorozatos össze
tevódéséból következett be e 
halálos baleset. Ennél a bal• 
esetnél is bebizonyosodott, 
hogy egyes., fegyelem megsze
gésére hajlamos emberek elné
zi'k egymással szemben a mu
lasztások elkövetését, egymást 
nem figyelmeztetik a várható 
következményekre. 

A mozdonyvezető ottihagyta 
gépét a fútóre. A fűtő llefll 
emelt szót ellene, sót a moz-
dony- és a tolatásvezető távol
létében tolatási műveletet 
végzett. Először tetté? · NMI 
valé=inű. Nyilván máskor :ia 
megtette, mert alig hiheoo el. 
hogy máské:w, hozzá mert vol
na nyúlni a szabályzóhoz. 

. . _ . Súlyos mulasztás tei1leli a ,.A vonatok fogadására k,lj.. 

l 

a; jelzózászlót, a.ztán oda:áU az 
I 

A gyanusan b1llego utolso vonatvezetőt, mert magatartátelezett dolgozók kötelesek a őrház ablllkahoz, ahorwan az kocsi mellett pedig pillanatok sával crelekvó részesé'\•é vált 
vonatokat a részükre kijelölt elő van írva. �tt . ott termett aHomasfo- az esemenyek bekövetkezéséhelyen ide;ébe-n várni és a ha- A föld is mozog, ahogy kö- nök ll! forgalmista, nwz�n11- nek. Elnézte, hogy Gyetvai !adó vonatokat megfigye!.m zeledik a v01wt Csattognak a vezet?, _vonatv�to e.s a ;eg11- , István a tolatásvezető jelenlérendellenesség, hiányosság, 1 váltók. A kocsik ablakából ki- �gáLók,. 8 

_ _ro�id tanacskozas 
I 

te nélkül, egyedül végezzen to-üzemvuzélyes helyzet, továb- kandikáló uuuok fa.lián nem utan el;dontottek, hog11 . óva_to- latási munkát. Mindezeken túl. bá a oonatoko-n alkalmazott émk, hogy miért néz vissza a �n meg be tudnak 1utm a itt is felmerül a rendszerbeli jelzések, illetőleg a vonatsze- vasutas. Pedig a tekintete tisz- ;vyugati-palvaudvarra. _ . mulasztás ténye, mert iha a to
mél11zet áUia.L adott jel�ések ta, derűs, de a szeme a robogó . A !'lyugatzban a mus�aki I latásvezetó megköveteli az uta... szempontjából" - hangzik az vonaitot a szerelvényt vizsgál- 1.•,zsgalat csakfv.zmar megú:ua- sít.ások idevona�ko7.6 pontja!uta.sítá., idevonatkozó pont;a. ja. ' 

pította, hog11 a csehszlovák • na:.0 maradéktalan betartását, Ha oo:laha, valaki megfelelt A legutolsó kocsinál különös htilókocsinál rtigótörcs t<ir-
I 

akkor nem alakul ki olyan ennek a pontnaJe, úgv Hubert látvánv tárult a sze� elé. A tént, ezért ki kell sorozni a helyzet, hogy egy beosztott 
Ferenc Pestlórinc állomás fia- kocsi éppen úg11 billegett, szerelvén11ből. Vörös bárca ,·onatkisérő a tolatásvezető tá
tal tiáltókezelóje a Ugnagi,obb mint a sánta ember. Huber került a kocsira és javitómii- vollétében, tolatásvezetói tény-
m.értékbffl! gyorsan a telefonhoz ugrott. helybe utalták. kedést 1ásoon el. 

Hogy is töl'!tém? - Kette.s! . . .  János, hal- Az utasok amint álmosan le- Hová vezet�tt a szabályok 
Robog a Bukarest-Budapest lod-e? ,,Fogd meg" mán a kászálódtak a hálókocsiból, felrúgása? Egy dolgozó életét 

-Prága-Berlini gyorsvonat. gyorsot, mert baj van az wtol- nem is tudták, hogy egv fiatal vesztette, mások bíróság elé 
2les .síp,zó jelenti közeledtét. só kocsiva.L! vasutas, egy egyszerű váltóőr I kerültek. Ugy véljük, érdemes A fiatal váltókezelő még egyet A figyelmeztetésre Kurucz ébersége, ·  egy esetleges ka- azon elgond-01..'<ozni. hogy mi a pillant az áUitott be;árati;el- János a kettes őrhel11 váltóke- tasztrófátót mentette meg jobb. a b-iztonsági előírások be-ző és váltóá!Utó emeltyúkre, zelője villá11117yorsan kiugrott őket. tartását szem előtt tartani és 
maid megigazítja .sapkáját és a helyiségből és a robogó _ Le a kalappal a fiatal vál- így végezni a mun:kát. vagy 

,. g1!orsvonatnak_ ,,megállj/" �el- tóőr előtt! Dicséretére válik, felelőtlen magatartással ve

Ismét segít az ÖCSI 
Tévedés ne essék, ÖCSI 

nem személy, hanem pénzösz
szeg - pontos nevén önkölt
ségcsökkentésl hitel, s a deb
receni járműjavító vezetői 
szívesen igénybe veszik se
gítségét. 

�t adot:, mire a sze,:elve-ny hogy a robog; szerelvény utol- szélyeztetni magunk és dolgo
nehánys?'az méterre csikorog-

! 
só lcocsiján f elfcdezte a sérü- zó'.ársaink életét. A kérdésre 

va megcill.t. 
lé . 'k t "bbe 

csak egyféle válasz lehet: min• 
- Mi az• Mi történt• - st - ;egyezte meg O 71 dig és mindenJcor be kel! tar• 

hallatszott i�nen is, om�n f.1 is a N11ugati-pályaudvaTOn. tani a dolgozók testi épd:gét éJ 
a kíváncsi kérdés. - gergely - egészségét védő szabályokat. 

Drámai erőfeszítés egy kisfiú életéért 
ÖCSI most abban fog segi- Az 5522-es személyvonat áp-

1 
gyorsfékhez nyúlt. A• kerekek 

t · h k "-b t ri!is 6-án is 1'endesen indult el é lesen csikorogta.le, a szerel-em ogy eveseu vize . . . · b I d · l tt -l has ' ál • k f .il Kaposvar,-ol Fonyodra. Su-rug- veny azon an a en u e o to-
. zn Jana el a tart yko-

li József mozdonyvezető és vább csuszott eUfre a 7 ezreléCS1k víznyomásp�óbájához. A Takács II. János az utasítás- kes le;tőn. 

kapta a gyereket és oldalt le• 
pett. Ez a lépés elég volt a/1· 
hoz, hogy mindketten meg
menekül;enek. Közben ugyanu 
odaérkezett a fékektfü csi• 
korgó szerelvény és · a moz
dony ütközője a fűtőt a kis 
fiúval egl,'Ütt letaszította a 
töltésről. 

nyo�áspróba utan ugyanis a 

I 
nak megfelelően, menetrend- A távolság egyre fogyott. A k�ból � csatornába �zoktá_k szerint továbbították a vonatot. kisfiú pedig mintha mi sem k1engedm a vizet. Pedig a vzz Osztropán állomá.s és Pamuk történt volna, apró lábaival ott nem olcsó Debrecenben ! Kob- megállóhely között mintegy 40 lépegetett a sínek között. Az méterenként 1 forintot kell kilométer/ óra sebességgel 1'0- utolsó métereket a füu; t,1ár érte fizetni. Tavaly 78 COO fo- bogtak, amikor a pamuki ka- nem birta idegekkel. Miközben rintot fizettek a nyomáspró- nyarból kiérve, a mozdonyve- a mozdonyvezető kemény kéz

bákkal elfogyasztott víz,;rt. zető gyanús mozgást észlelt a zel markolta a féket, ö egy 
pályán. Nyomban szólt fűtő;é- hir.telen mozdulattal leugrott 

Néhány méter után a sze
relvény is megállt. Mire a 
mozdonyvezető lelépett a gep· 
ről, már fűtője a kétéves Fá· 
bián Karcsival - Fábián Jó
zsef pamuki tsz-tag kisfiával 
-, együtt ott állt a töltés al,-

Kölcsönből víztároló me
dencét építenek a víznyo
máspróba sz!nhelyén. A 140 
köbméteres medencében fog
ják összegyűjteni a próbánál 
felhasznált vizet. Szennyező
déstől függően 15-20 tartály
kocsi nyomáspróbáj.föoz 
ugyanazt a vizet használJ:ík 
majd. ÖCSI segítségével É:ven
te legalább 70 OOO forint lesz 
a megtakarítás. A kölcsönt két 
év alatt fogják visszalizetnl. 

nek és most már kettőjük sze- a gépről. 
me szegeződött a pál1;ára. 
Alig telt el néhány pillanat, 
amikor szinte egyszerre fedez
ték fel, hogy egy kisgyermek 
mozog a sínek között. 

A két vasutas a kisfiú lát
tán, a.m,ell/ mintegy 100-150 
méterre lehetett előttük, egy
szerre a torkában érezte a szi
vét. Tétlenségre nem volt idő, 
ezért a mozdonyvezető a 

0 

Szerencsé;e volt, az ugrás ;án, épen, egészségesen. 
sikerült. Futás közben sem Eddig a történet. A két élet• 
botlott el. A mozdonyvezető mentő vasutast Surugli Jozsef 
eközben ellengőzt adott a gép- rr.ozdonyvezetőt és Takács II. 
nek, A kereke/e hirtelen visz- János fűtőt, a kaposvári fűtő• 
szafelé kezdtek forogni. A sze- ház dolgozóit bátor, bnfelti.ldo
relvény így sem tudott meg- zó cselekedetüo<ért a pécsi ig!JZ• 
állni. De a fűtőnek sikerült 

I 

gatóság azóta 1000-1000 forin� 
néhány méternyi időt nyernie, pénz;utalomban részesítette é1 
s végső erőfesz!tésként meg- kitüntetésre is felterjes�!ette: 
előzte a mozdonyt. ma;:i fel- (vf) 
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Győztek az öreg diákok 
Alsóörs három váltókezelője 

sikeresen vi2.<Jgázott az általá
nos iskola V'!:II. osztályában. 
Eredményükért dicséret illeti 
őket, mert nem fiatal embe• 
relc, :; a tanulás komoly erő
feszítés volt  számukra. 

Ismeretterjesztő előadáson piilyamunktisok között A kis karmester 
A Hámán Kat6 F.útőház napközis óvodája, április 4� tiszte- · 
letére, ünnepi műsort rendezett a. fűtőház ku!túrte�meben. A 
műsorra. teltház előtt került sor. A terem szeksora.tban helyet 
foglaló szülők és hozzátartozók ,iemegyszer ám_ulva fi!1yelt�lc 

Zórád László szakszervezeti 
bizalmi 52 éves. Nem sajnálta 
a fáradságot a tanulásra. Há
mor Gyula az szb sajtófelelő
se 40 éves fejjel szerezte meg 
azt a tudást, amelyet a múlt 
megtagadott töle. Horváth 
Kálmán 42 éves korában ér
te el, hogy szolgálati tábláza
tába beírják a nyolc általá
nos elvégzését. Neki könnyebb 
dolga volt. mert két fia is 
segített neki, ha néha meg
!lkadt a tanulásban. 

Mindhárman dicséretet ér
demelnek szorgalmas tanulá• 
sukért. 

Kiss Lajos 

A szakma kháló tanulói 

Az egyik pályafenntart.ási 
főnökség váro.speremi körle
tében ismeretterjesztő -:!ló
adás,ra gyülekeztek a dolg<:>-
zók. Amolyan immel-ánun,il. 
Valahogy az látszott, hogy bá!·
mit szívesebben csinálnának„ 
Az egyilt meg is jegyezte: 

- Nem lesz nagy az érdel,
lődés nálunk. 

- Miért - teszi fel a kér
dést az előadó, mire amaz 
visszakérdez: 

- Miért? Hát azért, mert 
n,éliány hete járt nálunlk eí}1J 
előadó. aki sok-sok idegen szó
�·a.l, tudományosan, de -i:é!e • 

mén11t nem tűrően bizonygat
ta, hogy az em ber, mi - és 
körül mutatott a társaságon 
- a majomtól szá1·mazunk. 
Lehet, de nekünk akkor •s 
van véleményünk és s�ívesen 
bocsátkozunk vitába. ő azon• 
'Ja.n csak mondta a magáét! 

Megmozdultak a dolgozók, 
mintha bizonyítani akarta', 

Hazá nk felszabadulásának 
I 

volna mind azt, amit az öreg 

17. évfordulója alkalmából áp- mondott. 
ri1is 6-án rendezték -meg a. 

A f •1 Hd ' · · "k La.ndler járműjavítóban a CJ o es oro 
.,Szakma kiváló tanulója'' el- _ Én nem erröl akartar,, 
nevezésíi. országos versenyt a beszélni. De h.'l már felvetet
:iármíi.!akatos swkmában. A ték ezt az érdekes témát. hát 
versenyt Bedő Zoltán, a Land- beszélges..,"1ink róla _ jegyez
ler jármüjavító tanulója n11er- te meg az előadó. _ Hogy is 
te. A második helyen Nagy !illunk ezzel a 1-okoni kapcso
Anta!, a miskolci járműjavító, 

lattal? a. harmadik helyim Vékási 
Néma csend! László. a. nagyka_nizsq_i fiitőház '

i ipari tanulója vegzett. - Elhiszik-e, hogy ezen a 

Joggyakorlat - Elvi döntések 
A továbbtanuló dolgozók tanulmányi kedvezményeivel 

kapcsolatos egyes kérdések értelmezése 

III. 

A szakmérnökképzésben 
részvevö mérnököket a mű
szaki egyetemek levelező ta
gozatain tanuló dolgozók szá
mára biztosított kedvezmé
nyejf iHetik mEg. (32/1960. 
(VI. 22,L, K-orm, 1mámú ren.
delet 1. §-a.) 

E kedvezményt a felsőfokú 
végzettségű agrárszakembe
rek (ideértve az erdómérnö
köket és az állatorvosokat is) 
szakmérnök-ldképzésre vonat
kozóan ki terjesztette a 2049 / 
1961. (VIII. 13.) Korm. szá
mú határozat 20. pontja.. 

A felsöfokú mezőgazdasági 
&echnikumok levelező hallga
tóit a 45/1961. (Mg-:f:. 46.) 
FM. számú utasítás '/. pont
ja alapján ugyanazok a ked· 
vezmények illetik meg, mint 
a tanító és óvónőképző inté
zetek levelező tagozn lának 
hallgatóit. 

1. A mérnök-közgazdász 
szak keretében munkájuk 
mellett közgazdasági tanul
mányt folytató mérnököket és 
a Testnevelési Főiskola ed
zo7cépző, valamint sportve
zetőképzö szakának levelező 
tagozatos hallgatóit az egyéb 
szakos (tehát nem a műszaki 
vagy azzal azonos elbírálás 
alá eső) hallgatók részére já
ró kedvezmények illetik meg. 

2. A Testnevelési Főiskolán 
szervezett edzőképző és sport
Vezetőképző tanfolyamok hall
gatóit tanul.mányi kedvez
mények nem illetik meg. 

Az esti tagozatokon: 
a) a vizsgákra való felké

szülésre tanéven!ként huswn
négy munkanap tanulmányi 
szabadság; 

b) a kötelező esti foglall<o
zásokon való részvétel ,l)izto
sf tása érdekében tanulmá
nYi idő alatt, a nyolc oras 
munkaidővel dolgozó munka
helyeken aJJc.al.mawtt hall
gatók részér-e műszaki, ag_ 
rár- és természettudományi 
szakokon a hét négy, más 
szakokon a hét három napján 
napi két-két óra fizetett 
munkaidökedve-zmény, amit 
indokolt esetben egy napra 
összevonva is igénybe lehet 
Venni. 

Kiegészítő jogszabály: 
Az ipar t.erületén dolgozó 

gazdasági-. párt- és szakszer
vezeti-, valamint tanácsi ve-
zetők részére, szervezett 
üzemgazdasági tanfolyam 

· hallgatói részére a tanulmá
nyi idő alatti kötelező fog
Ialkozások megtartása és 
egyéni tanulás céljából heti 
nyolc óra munkaidőkedvez
ményt kell biztosítani. (1015l 

1 961. (VIII. 12.) Korm. szá
mú határozat 6. pontja.) 

1. A munkaidökedvezmény 
csak azokra ;Í mtmkában töl
tött napokra jár, amelyeken 
a felsőoktatási ir:tézmény kö
telező foglalkozá:,t tart, vagy 
a dolgozó vizsgán vesz részt. 

2. Az egy hétre járó mun
kaidőkedvezmény indokolt 
összevonása csak az egyetem 
vagy főiskola által megha
tározott összevont foglalko
zások időpontjában történhet. 

3. Az olyan dolgozók tekin
tetében, akik a munkaide
jük egy részét nem kötelesek 
a munkahelyen tölteni (pl. 
pedagógusok), a munkaidőt 
lehetőleg úgy kell beosztani, 
hogy a munkaidökedvezmény 
igénybevétele a munkahelyen 
töltendő időt ne csökke:ntse. 
Ha ez nem lehetséges, a dol
gozót annyi munkaidökedvez
mény illeti meg a munka
helyen töltendő idő terhére, 
amennyi a kötelező foglalko
záson történö megjelenéshez 
feltétlen szükséges. 

4. A munkaidókedvezmény 
tanévismétlés esetén is jár. 

c) a szakdolgozat, vagy dip
lomaterv készítésére, vala
mint államvizsgára, illető
leg a diplomaterv készítés
re, valamint az államvizsgá
ra, illetőleg a diplomaterv 
megvédésére való felkészü
léshez a levelező tagozatok 
hallgatóival azonos külön ta
nulmányi szabadság. 

Az esti tagozatos hallgatók 
külön tanulmányi szabadsá
ga tekintetében a levelező ta
gozatoo hallgatók külön ta
nulmányi szabadságál·a vonat
kozó állásfoglalásokat kell 
alkalmazni. 

Kiegészítő jogszabály: 
A Magyar Szocialfsta Mun

káspárt Központi Bizottsá
ga, valamint a Honvédelmi 
Minisztérium által szervezett 
hároméves Marxizmus-Le
ninizmus Esti Egyetemek 
hallgatói részére biztosítani 
kell ugyanazt a tanulmányi 
szabadságot, amelyet az egye-_ 
temek és főiskolák esti ta· 
gozatamak hallgatói élvez
nek. (1088/1957. (Xl. 21.) 
Korm. számú ha.tá1'ozat 1, 
pontja.) 

Az ipar tel'ületén dolgozó 
gazdas:_igi .. , párt- és szak
szervezeti-, valamint tanácsi 
vezetők részére szervezett 
üzemgazdasági tanfolyam 
hallgatói részére a vi2.<Jgákra 
való felkészülésre évenként 
huszonnégy napi tanulmányi 
szabadságot kel] biztosítani. 
(1015/1961. (VII. 1 2.)  Korm. 
számú határozat --. pontja.) 

(1962. évi 5. sz, Munkaügyi 
Közlöny.) 

(Folytatjuk.) 

világon a legelső pillanattól 
kezdve, az ásványt növényi és 
élő világban, minden, minden 
egy örökmozgó fejlődésen 
megy kedesztül? Elhiszik? 

ján a Düsseldorf mellelti 
Neanc!er-völgyben feltárt 
őseink maradványai, 80 OOO 
esztendő távlaitáról lebbentik 
fel az idő fáitylát. A jávai le
let 300 000, a tanganyilr.9i 600 
ezer éves. 

a. csöppségek mCl{Ja.biztos feUépését, ked_ve!, szine� mu�orat, 
amiért el.sósorban a fáradhatatlan óvonoket illet, dícse,-et 

Vagy mián . . . a:m: sütötték 
ki a jószagú lebbencsleves ka

nalazgatása közben, hogy Noé 
a gerincesek, csúszómászók. 
5zárnyasok, emlősök tengernyi 
vilá.,,"'át egyenként, gondoo.an 
válogatva bocsátotta be a bár
kába? 

Késtek .a válasszal. Aztan 
többen tekergették a fejüket. 

Mások is „sz,égyellték" má, 
.:z alacsony származást, a ma
jc•m..oot, ezéJ;t a:z Adám-Eva 
elmélettől eltérőleg más-miis 
meséket agyaltak ki. A hin
clúk azt tartották, hogy Brah
ma teremtette az embert; fe
jéből a papokat. karjából a 
harcOsSOkat, �ípőjéből a kera;.. 
kedőket, lábából a munkáso
kat. A görögök és rómaiak a� 
állították, hogy Promethgus 
agyagból és vízből gyúri9 az 
embert. A germánok s:rerin t 
Wile és We istenek segedel
nlével fatörzsbo":l. egy vogul 
monda szerint hóból, mások 
szerint gyíkból, egv indián 
törzs vallása szerint pedig 
prérikutyá.Jt.ból lettünk. 

- Nos tessék vá.laszta.ni! 
MeLyik tetszik? Ugye, ugye 
nemcsak az Adá.m-t'va. mese 
va.n a. világon? 

Persze az ember származá
sának, ősmúltján'.l:k vannak ta_ 
pintható, látható bizonyítékai 
is. A múlt század közepe tá-

l\iikor jön újra ? 

- Minden jel arra mutat, 
hogy Afrika volt az embe:·i· 
ség bölc.söje - magyaráz io
vál>b az előadó, - Ezeknek a 
furcsa lényeknek két fajtáJa 
élt abban az időben. A tudo
mány ezeket a lényeket Aust
ralopithecu oknak nevezi. 
Megállapított tény, hogy két 
lábon. jártak, feltar:tott fejjel. 
A felső állkapocs., ,a fogazat 
hasonló a ma em.berehez. A 
csontok mellett tudatosan 
megmunkált éles kőszerszá• 
mokat t91á.ltak. Ez azt bizo
nyítja. hogy ezek a ' lények 
már átléptek akkor az állat 
és az ember mesgyéjén. 

Ezután még több kérdés 
hangzott el. Milyen régi a 
föld és az állatvilág? Volt-e 
az ember a fán? A mai maj
mok miért mar.9dt.ak majmok? 

Adám, J;;va. Noé és a víz
özön, a megannyi mesék lel
kes hívei, akiknek egy órával 
korábban még kételyeik vol
tak az ismeretterjesztő elő
adás i_"azát illetően, mintha 
összebeszéltek volna. azt kér
dezt-ék az elfödótól. hogy mi
kor jön legközelebb? 

- gergely -

Stnek közt nyíló hóvirág 
Már ébred az erdő, készül a tel; 
a.. kisvasút 
sem oly idegen 
Reszkető bolcrok sörénye zenél 
a mélázó, 
rozsdás síneken. 

Ballagok s mélázok közben én is. 
Rigó füttyent: 

A nagyok után a kicsik léptek a színpadra. Más-más jelmez
ben, egyenként léptek a m;krofon elé és úgy mondták el mon

dókájukat 
' 

szétröppe-n dala., 
how-t,el�legszik o holt vidék is 
mint nagyítón át 
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a nap sugara. 

Megyek. Megállít egy virág. Furcsa . . .  
Nem ritkaság: 
hóuirág. Fehér. 
De itt a zord sínek közt kibújva 
oly szokatlan: 
csodával felér. 

Nézem, a kövek hogyan szorít;á.k; 
az élete 
ezernyi veszély. 
De őt most belső parancsok 1zítják, 
csak azt ént: 
nyílni kell, ne félj1 

Tavasz van, érezni: élni, nyilni kebl 
és kitörni 
fel, a fén'll felé! 
S nem alkudni meg senki, semmivel, 
mert az élet 
csak a. bátraké • • •  

Irtó Gyula 

S ikeresen szerepel a pecsi fűtőház 

,,Vasutas Kisszínpada" 

Ünnepi megemlékezés 
Mezötúron. 

A Békéscsabai Pályafenn
tartási Főnökség mozgó sza
kasza március 31-én délután 
Mezőtúron a kultúrotthonban 
szép ünnep.séget rendezett, 
amelyen hazánk felsza,badulá
sának 17., a Tanácsköztársa
ság megalakulásának 43. és a 
KISZ fennállásának ö!;ödik 
évfordulójáról emlékezett 
meg a mintegy 200 részvevő. 

A szép műsorral egybekó
tött emlékestet Szpisják 
György műszaki intéző nyjtot
ta meg, majd a mezőtúri gim
názium és a kertészeti te.:hni
kum tanulói adtak változa
tos kultúrműsort. A közön�g 
lelkes tapsa nemcsak a sze
replőknek sz.ólt, hanem Hu
nya Miklós technikusnak is, 
aki rendezésével segítette elő 
a műsor sikerét. 

A céltudatosság 
eredménye 

1954�ben alaku1t a pécsi fú
töháznál a színjátszó csoport, 
a „Vasutas Kisszinpad.". Ak
kor vállalta a csoport vezeté
sét Ibl Ernő, aki nem is vas
utas, hanem a néphadsereg 
tisztje. De vasutas volt, s úgy 
lászik, a szíve ma is a vasút
hoz húzza, mert az.óta 1s lel
kesen, fáradtságot nem is
merve irányítja a kisszínpa
dot. 

is, mert havonta rendszeresen Tapolcán évtizedekig sok 
tartanak egy-egy eliíadast 

I 
rendezetlen fekvésű, különbö

Pécs állomás ku!túrváróter- zö felépítésű és színű épti.Jete 
méhen az ott várakozó uta- volt a pá!yafernntartásnak, 
sok részére. Szereplésük.nek Ez már a múlté. Csu.�a 
mindig nagy sikere van. Meg. László pályamester dltudatos 
érdemlik az elismerést, hi- munkával elérte az egységes 
szen arra törekszenek, hog.,,- a képet nyújtó pályafenntartá
szocialista kultúra eszközeivel sl telep kialakítását. A külön
segítsék formálni az új !ZO- böző műhelyek közelebb ke
cialista embert. rültek egymáshoz, az anyag

tárolóhelyeket is megfelelően 
átcsoportosították. A színjátszó csoport vezet,.';.. 

je példát mutat a csoport tag
jainak, az egyes darabokban 
ő maga is szerepet vállal. Sc'k 

Várnai László 
Pécs Bognár Károly 

Ócskavas vagy haszonvas 
KISZ-fiatalból nevelt már 
példamutató kultúraktivis,tát. 
Nem csekély feladat a neh�z, 
műhelyi munka után pihenő 
helyett, szerepet tanulni, elő- A beol\'asztásra kerülő ócs- j rosította a vasutat. Az 1961-
adást próbálni, és a szabad kavasat a Kohászati Alap- ben szállított vaskilldernények 
időben falura járni. a.nyagellátó Valla.lat vidéki te- felülvi2.<Jgálatánál 34 092 forint 

A „Vasutas Kisszínpad" hí- lepeiről a M•Av Arudijszabás fuvardíj különbözetet és 
rét nemcsak a Pécs környélti II. rész 4720 tétele alá tartozó 101 878 forint fuvardíj pótlé
falvakban ismerik. Jártak áruként mint a 6. kocsirako- kot állapítottunk meg és szed
már szereplésen a szomszédos mányú áruosztályba tartozó tünk be. 
megyékben is, például Nagy- árut szállítjuk. Ez l,edvezó díj- Azt 1s megállapítottuk, hogy ka.nizsdn és Bátaszéken. Sike- tételt biztosít. Szeged-Rókus ez országos probléma, a ha
resen vettek részt legutóbb is 

l 
állomáson megállapítást nyert, szonvasat rendszeresen ócskaPécs város tanácsa népmúve- hogy a KA V nemcsak az ó,·s- vas címen adják fel. Ez az el

lési osztálya által rendezett kavasat, hanem a telepeire ér- járás nem segiti elő a vasút 
körműsorban és- elismerő ok-

, 
kező has2:onvasat is ócskavas gazdaságos munkáját. 

levelet kaptak. áron szállítatja félreértés kö-
Killön elismerést érdemel vetkezt.ében. A rendelkezés Dr. Serley Sándor 

ez & l!ZÍiliátszó csoport azért hel�len él-lelmezése megká- Szeged--Rókus állomás. 

Könyvismertető 
Karsai Elek: A bercbtesgadenl 
sasfészeklől a berlini bunkerlg 
628 oldal + 72 oldal képme!L 

kötve t6,- Ft 

A .kötet a második világháboni 
föbb eseII\énYeit ismerteti. Hú ké
pet fest a náci barbárság rém
tetteiről és az ellene harcban 
egyesült, szabadságszerető népek 
hool kllzdelmelről, végső győzel
méről. Bemutatja a szárazföldi, 
légi és tengeri csatákat. a háború 
és hadvezetés számos, kevéssé 
ismert eseményét, ismerteti a szö
vetségesek tanácskozásainruc kil
lönleges dokumentumanya.gát. Az 
első kiadás decemberben látott 
napvilágot és néhány nap alatt 
elfogyott. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel most soron kí
vül Ismét megjelent. 

Varga György: Műszaki fejlesztés, 
mfiszakJ propaganda 

72 oldal, fúzve 5,40 Ft 

A kézikönyv elsősorban az üzemi szakszervezeti bizottságok és ezek műszaki, újítási és terme-lési bizottságai számára ad hasznos útmutatást. A masza.ki fejlesztés fontos előfeltétele a termelés növelésének, a minőség jaVftásának, a munkatermelékenvség emelésének. A szerzi!! bemutatja könyvében a termelékenység és a müszakl színvonal összefüggé
seit, az újító• és ésszerűsitl!! mozgalmat, mint a maszald :fejlesztés 
hatékon.v <!97.közét, kitér az tizemt 1)1űszak! propaganda mödsze
relre és eszközeire, foglalkozilt a 
sza)rmat pl!:tatással. 

A sziakszervezet:I bizalmiak 
ké7.!könyve 

160 oldal, fűzve 4,- Ft . 
rA szakszervezeti blzalmiaknak 

sokrétü munkát kell végezniök. Ehhez kíván seg!tséget adni a 
kézikönyv, amely kérdés-felelet 
formájában ismerteti a bizall'Oiak 
feladatait. 

Mankavédetrbl propal!'&nda es 
agitáció (ll!unkavépelml KönYVtAr) 

96 oldal, fűzve 4,20 Ft 
Az üzem! munkavédelmi felvi

lágosító munka jaV!tásához ad se
gitséget a kötet. Az els6 részben 
ismertet!, hogy a szakszeivez<ltf. 
nevelőmunkában milyen belye 
van a munkavédelmi nevelésne� 
Tisztázza a munkavédelmi pro
(1aganda és aJltáció f"lfa:Jmát, 
majd részletesen foglalkozik a 
propaganda és agitáció formáival 
és eszközeivel, végül néhány tar
talmi és szervezeti követelményt 
tárgyal. A munkavédelmi lllfitá• 
cló f9rm�lnak szemléltetesét szá
mos kép éa rajz szolgáJJa. 



• MAGYAR VASUTAS 

A BVSC úszószakosztálya·nak 1 4  
· ,  
eve 

A magyar sportnak régi ha• 
gyományai vannak. A felszabadu ... 
lás utáni eredmény� azonban 
ugrásszerüen túlszárnyalták:, 
mennyiségben és nunőségben jó
<>al Sci!l!múlták a háború előttit. 
Ezek az eredmények csak úgy 
jöhettek létre, hogy a magyar 
sport a tömegekre építette b1zi
sát. 14 évvel ezel6tt a szaksze.t'-
vezetek vették kezükbe a sport 
szervezését, irányítását és anyagi 
támogatását. lgy jöttek létre a 
vasutasok úszószakosztálya! is. 

Az elmúlt U év alatt megtett 
11.tra pillantsunk vissza. 

Neményt Madisz már három éve 
működő úszószakosztályának 
eredményes versenyzőit vette át 
a Bp. Lokomotív. A vasutas
ozakszervezet és a mögötte álló 
vasutas dolgozók áldozatkész se
gftsége tette lehet6vé az ugrás
szerű fejlődést. 

1950. évben a magyar úszóbaj
llokság számainak tekintélyes ré
szét a mi sportolóink szerezték 
meg. Az akkori eredményeinket 
összehasonlítottuk más országok 
versenyzőinek eredményeivel és 
megállapítottuk, hogy az 1952-es, 
Helsinkiben megtartandó olimpián 
versenyzőinknek esélyeik van
llak. 

A sporteredmények javulásával 
Párhuzamosan az erkölcsi normá„ 
Irat mind magasabbra emeltük. 
Büszkén mondhatjuk: ml voltunk 
az elsők ezen a téren. A kis kol
lektívának minden tagja tuda• 
tában volt annak, hogy a kima
gasló eredményeket csak kima
gasló tanulmányt, odaadó, cél
tudatos munkával lehet elérni. 

VUágrekordokkal, magyar baj• 
nokságokkal együtt éltanuló! ki• 
tüntetések és dicséretek fémje
lezték a versenyzőink munkáját. 
Ma már bátran mondhatom, hogy 
nem volt véletlen a, helsinld olim
pián elért 3 egyéni és 2 csapat
bajnokság. A 3 egyéni győztes és 
1 váltótag, valamint 3 vízilabda 
csapattag vasutas nevelésű ver,
senyzó volt. 

Az akadályokat nem lsmer6 kol
lektívánk., a szakszervezet és ve
zérigazgatóság segitsége tette le
hetővé, hogy 1953-ban már saját 
uszodánkban )<ész!l!hettünk a ver
senyekre. AZ uszodáinkban vég
zett korszerü edzések eredmény� 
ként 1953-1956-!g versenyzőink 
több világcsúcsot, Európa-bajnok
ságot és számtalan magyar csú
csot és bajnokságot értek el. 

Az 1956-os melbourne-i ol.Jm
plára Is szép reményekkel ké
szültünk. sajnos, az 1956-os ese,.. 
mények kereszt!l! húzták számltá· 
sainkat, mert a kései kiutazás és 
az otthonmaradott szeretteiket 
féltő rossz Idegállapotban levő 
versenyzőink csak egy második, 
egy harmadik és egy negyedik 
helyet tudtak szerezni. 

1957-ben elsőként .tértünk át a 
fiatalításra és négyévi céltudatos 
munkával újból hét versenyzőnk 
kapott helyet a nagyválogatott• 
ban, nyolc pedig az utánpótlás 
keretben. 

A magyar úszósport a leg-
utóbbi versenyeken újból bebi
zonyította, hogy a világ legjobb
jai közé számitunk. Ezek között 
is vannak vasutas sportolók. 

Tekintettel arra, hogy a világ 
úszósportja nagy léptekkel halad 
előre, így még nagyobb össze
fogásra van szükség, hogy mi is 
lépést tudjunk velUk tartani, sót, 
újból meg akarjuk őket előzni. 

Minden jel arra mutat, hogy 
még ez évben elkészül a Szónyt 
úti uszodában az 50 m-es me
dence mellett az 1200 főt be.fo
gadó lelátó, melyben beépül egy 
12x25 m-es fedett uszoda és egy 
14x14 m-es tornaterem, s ezáltal 
lehetővé válik, hogy egész évben 
megszakítás nélkül tarthassuk ed· 
zésetnket, illetve az alapfokú 
úszóoktatást. A sportbeli felké
szítés mellett továbbra is nagy 
gondot fogunk fordítani úszó
szakosztályunk tagjainak tanul
mányi elómeneteleire és a fia
talok magatartásának formálásá
ra. Jelenleg 75 versenyzőnk isko-

la! tanulmányt átlaga f,53 száza
lék. 

Az elemi úszóoktatást szélesebb 
alapokra helyezzük és annak le
vezetését is korszerúbben akarjuk 
megoldani. A megelőző és ellen• 
őrző sportorvosi vizsgálatokat a 
helyszínen szeretnénk megoldanL 

Sáro•l Imre 
mesteredző 

Aprilis (-én, Budapesten első 
ízben rendezték meg a Hun
gária Kupa nemzetközi kard
verstlnyt. A versenyen a ma• 
gyar élgárda. tagjai csaknem 
kivétel nélkül megjelentek. A 
külföldiek közül a lengyele
ket kivéve, már kevesebb ne
ves versenyző lépett pástra. A 
Hungária Kupát végül is Men• 
delényl Tamás, a BVSC ver
senyzője nyerte, a lengyel 

Zablock:I előtt 

Fém gumi helyett 

A oorsói gumiipari intézet 
dolgozói o,yan gumifajwt kí
sérleteztek ki, amel11 ki.tilnmm 
helyettesíti az öntött va.sat, az 
oLmót és a fát. Az új gumi• 
fajtából készii,lt gyúríLk aLkti,k 
mazásn acélrugók helyett vas
úti oogonok-ná.l példá.U.Z tízsze
resére növelte az iit-loözók tar
tósságát, 10-12 kg-mal csök• 

kent,ette azok súlyát és mint-
egy háromszorosra fokozta 
eróS/légüket. 

Köszönet 11 évi 

társadalmi munkáért 
Dombóvár állomáson is 

megtörtént a szakszervezeti 
bizottság újjáválasztása. A be
számoló felkeltette ·a küldöt
tek érdeklődését, mert sok 
hozzászóló volt. Alapooan ele
mezték a szakszervezeti mun-, 
kát. 

A vita után megható kis 
ünnepségre kerül-t sor. Három 
nyugdíjba men,5 aktivistánktól 
búcsúztunk. Megszakítás nél
kül 17 évig végzett nálunk 
önzetlen társadalmi munkát 
Ormossi Lajos, Varga István 
és Molnár , János. Nemcsak 
jegyzőkönyvi dicséretben ré
szesültek, hanem tárgyjutal
makat is kaptak jó munkáju
kért. 

A megjelent küldöttek lel
kesen köszöntötték a három 
idős aktivistát, akik oly sok 
szabad idejüket áldozták a 
dolgozók ügyeinek intézésére. 

Bódogh Mihály 

A tisztaság és a rend őre . . .  

llyen !,esz a BVSC lij SZ'linyl dti fedett uszodája 

Huszár János sikere Párizsban 
Aprü� 8-án, vasárnap ke- t lyen végzett, Simon a kile•i

rii.Lt sor Párizsban a Huma11i- cedik, Fazeikas pedig a tizen
té hagyományos mezei Jutó- ötödik lett, míg Mácsár fel
versenyére. A magyar szine- adta a versenyt. 

Ezt mondják Károlyi Fe
renc váltókezelőról Nagyté• 
tény-Diósd állomáson. Fele.. 
lősségteljes szolgálatának el
látása mellett valóban nagy 
gondot fordít a rendre � a 
tisztaságra. Feri bácsi, aki 34 
éve tevékenykedik fontos őr
helyén, méltán élvezi dolgozó
társa.inak bizalmát és megbe
csülését. 

- A rend a lelke a jó mun
kának - mondja Feri bácsi, 
s nála ez nem fi:ázis. Vonat
mentes időben nyomban a 
rendezgetéshez lát. 

Tisztogatja a jelzőlámna
kat, mert jól tudja, ha egy 
jelzési kép homályos, az 
könnyen megtévesztheti a 
mozdonyvezetőt. Szolgálata 
alatt példás rend uralkodik a 
toronyban, szolgálati helyén. 

Károlyi Feri bácsi 55 ine�, 
mégis fiatalos lendülettel dol
gozi'k.. Szabályszerűen ellátja 
szolgálatát és éberen őr!{ódik 
a nép vagyona felett. K�ve
tendő példát mutat a fiata!ok
nak. 

Téri András 
ket négy versenyző, Mácsár, A 27 éves Huszár az utóbbi 
Simon, Fazeka.s és Huszár időben különösen hosszú tá· 
János, a Bé!késcsabai MAV von vonta magára a szakem.. 
Bocskai tehetséges hosszútáv- berek figyclmét. A tehet:;éges 
futó;a képviselte. A magyar vasutas atMta a jö-oőbcn t& 

Elegendó-e egy zárjelzó ? 
versenyzők közül az szakem- ho»zú távon, SOOO es 10 OOO Debrecen állomáson az utób
berek nem kis meglepetésére méteren, sót, később ,r arato-

1 
bi idooen csa,k egy zárjelzót 

Huszár szerepel& a ie,qjobban. l ni futásban akar majd verse- adnak az induló vonatokhoz. 
Az egyéniben az ötödik he- nyezni. Az utasítás kettőt ír elő. 

------------------------
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t2, A vasút korszerüsftési prog• A vasút korszerüsftési programjá
ramjanak része. f5. Láda szélei. Dal< része. 
46. Női hang. 47. Régi. 48. Fa ré- Filggóleges: 1. Francia üt6kár
sze. 50. Bács megyei község. 53. tya. 2. Zenei alaphangok. 3. Hiv. 
Egy betűvel. 58. Az arzén kémiai 4.. Német tojás. _s. I91enc, görö-
Jele, 58. Bácsi, röviden. 59. Török f 01

A 6ge�J;i�i 
n
i!r���;\--:;�;l: méltóság. 61. Földet forgat. 62. gibb szakasza. 8. zamat. 9. TápAkol közepe. 63. A kukorica tu- láló folyadék. 10. f:lelem. 11.  On

tudatlanságtg tokozott kábultság. 
12. tzes gyümölcsöt. 15. XVII. szá
zadi doni kozák vezér. 17. Nyu
gatl hfrilgynökség. 16. Szovjet re
pU16ten-ezö rövidített neve. 21. 
Szél-hárfa. 23. Elődje. 26. Elács 

A VBO állandóan felelós
.ség:re von bennünket és köve
teli, hogy két zá.rjelzó Jegyen 
a vonaton. A másik oldalról 
az állomásfónökhelyettes és 
a forgalmi szolgálattevők nem 
egyszer arra köteleznek ben
nünket, hogy egy zárjelzövel 
közlekedtessük a vonatot. Ezt 
a menetlevélbe is beírják. 

Itt tesszük szóvá mindjárt 
azt a problémát is, hogy a 
lámpa.olaj nem me{JfeleZó mi· 

nóségű. A zárjelzők és a kézi
lámpák befüs-tölódnek és el
alszanak, s csak kellemetlen
ségeket okoznak. Oktatáso
kon és termelési tanácskozá
sokon már többször elmond
tuk ezt. Mikor orvoso!ják 
végre panaszunkat? 

Debreceni vonatkísérök 

1962. APRILIS 18 . 

H l  

Egy �onatvezetöhöz 
Kérem, tegye félre az érzéken11ségét és tárgyal;uk mea 

ügyünket a nyilvánosság előtt, azért, hogy abból mások ia 
tanuljanak. 

Nem tudom miért? - ha a vonatja jár ki az állomásból, 
ön csak ímmel-ámmal tiszteleg egyet, nem figyel se előre, se 
hátra, hanem tűnik el a szolgálati kocsi rejtekében. 

1 Én a legjobbat tételeze'!l fel , önről. -�iztosan _dolga tian. 
1 De • . •  1 Minden· magyarazkodas nélkul, hadd idézzem az 

F. 2. sz. forgalmi utasítás 1439 sz. pontját: .,A vonatvezetó 
azonban ki-, be- és áthaladó vonatnál, minden más teendó
)ét félretéve köteles megfigyelni a bejárati, a vágányút, a 
kijárati, továbbá az irányjelzőket és ezek elójelzóit, a lehető
séghez képest a váltók áUását, a vágányutat és a biztonsági 
határjelzók utáni térséget, olyan mértékben, amennyire a 
megfigyelés a járműről lehetséges." 

ön ezt elmulaszt;a, tehát szabályellenesen cselekszik. De 
önmagának is ellensége! Ugyanis, ha a vonat útjtiban aka
dály van: űrszelvénybe éró tárgy, határon belül álló másik 
jármú, vagy a vonatot Leintik, mert annak egy vagy több 
kocsija fékez stb., ön tartozik elsősorban intézkedni. Ha ezt 
nem teszi, nem teljesíti vállalt feladatát, s ezért elmarasztal
hatjákl Ezt biztosan ön is tudja. 

És mégis helvtelenül cselekszik, a közösség, a vasútüzem 
és a saját szempontjából egyaránt. 

Üdvözli: 
- lyf -

- Május elsejét is ünnepi Eredményesen fejezték 
műszakkal köszöntik Szeged be első negyedévi tervüket 
állomás dolgozói. Az állomás Szeged-Rókus állomás dolgo
szocialista címért küzdő bri- zói. A tervet és az április 
gádjai egymással versenyez- 4-re tett felajánlásaikat egya
nek a jobb teljesítményekért. ránt túlteljesítették. 

- Japán nyugaU részében - Allamosítottak egy olasz 
elkészült egy nyolc mérföld vasútvonalat. A kép ,iselók 
hosszú alagút. Ezen halad túlnyomó többsége megsza
most át a Japán Allamvas- vazta a kommunisták, a seo
utak Tsugu.ra és Ima.ja közöt- ciallsták és a keresztényde
ti vonala. Az alagút építése mokraták által közösen beter-
22 millió dollárba került. jesztett határozati javaslatot, 

- Jól sikerült magyar- amely kötelezi a kormányt a 
szovjet baráti estet rendeztek calabria-lucanai vasút álla
a békl\scsabai fűtőházban. Az mosítására. 
ünnepségen adták át az - Eleget tettek vállalásuk
MSZBT megyei elnökségének nak a szolnoki járműjavító 
elismerő oklevelét a fűtőház kocsiosztályának dolgozói. Az 
MSZBT-szervezetének. első negyedévben a többi kö-

- A Kanadai Allarnvasutak zött három segédmunkást ta
igazgatója a kormánynak fel- nítottak be alvázlakatosnak. 
terjesztett Jelentésében közöl- A szakszervezettel karöltve 
te, hogy a vasút súlyos defi- most a betegszázalék csökken
citt�l dolgozott az elmúlt év- tésén fáradoznak a mi;hely
ben. A veszteség jóval meg- j ben. 
haladja a 22 millió angol fon-

1 
- 11 500 tehervagont építet

tot. tek 1961-ben a Német Szövet-
- He;geszt, vizsgál. mér, ségi Vasutak. Ezzel 39 OOO-re 

tisztít az ultrahang. A vas- ! nőtt a különleges teherkocsik 
út úgyszólván valamennyi ja- száma. Ez a teherkocsipark 
vítóműhelyében ultrahangos 15%-ának felel meg. 
készülékkel vizsgálják a sínek 
hegesztését. 

- Tíz bennszülött néger 
vesztette életét a dél-afrikai 
Transvaalban egy vasúti sze
rencsétlenségnél. Egy személy
szállító vonat kisiklott, majd 
kigyulladt. A mozdony egyik 
fútője is súlyos égési sebeket 
szenvedett. 

---- •-

. A SZERKESZTŐSÉG 

ÜZENI 

Kiss Lajos Alsóőrs, Bódogh Mi
hály DO/llbóvár, dr. Bánkfalvy 

Gyula, Tótka Károly Szeged, 
Csomor János, Cseh Zoltán Szol
nok. Bognár Károly. Dancs .József 
Tapolca, Boldizsár Gyula Békés
csaba, Marosán Pál, Volosinovsz
k:l János Debrecen, Várnai László, 
Letti Ferenc Pécs, Póka Miklós 
Tiszaszederkény, Téri András 
Nagytétény, Kiss László Buda
pest: Leveleiket lapunk anyagi• 
hoz felhasználjuk.. 

Verok Vilmosné Budapest: Amit 
írt túlságosan általános. Inkább 
a helyi problémákról írjon. 

Dr. Gallay Sándor Budapest: 
Verse ötletes, ha mód lesz rá, 
közöljük. 

Járfás György Székesfehérvár: 

Szerintünk javaslata ma sem 1dő
szerü. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lap tartalmából a 

szakszervezeti bizottságok és a 
dolgozók fig),elmébe ajánljuk a 
következőket: 

14, s,ámból: 106 876/1962. V!. B. 
A szolgálati idők beszámítására 
voTÍatlroZó eljárás szabályozása. 

106 07711962. L"2. B. Szállító· és 
rakodómunkások személyt alap,, 
bérének meghatározása . 

106 an.1062. r 2. e. Egyetemi estl 
és levelező tagozati felvételek az 
1952 1963. tanévben. 

15. számból: 107 522'1962. 112. B. 
A 129 5661961. Ii2. B. sz. Végre
hajtási . Utasítás Kiegészítése. A 
,.Kiváló dolgozó•� kitUntetés ado-
mányozása. 

107 592 1962. l 2. B. A tartósan 
külföldön szolgálatot teljesitó dol
gozó házastársának munkavtszo
nya. 

106 342/1962. I/4. A szakszerve
zeti bizottságok által használt, 
valamint kulturális és sportcélú. 
állóC és fogyóeszközök álJagren
dezése. 

MAGYAR VASUTAS 
Felelős szerkesztő: Gulyás János 

Fele16s kiadó: Szabó Antal 
szerkesztooeg: Budapest. VI .• 

Benczur u. 41. 
Telefon: városi: 424-lM. 

üzemi: 39-Tl. 
Terjeszti: a Népszava Lapk!.ado 

Vállalat 
Budapest, VII.. Rákóczi út 54. 

Szikra Lapnyomda 
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79 

kimondva. 32. Nagymúltú sport
egyes!l!et. 33. Tanult (ék.-fel.). 
34. Távollevő. 35. Pénzel. 86. Kér
dőszó. 36. Van, németül. 39. AZ 
egyik nem képviselője. 41. Nem 
elég. 43. Honfoglalás korabeli fe
jedelem. 44. Kietlen. 49. Petró
leum desztillációjának terméke. 
51. Szibériai folyó. 52. Fekhely. 
54. Kimondott betfi. 57. Sorozat, 
idegen nyelven. 59. Főbe fker
szava. 60. A nyesl5. 62. Nem faj
tiszta. 64. A Gépesftett Adatfel
dolgozó Vállalat. 66. Rangjelző. 
67. Mint 72 vizsz1ntes. 68. Kacsa 
(ék.-fel.). 70. Becézétt Aranka. 73. 
Hajó része. 75. Mint 66 függ. 77. 
Ogy mint. 78. Igekötő. 
. Beküldendő: vízszintes: 1, 42, 
79, BekíUdésl határidő: május 10. 

Az elözli keresztrejtvény helyes: 1 
megfejtése: Megszüntetni a balese- e, ti veszélyforrásokat. C�O 

Könyvet nyertek: Kertész Lász- Q O O O �-:. ló távirász, Putnok, Rákóczi út -< 
22. Molnár Imre kocsi.:fetíró, Cell-
dömölk állomás. Kovács Albert, 
Bp. xvr., Edit u. 42. szentgyör- � Tulajdonképpen ő a vasutas, csdk ruhát gyt Agnes. Miskolc, Selyemrét cseréltünk, hogy ne hozzon szégyent az egyen-A/3. ép. II. lépcsőh. f/3. Takács , '--' 
Ferenc, Gy6rszabadhegy vasútál- ) Tu,IA.,l;ra. 
lomás. � (Pusztai Pál rajzai) 
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- ffát erről a vonatról ú lemaradt? 
- A hangosító bemondta, hogy nem kell 

tolakodni . •  ; 
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A NEMZETKÖZI MUNKÁSOSZTALY 

NAGY ÜNNEPE! 

A SZ ERVEZETT VASUTAS DOL�OZÓI< LAPJA 

Vt. iVFOLYAM, 9. szAM. Ára 40 fillér 1962, MÁJUS 1. 

Máiusi seregszemle Miskolc az élen 

- Szeged az utolsó 

I
dén a 18. szabad május el
sejét ünnepeljük, a nem

zetközi munkásooztály ha-r
cos seregszemléjét. Május 1 
&<>ha sem volt egyszerű ün
nepnap, mindig több volt an
nál. Több külsőségekben és 
be!.só tartalomban is. 

Május elsején ismét ott le
nünk a napsütéses tavaszi 
utcákon.. Fejünk felett vörös 
é& nemzeti színű zászlókat lo
bogtat a friss májusi szél. 
A magasban színes léggöm
bök szállanak. Vonulunk · a 
térre, s a díszemelvény előtt 
vw.áman integetünk népünk 
vezetőinek. szeretettel és meg
becsii,Léssel köszöntjük a pár
tot ... - Igy lesz az idén 
is bizonyosan. Lelkes tünte
tés lesz a májusi seregsz,emle 
a fővárosban és szerte az 
országban. Az idén is, akár 
csak minden évben, a mun
kásegység, valamint a béké
ért, a demokráciáért és a 
srocializmusért folytatott nem
zetközi harc jegyében ünne
pelünk. 

Jó szoká,s, ilyenkor, ünnep 
előtt visszatekinteni a mú,Zt
ba, felidézni annak harcos 
szellemét és szólni a követ
kező évek, a jövő program
járól. 

73 évvel ezelőtt, 1890-ben 
4 II. Internacionálé első 
lcongress=so a mun.kásósz
t,ály ha-rei sereg.szem.léjének 
napjává avatta május else
jét. A ko-ngresszus határo
zata ezt f.gy fogalmazta meg: 
,,Kimon.datik egy nagy nem
zetk,özi tüntetés, egy vég
�gesen megáll.apított napon, 
ugy, hogy minden országban 
és minden -városban egyszer
re, ugyanazon a megállapí
tott napon a dolgozók az 
államhatalomnak követelést 
nyújtsanak a munkanapok 
törvényesen 8 órára való 
rögzítésére . . • Különböző or
szágok dolgozói úgy szerve
zik f!zt a tün.tetés-t, ahogy 
azt az országok feltétel,ei 
megengedik. ,,Eleven erove 
vált a jelszó, amelyet Marx 
ú Engels adott ki a Kom
munista Kiáltványban: .,Vi
lág proletárjai egyesüljetek!" 
- Ez a három szó utánoz
hatatlan. tömörséggel tartal
mazza ennek a szép tavaszi 
munkásünnepnek !egfonto
sabb mondanivalóját és ér
telmét, s még a vidám ta
vaszi napfénynél is jobban 
megteremti a nap derűs, bi-
21akodó ha11gUlatát. 

K 
eU-e vajon évről évre 
megújítani e napon a 

fefhívást a viláQ dolgozóinak 
egyesülésére? Talán a jel-
3zónak nincs elég foganatja 

és ez ideig pusztába kiáltott 
szó maradt? Az ellenkezője 
igaz. Azóta, ho:;;y először 
ünnepelték meg a május el
sejét, minden évben több és 
több, a kapitalizmus eHen 
egységbe tömörült dolgozót 
vehetünk számba, sokkal de 
sokkal erősebbek !ettünk, 
szavunk messzeha:ngzóbb és 
díadalmasabb. 

A magyar munkások is 1890-
ben. ünnepelték első ízben, 
méghozzá nagy sikerrel má
jus elsejét. 60 ezer ember vett 
részt a budapesti tüntetésen. 
Ettől kezdve május elseje 
munkabeszüntetéssel és fel
vonu.lásokteal való megün
neplése a magyar munkás
mozgalom harcos hagyomá
nya lett, amit a kormány és 
a munkáltatók semmilyen. erő
szak és fondorlat -útján nem 
tudtak megakadályozni. 

S az első május elsejék óta 
nagyot változott a világ. 
Hadd idézzünk néhány sort 
a kommunísta és munkás
pártok moszkvai nyílakozatá
b6l, amelyek méltán tölte
nek el örömmel és büszke
séggel minden öntudatos, a 
haladás ügyét híven szol
gálni kívánó embert: .,Eiérke
zett az. idő, amikor a szo
cial.ista államok világrend
szert alkotva nemzetközi erő
vé váltak, s hatalmas befo
lyást gyakoro1:n:a.T, a világ 
fejU5désére. Reális lehetósé
gek nyíltak arra. hogy ko
runk legfontosabb problé
máit ily módon a béke, a 
demokrácia és a Bzocializmus 
érdekében oldjuk meg." 
lme, üyen legyőzhetet!en.nek 
bizonyult a pro!etárnemzet
közi.ség ereje, ami különös 
nyomatékkal jut kifejezésre 
május l-én. 

H
etvenkét éve a proletárok 

még minden országban 
elnyomottak és hatalom nél
küliek voltak. Ma máT a pro
letár-internacionalista egye
sülés nemcsak elnyomott és 
kizsákmányolt osztályok, ha
nem hatalomra került dol
gozók, egész országok, álla
mok és népek százmillióinak 
összefogását ís jelenti. Olyan 
felszabadult népek és or
szágok zárt tömörülését, 
amelyek a szocializmus és a 
kommunizmus diadalmas út
ját járják. 

A tavalyi május elseje óta 
a !egnagyobb jelentőségű, vi
lágtörténelmi ese,nény volt 
a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának XXII. kongresszu
sa. A kommunista világmoz
galom nanyszerű élcsapatá
nak kongresszusa nagy ha
tá.sisal volt és van a kom-

--.. ,.. .. - ------------------------,----------------- -

Gólya Sándor kiilsős forgalmi szolgálattevő túrja a leg
jobbak közé tartozik Hatvan állomáson. A múlt évben a 
túrok közöU folyó versenyben gyakran végeztek az elsö 
helyen. A képen Gólya Sándor meneszti a 6315-ös személyt. 

Mellette Kovács István főintéző, ügyeletes tiszt. 

munista vílágmozgalomra, az 
egész emberi társadalom fej
lődésére. E .nagy jelentőségű 
tanácskozás lenini szellem
ben adott vál.aszt korunk fő 
kérdéseire, Így a háború és 
a béke problémájára is. 

Ez a ko-ngresszus a világ
törétnelemben először, reá
lis programot dolgozott ki 
a kommunista társadalom fel
építésére, amelynek megvaló
sulását történelmi közelség
be hozta. Ez a program min
den kommunista, minden 
nép számára eszmei fegyver
zetet jelent, egyszersmind bá-
torítást, lelkesítő példát, ösz-
tönzést az imperializmus el
leni harcban, amelyet a né
pek vívnak országuk felsza
badításáért, másutt a de
mokráciáért, vagy már a 
szocialista társadalom felépí
téséért. 
71,1ájus elsején a párt és 
1"-l a nép növekvő egysége 
jegyében ünnepelünk. Ez jut 
kifejezésre azokban a lelk.es 
munkafelaján.lásokban is, 
amelyek,kel a gyárfl,k, üze
mek dolgoz&; - közöttük a 
vasutasok is - készülnek a 
Magyar Szocialista Munkás
párt VIII. kongresszusára. 
Célunk az, hogy pártunk ve
zetésére! érjünk el még 
szebb sikereket a szoci.a/iz-
mus ép!tésében. 

Szeretettel köszöntünk má
jus elseje alkalmából min
den vasutas dolgozót. Kül&n 
is üdvözöljük a magyar vas
utasok nev�ben Eger, Mis
kolc, Szeged csomópontok és 
a Dun11keszi Járműjavító VV 
dolgozóit, akik kiváló mun
kával eln;rertkk a Miniszter
tanács és a SZOT vándor
zászlaját. S köszöntjük mind-
azon szolgálati helyek dol-

Az idei első �gyedévben 
jelentősen. megváltozott az 
igazgatóságok versenyének ál
lása. Miskolc került az élre, 
és a szegedi igazgatóság, amely 
tavaly háromnegyed éven át 
vezetett, most az utolsó helven 
végzett. Részletes eredménye'c: 

1. Miskolc 24,5 ponttal 
2. Budapest 22 
3. Szombathely 21 
4. Debrecen 20,5 ,, 
5. Pécs 16 „ 

6. Szeged 11 „ 

Az 1961. évi 

üzemi jutalék alakulása 

Az 1961. évi teljesítmények 
alapján az ii.zemi jutalék mér
téke a következóképpen ala
kult: 

Szegedi Lgazgatóság 
Miskolci Igazgatóság 
Budapesti Igazgatóság 
Pécsi Igazgatóság 
Debreceni Ig;azgat.óság 
Szombathelyi Igazgatóség 
Központi Hivatalok 

Nap: 

11,8 
11,3 
10 8 
10,3 

9,8 
9,3 

10,8 

Az üzemi vállalatok 

nyereség részesedése 

A MAV üzemi vállalatainak 
dolgozói az 1961. évi teljesít
mények al.apján az alábbi 
nyereségrészesedésben része
sültek: 

gozóit, akik élüzem kitünte-
tésben részesü.ltek és kül&i �zaki Jj. ÜV. 

elismerést kaptak jó munká- Landler Jj. ÜV. 

Nap: 

11,8 
11,3 
17.8 
13,6 
16,9 
15,3 
14,3 
16,3 
15,4 

jukért. Dunakeszi Jj. üv. 

Őröm és büszkeség tölt Szolnoki J"j. OV. 
el bennünket arra a gon- Deb�eni Jj. üv. 

dolatra, hogy már száz- és Miskolci Jj. üV. 
százmilliók ünnepelnek ve-
lünk május elsején. s ezen Székesfehérvári Jj. ÜV. 

a raguogó máfa.�i s<>refJszem- Sz.ombathelyi Jj. ÜV. 

lén megfogadjuk, hogy to- Gépjavító ÜV. 
vább fokozzuk egységünket, Fatelítő ÜV. 
tömörítiü.k sorainkat a bé-

1 
K 't' őgy. t. ŰV ke, a demokrácia. és a szo- 1 er ar O 

cializmus egész vüágon való Utasellátó ÜV. 

győzelméért. GySEV 

6,3 
6,5 

23,0 
25,3 

.. -. ,. 

Budapesten ülésezik az SZVSZ Elnöksége 

és Végrehajtó Bizottsága 
Május utolsó és június első s a végrehajtás eddigi tapasz.. 

napjaiban Budapesten tartja talatait, dönt a dolgozó nők! 
ülését a Szak.szervezeti Világ- problémáival foglalkozó II. 
szövetség Elnöksége és Vég- Nemzetki:izi Konferencia ösz
rehajtó Bizottsága. szehívásáról és más kérdések-

A végrehajtó bizottság több ről. 
fontos kérdést vitat meg, töb- A több mint 30 országból ér
bek között értékeli a nemzet- kező szakszervezeti vezetők: 
k�zi helyzetet, s �z ebből adó- nek alkalmuk lesz arra is, do szakszervezeti feladatokat, h d 1 'kka' 
megvitatja az V. Szakszerve- ?gy a magya-r O ��-zo ' ta-

zeti Világkongresszuson. elfo-
1 

lalkozzanak, táJekoztassákl 
gadott akcióprogram és a ha- őket az SZVSZ munkájáról. a 
tározatok végrehajtásával kap- jövőbeni feladatairól, célkitű
csolatos konkrét tennivalókat, zéseiről. 

......... 

Szocialista brigádok 
a kongresszusi versenyben 

A szegedi igazgatóBág ttwaly 
elért szép eretknényeit nem kis 
mértékben annak is kós�:1n
hette, hogy az igaz.ga tósás; te
rületén jól dolgoztak, a mun
kaverseny lendítői voltak a 
szocialista brigádok. A vas-

utasszakszervezet Csonf;rad 
megyei bizottsága és a <jzege
di i,gruigatóság vezetője azzal 
a felhívással fordult a szodP
lista brigádokhoz, hogy a VITI. 
pártkongresszus tisztele•ére 
folytassák a versenyt és érje
nek el további, még szebb 
eredményeket. 

EgyÖll)tetű helyesléssel fo
gadták a felhívást a vasutas 
szocialista brigádolk. 

El!!Önek a makói pálya
fenntartás szocialista bri
gádjai jelentették, hogy 

vá.!Ja)já,k a versenyt. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy ezek a legjobb eredmé
nyeket elért brigádok sem 

· akarnak pihenni az eddig szer-
zett babérolkon. Többek i<ö;•ütt 
vállalták, hogy tervteljesi:ésü-

ket a javítási munkála oknál 
0,4 kilométerrel növelik é. a 
határidőket egy hónappal előre 
hozzák. Makó fűtőház szocia
lista brigádja eddig az üzem
anyag-takarékosságban ért 
el különösen szép eredménye
ket. Most �vábbi 40 0 lO fo
rint értékű üzemanyag megta
karítását vállalták. 

Már elnyerte a szocialista 
címet, s most 

tovább folytatja a harcot 
a cím megtartásáért a 
szentesi fútöllá.z szocialis-

ta brigádja. 
A VIII. pártkongresszus tlsz• 

telet.ére vállalták a brigád 
tagjai, hogy havonta egy ÚJÍ· 
tással segítik a gazdaságosabb 
mun'kát és a tüzelőanyagmeg
t-akarításban 108 százalékot 
érnek el. 

Szép eredményeket várha
tunk a szegedi fűtőház sz<r 
cialista brigádjától is. A k=i
javító fiókműhely dolgozói pél
dául jó minőségű m'lll1!ka mel
lett az anyrudelhaszn.álás 3 
százalékos csök!kentését vál
lalták 

A VIII. pártkongresszus tiszteletére 
A szegedi pályafenntartási 
fönökség 15 szocialista bri
gádja ,is ígéretet tett a 
feladatok jobb teUesifésé.-

A debreceni fűtőház dolgo
zói Üzem.Tészen'k.ént tartott 
Tendkivüli termelési tanács
kozáson beszélték meg az 
MSZMP Központi Bizottsá
gának a kongresszusi mun.
kaversenyről szóló felhívá
sát. Az egyes üzemrész&t 
dolgozói munkájl\k sajátos
ságainak megfelelően tette'k 
felajánlásokat a VIII. párt
kongres.<izus tiszteletére. · A 

vontatá� dolgozói vállalták, 
hogy 100 et:an-tervüket a ta
valyihoz képest 4 0/o-kal túl
teljesítik. A 

Megtették vállalásukat a VIII I Mindhárom brigád vállalta. 
pártkongresszus tiszteletére. hogv az ecldigielknél is jobb 
Hegyi József tolatásvezető és munkateljesítményeket ér el, 

re. 
E verseny eredményét a jö

vő év első negyedévében hir
detik majd ki és a legjobb 
brigádokat külföldi . utazás.�al. 
üdüléssel és szép díjakkal ju
talmazzák. 

brigádja vállalta, hogy hogy méltóképpen köszöntse 
a kocsita.rtózkodásban az a párt VIII. kongresszusát. 
élüzemszintnél 2 százalék- Nehéz körülmények :között kal jobb eredményt érnek dolgoznalk most Budapest 
el. Továbbá 120 társa.dal-

. nkaó •t jánl ttak Déti pályaudvar vasutasai, m, mu �a a ,0• 

1 

hiszen az ott folyó átépítési 

Sziládi Sándor SzegeJ 

fel az á.IJ.oma.s parkositasá- munMlatok különleges fel-
hoz adatokat jelentenek a szol- Tíz éves a pécsi 

rakodógépkarbantartó•műhely 
és versenyre hívta a másik gálat ellátásában. A pálya
két tolatósbrigádot is. udvar do,lgozói a nehézsé

Több mmt egy éve 'kelt gek ellenére arra töreksze Ami.kor elkezdte munkáját.. 
versenyre a szocialista bri- nek, hogy szinte észre sem vettük. A:z.• 
gád cím elnyeréséért Győr ál-

szénmegta.karítá.suk érté- lomás teherrafi<tárában há-
ke 5,5 míllió forint lesz. rom brigád: Dékány Gyula, 

A mosástól mosásig moz- Sipkovits Márton és Ko
i,;alomban vállalták. hogy 10 vács Dénes brigádjai. Ki

¼-kal túlteljesítik kilométer- tűnő eredményt értek el a 
tervüket. ll:rtékes felajánlá- darabáru gyűitőkocsik ki
sokat tettek a fiókműhely és ha=álásában. Az előírt 3.5 

a kocsijavító Tészleg do,lgo- tonna helyett 4,5 tannát 
zói is. A víllamosműl1elv dol- vállaltak és 5,1 tonnát t,e!-
gozói anyagtakarekosságot jes!tettek. A múlt hónap-
vállaltak ban megrakott 25 darab-

Harmadszor lett élüzem árus kocsinál 
Tiszaszederkény állomás. Ez 

1 

110 vasúti kocsit szaba-
a szép siker f()O(ozta a dol- dítot.tak fel a Jó kihan-
gozók versenyzési kedvét is. nálássaJ. 

szép munkateljesitmé- óta mind több rakodógép; 
nyekkel )<észüI.ienek má- daru, villamos targonca, szál-
jus elsejére és pártunk litószalag segíti munkánkat. 

VIII. kongresszusára. Pécs állomáson nélkülözhetet-
Erre mutat váJ!alásuk is. A 

len lett a 10 éve alakult ra

személvszállító v~�atoók me-
kodógéJ>karbantartó műhely. =· Dolgozói ma már 11 féle netrend szerin.ti indítását 99,5 szakmunkát végeznek. Tom-

%-ra. a tehervonatokét 85 %- csányi György személyében ra kívánják teljesífenl. A te- ma már üzemmérnök vezeti a herkocsik átl�?5 ta�ózkodá- műhelyt, amely dolgozóinak 2! sát 20 órára csok:kent1k. Ja- újítását alkalmazzák A mfu 
vítjá.� a kocsik�h!13zn.álást is. hely hat dolgozója k�pott edt készulnek a nyan forgalom-

, 
dig kiváJó dolgozó jelvényt d 

ra és az a céljuk. hogv ba,l- nyolc oklevP!et. 
esetmen.tesen dolgozzanak. Lciti Ferenc, Pécs 
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Mikor válik mozgalommá az újítás 

a debreceni járműjavítóban 1 
Nem haladta meg tavaly a 

közepes színvonalat a de!n-e
ceni jármújavitó dolgozóinak 
újítási tevékenysége. Igaz, 
hogy 1960-hoz képest növeke
dett ·a beadott helyi javasla
tok száma, viszont kevesebbet 
fogadtak el. A helyi (nem ta
pasztalatcser'és) újítások utáni 
évi megtakarítás több mint 
liZázezer forinttal asökkent. 

jármújavítónak. amely évi 
278 ezer forintos költségvetés-

segítse a panaszok orvoslását. ! 
Ez jó dolog. Nem jó viszont, i 

Nemzetközi Vasutas Eszper�ntó Kongresszus Bµdapesten 

Miért? 
Erre nem könnyű megtalál

ni a helyes választ. Az újítá
si irodán dolgozó Mihcilka Ti
bor csoportvezető és Oláh Sán
dor technikus az előírtnál na
gyobb gondossággal segítik az 
újítók munkáját Teljesítették 
a felszabadulás ünnepére tett 
vállalásukat: 10 kisebb újítás
hoz elkészítették a szükséges 
rajzokat. Szabados Dezső fő
mérnök, mint egyszemélyi el
bíráló nagyon körültekintő 
munkát végzett, döntésének 
megváltoztatása csak elvétve 
fordult elő. Az újítások kivl
teleresére jól felszerelt kísér
leti műhelye van a debreceni 

sel dolgozik. 
A gondos ügyintézés ellené

re sem mondhatjuk, hogy az 
újítás igazi mozgalom a deb
receni járműjavítóban. A moz
galomnak ugyanis az az éltető 
eleme. hogy mindig több és 
több ré,;zvevője van. Az igaz 
hogy itt is van újító törzsgár
da. Olyanokra gondolunk, 
mint Váczi Mihály szerszám
lakatos, Varga Károly és Soós 
Zoltán kiváló újítók, vagy 
Matkó János és Kiss Zoltán 
többszörös újító kocsiosztályi 
reszortvezetök, akik egyik újí
tásukkal közel 400 ezer fo
rintos megtakarítást értek el. 

Jobb propagandát 

Jobban megértjük a válla
lat újítási helyzetét, ha meg
nézzük a szakszervezet újítási 
és észszerúsítési biz.ottságának 
munkáját. A biz.ottságnak 
,,erős" oldala az újítási dön
tések felülvizsgálata, hogy elő-

Valamennyi üzemi vállalatra 

kiterjesztették a tisztasági mozgalmat 
A szakszervezet elnöksége, 

l 

lános műveltségének növelé
a vasúti főosztály és a KISZ sére. 
Központi Bizottságának közös A, verseny keretén belül 
határozata alapján 1958-ban t!?rmészetcsen változatlanul 
tisztasági és takarékossági elótérbe kell helyezni az Oli 
versenyt kezdeményeztek a I anyagok felhasználását, a 
járműjavítók KISZ-szerveze- 1 munkahelyek, az üzem egész 
tei. A verseny azóta mozga- területének tisztántartását, 
lomá terebélyesedett. parkosítását, egyszóval a kul-

Az eredmény sem maradt turált munkahelyek megte
el. Tisztábbak, csinosabbak remtését, hogy csak néhány 
lettek a műhelyek, rende1,et- példát említ ünk. 

hogy a bizottság agitációs c.so- Május 5-11-ig Budapesten portja csak a tavaly ősszel rendezik meg a 4. nemzet.közi megrendezett ÚJ(tási ankét vasutas eszperantó k.ongreszelőtt fejlett ki némi tevékeny- szu:st. A forradalmi munkásséget. Azelőtt nem működtek, paraszt kormánv előzetes hozs _azóta � _h_ 1!-at.nak n:iag�- zá.iá.rulásaval 1959-ben jelenr�l. Az uJitus1 irod_a csmattat tették be a magyar vasutas neha egy-egy plakatot, de . az I eszperantisták, hogy vállalmég kevé_s a mozgalom nep- ' ják az Internacia Federacio s
�:S:!t���ztás alkalmával I EsperCLr._ti�ta Fervoi!_sta (lFEF) 

t·· té t • • 1. • • . _ elnevezesu nemzetkoz1 va. uuis meg_o: n a� UJI :11"1 E;" .,esz eszperantó szervezet kongreszszeru.5ites1 bizoHsag UJJaVá- szusának megrendezését. Korll':sztasa is._ Sarfi Sánd�r mer- mányunk Kossa Ii.tván közleno� kocs1osz�ály1 reszor�ve- kedés- és poslaü,cyi minisztert zeto_ �ett a bizottság elnoke. bízta meg a kongresszus ;r,Neki 15 az a vélemenye, hogy édn""k • • el k" · ré többet kellene foglalkozni az v_ 0 segev_ • a .1 m1;1-l(a 1s _ .
,
: 

újítási mozgalom néps'zerúsí- IU eszoer��ta es Jól beszeu 
tésével. Vállalatánál sokan a nemzetkoz,. nyelvet. 
még azt sem tudják, hogyan A kon�resszus színhelye az 
kell beadni egy újítási javas- Émtők Rózsa Ferenc Ku!tú,·
latot. otthona lesz. A k.oniu-esszus 

Többet kell foglalkozni az iránti é.rdeklődésról és a ké
elfogadott újítások alkalmazá- 62lülő programról d.r. Bácskai 
sával is. Nehogy úgy járjanak, István. a központi vasutas esz
mint tavaly, amikor az orszá- oerantó szakcsoPOrt elnöke a 
gos vasutas újítási kiállításon következóket mondotta: 
láttak egy igen jó ütközó-be-
emelő készüléket. A készülé- Kongresszusunk iránt 
ket a székesfehérvári jármú- Európa-szerte nagy az érdeklő
javító állította ki. Amikor raj- dés az eszperantista vasutasok 
zot kértek tőlük, azt válaswl- körében. Húsz országból mi·-it
ták, hogy nem tudnak küldeni, �v 800 vendég énkezését vár
mert csak egy példányt kap- iuk. Felkészültünk a vendégek 
tak ők is a debreceni jálmú- megfelelö elhelyezésére. A 
javítóból. - Igy találták meg kongresszus hivatalos prog
az egyik elfelejtett újításukat. ramja mellett változatos Jc,.,l-

Bőven van tennivalója a jár- turális és szórakoztató rendez
mújavító szakszervezeti újitá- vények lesznek. Mepsmertet
si és ésszerűsítési bizottságá- jük külföldi vendégeinket ha
nak. Fontos feladatuk például zánk leg,;zeb,b tájaival. 
az idei vállalati újftá,;i fel- Érdekesnek igé.vkezik p!l-
ad.att.erv népszerűsítése. dául az aggteleki kirándulás, 

A szocialista brigádok 
járjanak élen 

tebbek az utak, több vir-.íg A verseny értékelése - el- Népszerűsíteni kellene az 
díszlik a múhelyek környé- tét·üen az eddigiektől -, a tár- újítást a munkabrigádok. kü
kén és ami ennél lényegesebb, sadalmi munkaórák és az if� lönösen a szocialista brigádok 
a fiatalok több millió forintot ;úsági szövetség szocialista körében. Jelenleg csak a meg
takarítottak meg a népgazda- munluzmozgalmainak az egyes munkáló osztályon dolgozó 

ahol a cseppkőbarlangban a 
MAV szimfónikusok adnak 
han:(versenyt. A külfö!di VitS
uta.soknak működés közben 
fogják bemutatni a korszerű 
pályavizsgá!ó 11)érökocsit. L�sz 
nemzetk-ö7..i bá1. filmbemutató, 
béketalálkozó. s megrendezik a 
hagyományos nemzetkwi. tom
bolat is. A koogresszus prog
ramját balatoni. kirándul/iss'..J. 
fe.iezik maid be. A záróu!-öt :, 
tihanuí mot.elbcn t..artják. 

1,ágnak. KISZ-.•zervezetek végzett Daku József szocialista brigád-
A uasutas fiatal-Ok tisztasági mur.1dja arányában tör- ja készít rendszeresen újltá-

és takarékossági mozgalma c,z ténik. Az é1'..ékelésnél nem- sokat. Különö·en fontos, hogy 
idén a vasut valamennyi üze- csak a KISZ-tagok számát, több fiatalt vonjanak majd be 
mi vállalatára kiterjed. Az hanem az c,;:.•és v.lllalatoknál az újító mozgalomba, hL zen 
üzemek KISZ-szervezeteinek dolgozó. még KISZ korosztály- a jelenlegi újító törzsgárda 
fokozott gondot kell fordítani ba tartozó fiatalok számát java része lassan már nyug
a szocialista munkabrigádok veszi figyelembe az értékelő díjba megy. A fiatalok meg 
szervezésére, az Ifjúság a szo- bizottság. nem újítanak mintha nem vol
cializ:nus�rt-�o�galom . to- A tisztasági és takarék�s- nának ötleteik, vagy nem ér
vabb1 s:relE!;sitésere. a fiatalok sági verseny i,"!Jpo,itja 1961. dekelné őket az !gy elérhető 
szakmai kei;:zésének és álta- október 10-tól 196:!. október jutalom? 

10-ig terjed. Az első helye- Bizonyosra vesszük, hogy 
zett .elnyeri a szokszcrvc„et lesz újítási mozgalom a deb-

- elnökségének vár.dou.ászla.i<'.t receni jármújavítóban, ha töb-
KI A FELELOS ? és pénzjutalomban ré&z!?sül. bet foglalkozik e7..zcl a szak

Pénzjutalmat ka!) a második I szervezet és mindenki akinek 
Hajdúszoboszló állonws I és harmadik helyezett üz,:,m 

I 
e_z is a munkaköréhez tarfo-

kózelében a MAV Földgázüze- KISZ-szervezete is. • z,k. L•c:z: 
me területén van egy mosóda, 
ahol a vasúti szálláshelyek és 

1909-oen alakult a c'Jemzet
közi Va.wtas Eszl)erantó Szö
uetséa. szé�elye Amsterdam. 
Főh-ént az európai országok
ban v.annak önálló szerveze
tei. A szóvetség céljai J<.ozé 
tartozik a baráti é:; a kultur .. -
lis kapcsolatok kiépíté�a a 
nem:z.etkózi nvelvet bcs1elő 
vas'l!tasok :között. Fel:ldatán11k 
tartja a szövetség, az eszpe
ran tó nemzeGcö:t.i. nyeiv t<·r
iesztését. tapa.�ztalatc.-;c,>ét es 
nemzetköz.i találkozók szer•,e-

zését. A wvet ,g jels·la\'a: 
.. La reloi kunliaa.s l.a w.n.cio.i. 
EsperCLntó la popoloj11!" 1A si-, 
nek összekötik az orszái;oKat, 
az e ·zperantó a ncpeket!) - .C 
gondolat jegyében kerüi s.or a 
14. nemzetközi vasuta� eszpe
rantó kongre·szus m ,.ren :lezé
sére is . .Most elsö ízben törté
nik, hogy n-cpi demokr tikus 
or. zágban rendeznek ilyen 
kongresszust. 

A nemzetközi vasutas .!SZPf'
rantó krynoresszus e saii'.os 
kultúrmunka jelentős ewmé
nye lesz. Idopontja egybeesik 
két jelentős eszperantista ev
fordulóval is. Az idén ünnep
li fennállásárlak 75 évford�11ó
ját a nemzetközi mozgalom, a 
Mamiar Eszperantó Szövetség
nek pedig 50 éves jubile'Jma 
lesz. Ezért kerül sor a '.<0ng
resszus után, mint.egy annak 

folytatása.ként mJjus 13-án 
Dunaújvarosban · oti!.zál?os es11-
perantó talállrozóra, ahová a 
külföldi vendégek is meg:nívai.t 
kaonak. 

A kon�resszus ünnepe]ves 
jel!e.gét fejezi ki hogy a Ma
uuar Posta az é,·fordu.lók és 
események sorozatában 1 !o
rin tos címletű úi eszper.nló 
postabélyeget ad ki a bélyeg-
1?.Yúitök örömére. A Pénzt:ef'dc 
ízléses wmáncozott jelvénvt 
készített a kon� részve
vői számára. amely méltán so
rakozik a 8'orá.bbi kongre5 ru
sok hasoruó célu ielvénvm 
mellé. Eszoerantó nyelvű m·ik
rólemezt is forgalomba hoz
nak. A mikrólemez felvételé
nél közreműködött a MAV 
szimfónikusok zenekara. a Du
nakeszi Járműjavító Ov férfi
kórusa és a ka!)OS'Várl MAV 
Nevelöintézet leánykórusa. 

Csehszlovák vendégek a Györ-Soprori megyei 

bizottság küldöttközgyűlésén 
Az utóbbi években jószom

szédi viszony alakult ki szak
szervezetünk Gyár-Sopron me· 
gyei bizottsága és a Bratisla
vai Kerületi Közlekedési és 
Szállitási Tanács vezetői kö· 
z.ptt. Nagyobb jelentőségű e e· 
mények alkalmával kölc önö
sen meghívják e!(Ylná t. Leg· 
utóbb április első felében 
négytagú csehszlovák delegá· 
ció járt Győrben. A vendégek 
április 13-án részt vettek a 
vasutasszakszervezet Győr· 
Sopron megyei bizottságának 
küldöttközgyűlésén. 

Stromcsek Alojz, a delegá
ció vezetője 56 OOO csehszlo
vák közlekedési dolgoZó nevé
ben köszöntötte a közgyúlé t. 
Felszólalásában a közös fel· 
adatokról. a j". wm.�zédi �i
szonyról és a baráti kapcsola
tok tovább . zéle itésének fon• 
tosságáról beszélt, majd így 
folytatta: 

aiakuUi.sa elta eltelt 
alatt. 

kiít 

Hasonlóan vélekedett a köz
gyúlésröl a csehszlovák dele
gáció többi tagja is. 

- Nékem az ragadta meg 
leginkább a figyelmemet, 
hogy a megyei bizottság mi
lyen nagy gond-0t fordított a% 
aktívahálózat kiépí�sére 
jegyezte meg Csabai Gyula. a 
csehszlovák deleg-.ició érsekúj. 
vári tagja_ 

Az aktívák. a bizalmiak te· 
vékenységét a beszámoló va
lóban pozitívan értékelte . .ert
hető, hiszen nekik is nagy ré• 
szük van abban, hogy a me
gyében az 1960. évi 94,8 száza
lékról egy év alatt 96,8 száza
lékra emelkedett a .�zervezett 
,·a utasok szarna. míg a tag
díjmorál 99 százaléko ·. A me
gye különböző szolgálati he
lyein tevékenykedő 987 aktíva 
ma már nagy erőt jelent a me
gyei bizottság mellett. S ha az 

- Számunkrá nagyon. tanul- ÚJ megyei bizottság továbbra ságos 1:olt ez a közg11ülés. Kii- is jól bánik ezzel az erővel, 
lönösen tetszett az a kritikus bizonyára a kongre. szusi ver
és önkritiku.� légkör. amely a senyben is megállják majd he
beszámolót es a vitat jellemez- lyüket a Gyór-SOpron megyei 
te. Képet adott a beszámoló v�_súti szolgálati helyek dolgo
arról io. hogy ez a fw.tal szerv zoi. 
milyen utat tett meg a meg- 1 - i:i -

lakt��á,k részére mossák és 
vasalják az ágyneműt. A mo-
6odq rcszére 1960-ban érke- , 

A háztartási tüzel&:nyag-ellátásról 
zett El!O'" modern vasalógép, 

1 Felhívjuk a vasutas dolgoame}ynek értéke 158 ezer fo- zok és nyugdíjasok figyelmét, rint. hogy az ú.j tüzelési éi:ad 1962. 

melyeket a nyári időszakban 
értékesíteni nem tudunk - a 
tönkremenés elkerülése végett 
kénytelenek vagyunk vissza
adni. A lemondott 8zenet ké
sőbb már nem kaphatjuk meg 
és így azok ellátásunkból ki
esnek. 

A Magyar Szolidaritási Bizottság felhívása 
A gép üzembehelyez.é:;éhez április 1-ével megkezdódött. 

nem volt megfelelő helyiség, Az 1962-63. tüzel i évi. tü
ezért a nyitott folyosón rakták zelőigazolványqkra a részlet
le az alkatrészeit. Ez a nagy- fizetésre kiosztott valamint a 
értekú gép, ma is kihaszná- l készpénzfizetéses 'tüzelöjegyek 
laUanul hever. Pedig nagy ettől az időponttól beváltha-
6ZÜkség lenne üzembehelyezé- tók. 

a függetlenségükért küzdő népek megsegítésére 
.,Ha majdan évszázados 

6ére, mert a mosóda, a vasaló- Az igényjogosultak tüzelö
reszleg szuk kapacítá..sa miatt, ellatására elegendő tüzelö
gyakrlllll k lk a munkával. anyaggal rendelkezünk. A 

A részletfizetéses tüzelő
anyagellátás kilerjesztkséve1 is 
az igényjogosultakon kíván
tunk segíteni. A részletfizetés
re kiadott háztartási tüzelöje
gyeket augusztus 31-ig lehet 
beváltani. A határidő letelte 
után a be nem váltott rész
letfizetésre kiosztott tüzelője
gyek értékét vis:Jzatérítjük és 

uralmuk fol11ama kiszárad, a 
sár és a szennv micsoda pusz
�ágát hagyják majd maguk 
után!" - ezekkel a prófétai 
szavakkal jövendölte meg 
több mint két évtizede hazája 
gyarmatosltóinak kitakarodá
sát India földjérol Rabindra,
nath Tagore, a nagy indiai 
költő. 

S7.eretnénk tudni ki a fele- szükségleteket azonban teljes 
Jós azért hogy ez � · gép más- egészében csak akkor tudjuk 
fél éve kihasználatlanul he- kielégíteni, ha az igényjogo
ver. 

Orgován László 
Debrecen 

ultak a háztartási tüzelő
anyagot a nyári hónapokban 

1 kivételezik. Azokat a szén
mennyiségeket, ugyanis -

Vegyünk részt a �asútvonalak fásításában! 

helyette tüzelójegye:t még I Napjainkban a gyarmatosi
készpénwrt sem adunk ki. 

1 

tók mind több országból kény
Budapesten a házhozszálll- t�enek távozni. Tudj;ák, h_� 

tás torlódásának elkerülése történel1TUleg rendklvul rovid 
céljából a részletfizetésre ki- időn belül véget _ér sok száza
osztott tüzelöjegyeket június 

I 
os ?ral_muk a b1to�·olt �le-

1-ig kell leadni. tek es lancravert nepek folott. 

Az orszagos fásítási prog
ram meg1,-alósitása keretében 
lehetőség nyfük arra, hogy fá
kat -ültessünk a vasútvonalak 
mentén húzódó és lényegében 
kihasználatlan területekre. Ez
áUal nemcsak hazánk faállo
mányát gazdagítjuk, hanem 
elósegitfük vasútt·onalaink vé
delmét is. A jól k:ifejlett fa
sor ugyanis felfogja a szelek 
és hót'iharok erejét. A pálya
munkások számára meg iga
:an nem kell magyarázni, mi
lyen jó, ha a nyári melegben 
végzett vágányjavítás közben 
megpihenhetnek egy-egy fa 
amyékában. 

Fásítási feladataink nagyok. 
Sokáig ta-rta.na, amíg „h!t.,ata
los" úton mindenhová kiültet
h etnék a facsemetéket. Társa
dalmi munkával nagy segit.sé
r,et adhatunk ehhez. Miről van 

szó? - Nem többről, mint 
hogy az idén minden vasutas 
ültessen el szolgálati helye 
környékén, az erre kijelölt he
lyen 1-2 facsemetét. Csekély 
társadalmi munka ez, de ha 
mindenki megteszi, akkor ke
vés lesz az a 40 OOO darab fa
csemete, amely a• uasúti kn
tészetekben most kiültetésre 

Felhívjuk az igényjogosul- Uralmukról nem saját jós�n
tak figyelmét arra is, hogy az I 

tuk?61 1;1ondan�� 1�: a nepek 
1962-63. tüzelési évben 5Q ere3e k.ényszenh ?ket e7;e. 
hulladékfát _ a mindenkori De ahol csak_ t<;het.ik, _ _ 111<;'g�r
készlettől függően - csak ab- zik � es politika,. er
ban az esetben szolgáltatha- 1 deke)t.--egu�et . . hogy f�tart
tunk ki. ha az igényjogosult h� � kizsakrnanyo!-á5t, to
teljes tüzelőjárandóságát rnbbra 1s hasznot hll7:h�
az elmúlt tüzelé<;i évektől el- nak egykori hatalmas, 1mm� 
térően szeptember 30-a he- bomló birodalmuk országru
lyett - már augusztus hó · 31- ból. Am akár teljesen kiszo-vá

s
r
. ks ti b" tt.s .  .nk ig kivételez!. · rulnak, akár csak megkezdó-za zerveze tzo aga, d · t ki rításuk d -tt a szakt•onali vezetéssel együtt- Népgazdaságunk fokozott ot . ·sV? : ' min enu 

működve segttsék elő a fás!- szénszükséglete miatt az val?ban sar es � �ze�y �!-Lsz
tási társadalmi munka ktbon- igényjogosultakat csak az őszi- tasag�, nJ'.omoru:ag es sotét-
t k . ·t All . k.o t ·tő téli hónapokban zavartalanul ség hirdeti évhzedes, évszáza-a ozasa . omaso n, u - . . . . dos J. elenlétüket házakban pályafenntartási. ellatm nem tudJuk. Ezert re-
szakaszoknál és minden más méljük . .  hogy az igény Jogosul- Ezért van az, hogy a gyar
szolgálatl helyen találju 'c meg 

I 

tak intéz�<;dés_ünket m1_:gértés- mati és volt gyarmati orszá
a módját a facsemeték elülte- s<;l fog;i�Jak es tüz!loanyag- gok lakóinak átlagos életkora 
tésében való részuételnek Jarandosagukat a nyari hóna- 30 év alatt van. Ezért van az, 
amíg lehet, mcst tat·asszal és pokban kivételezik. hogy a gyarmati és volt gyar
majd az arra al,�11/fl' n� öszi ! MAV Anyagellátási Igazgató- mati or,szágokban száz ember
időben is. ság vezetöj1;; böl gyakran c..,,Blk 5 vaqJ/ 8 tud 

írn.i és olvasni. Ezert van az, 
hogy egyes elmaradott orszá
gokban csak 20, 30, esetleg 70 
ezer emberre jut egyetlen or
vos! S ha erek az orszagok 
függetlenné válnak is, hos ·zú 
éveknek és évtizedeknek kell 
elmúlniuk, míg népük emberi 
életet élhet, kilábolhat a gyar
matosítás okozta nyomorból és 
szenvedésből. 

A szabadság után vágyódó 
népek függetlenségüket ma
guk vívják ki önmaguknak. Bi
zonyos, hogy sok áldozattal já
ró harcuk a szégyenteljes gyar
mati rendszer bukásához ve
zet. A szocialista tábor léte és 
ereje, a béke híveinek soka
sága nagyban elősegíti függet
lenségük mielőbbi kivívását 
és megszilárdulását. Afrika és 
Ázsia népeinek szükségük van 
a világ haladó erőinek testvé
ri segítségére. Számítanak is 
rá. A nemzetközi swlidarltás 
eszméje parancsoló szükséges
séggel fordít minket az eddig 
elnyomott és ma még harcban 
álló népek felé: rajtunk is mú
lik sorsuk. 

Az elnyomott, harcban álló 
népek ügye valamennyiünk 
ügye. Vér folyik még Algériá
ban, Kongóban, Angolában, 
Laoszban, Dél-Vietnamban, 
embertelen az elnyomás a Dél
Afrikai Köztársaságban, Dél
nyugat-Afrikában és sokfelé 
egyebütt. A nem1.elközi szoli
daritás jegyében egész népün
ket kérjük: emlékezzék vissza 

�ajat történelme nehéz és vé
res esztendeire és fordítsa fi
gyelmét azokra a népekre, 
amelyeknek hazáját feg)IVeT 
dú.lja, kizsákmánvoló foszu,. 
gatja: a milliókra, akik so.k• 
szor még a legelesettebbjeink 
egykori nyomoránál is söté
tebb nyomorban, harcainknál 
súlyosabb harcokban élnek, és 
halnak. 

Nem hagyhatjuk sorsukra 
azokat, akiknek igaz ügyével 
egyiittérziink! 

A mag11ar dol.gozók eg,J&é
ges kívánságát teljesltjük, 
amikor május 1-g,Jel lcezdőd_ö
en szolidaritási hónapot hir
detünk. Kis címletű: 1 és 3 fo
rintos bé(vegekkel gyűjtést 
szervezünk, hogy a magya.T 
nép milliói szerény hozzájáru
lásával is lelkesítsük, buzdít
suk és segitsiik Afrika és 
Azsia eln11omott Mpelt, gaz• 
daságilag elmaradott onzá
gait. 

Erkölcsi és anyagi támoga
tásunkkal fejezzük kt a füg
getlenségükért harcoló népek 
iránti szolídaritásu.nkat! 

Le1711en a szolídarltdri h6Mp 
a proletárszolídaritás é, a né
pek közöiu barátság m,ö1111örú 
gondolatának kifejezője! 

Járuljunk hozzá, hOflll az 
egész emberiség mlelöbb em
berhez méltóan élhessen! 
MAGYAR 8ZOLIDAJUTA81 

BIZOTl'SAG 
a függetlenségükért köaló né

pek megsegítésére 
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A szegedi igazgatóság Nem a véletlen műve . . .  

a szeptemberi párthatározatok végrehajtásáért Beszélgetés a kitüntetett miskolci csomópont vezetőivel 

- A vasút 1,érkeringésében aszályos esztendó miatt nem 
volt egyszerű feladat teljesíte
ni a kiszabott terveket. 

a megtisztelő címért. A kong
resszusi versenyben ez a szám 
minden bizonnyal a duplájá-A szegedi igazgatóság veze- nyerte a Minisztertanác.s és a 

tői és dolgozói 1961-be:n a ki- SZOT vándorzász!aját, három 
dolgozott intézkedési terv csomópont és tizenkét szolgá
alapján arra törekedtek, hogy lati hely élüzem kitüntetést. 
tudásuk legjavával vegyenek · tizenhat szolgálati hely vezér
részt az 1960. évi szeptemberi igazgatói és huszonnyolc szol
párthatározat végrehajtásában. gálati hely igazgatói elisme-

a ferencvárosi rendezőpálya
tett, vnlna az újítómozgalom udvar után a miskolci csomóvonalán is. Igazgatóságunk te- pont játssza a legjelentősebb 
rületén tavaly több · volt a le- szeTepet _ hallottam a k'özeladási kocsik mennyisége, mint múltban egyik miskolci i61llea feladási. így sok üres kocsit rősömtől. kellett adni területünkről, Először túlzásnak. tűnt ez a mégpedig meghatái-ozott vona- magabiztos kijelentés. De tokkal. Ez gyakran a kocsik amint közelebbi-ól me<',,ismerácsorg�sát eredményezte, és kedtem a miskolci vasutasok kedve7.őtlenül hatott a kocsi- munkájával, a t;.szai pályaudforduló idöeredményére. varra és a fűtóházra háruló 

A miskolci vasutasok bebi
zonyították, hogy ez a kitün
tetés éppen úgy nem a vélet
len műve, mint a korábbiak. 
Az eredményekben több szá,z 
forgalmi, kereskedelmi, vonta
tási dolgozó becsületes munká
ja fekszik. 

ra nő. 
Kocsis László, az állomás

főnök kereskedelmi helyettese 
arról beszé�, hogy mióta szora,,, 
sabb kapcsolatot építettek ki a 
fuvaroztatók és a KTG között, 
ők is nagyot léptek előre. To
vábbi terveikben a folyamatos 
rakodás megszervezése és az 
idegen kocsik tartózkodásának 
csökkentése szerepel. 

A párt- és a mozgalmi szer- rést kapott az ezzel járó ju
vek segítségével elsőrendű talommal. Kitüntetésben negy
feladatunknak tartottuk a bal- ven dolgozónk részesült, 1537 
eretmootes szolgálat mellett a dolgozónk kapott Kiváló dol
mu.nka tennelékenységének gozó oklevelet vagy jelvényt. 
növelését. a menetrendszerű-

, A fiatalok közül 75 nyerte el 
séget, szállítási feladataink a Szakma ifjú mestere jel
�daságos ellátását. Ezért vényt. Az év folyamán közei 
igyekeztünk emelni a vezetés 5 millió foTintot kaptak igaz
színvonalát. Számos ésszerű- gatóságunk dolgozói jutalom 
6itést és új munkamódszert címén. 

Az árnyoldallal szemben 'szállít.ási feladatokkal, nem Gurítási rekord 

Várják 
a villanyrnozdonyokat 

erP.Clményeink igazolják, hogy kéteLkedem a kijelentés igaz- A legnagyobb teljesít
a sok gond és erőfeszítés nem ságában. A borsodi iparvidék, ményt a rendező érte el -
volt hiábavaló. Dolgozóink a bányák és a nagy kohászati folytatta Halmai Albert. méltán lehetnek büszkék arra, üzemek, Diósgyőr, ózd, Bor- A múlt é·vben 1 millió 3315 hogy kocsiberakási tervünket sodnádasd kiswlgálása, a kész- kocsit guritottunk. IZ11en ered- - Miben látja a Siker tit-
0 8%-kal, berakott árusúly ter- termékek elszMlitása, a t.ete- mén11re még nem volt példa. kát Czima János fűtőhá.zfő· 
vünket 1.60/o�kal, kocsikihasz- mes személyforgalom lebo- A rekordteljesítmény közben iwk? vezettünk be. A vezetés haté- Eredményeink elérését az 

konysága előrelátással páro- alkotó munkakedv kibontako
suJt, fokoztuk az ellenőrzést és zását jól segítették a szocia
operatív segítséget adtunk a lli;ta brigádok. Ma már több 
tervfeladatok végrehajtásához. mint 470 ilyen brigádunk van, 

nálási t.ervünket 1,7%-kal, nyolítása egész évben kemény az egy kocsira eső kárösszeg - Nekem is az a vélemé
mozdított rakott kocsi t;ervün- helytállásra, megfeszített o,os Ft-ról 0,02 Ft-Ta csökkent. nyem, hogy a szocialista mun-
ket 2,2b/o-kal, a tehenvonatok munkára készteti a vasutaso- Ezekért az eredményekért kaverseny igen nagy lenditó 
átlagos terhelését 2 5%-kal kat dicséret illeti Győri László, eró. Különösen a szociaUsta 

taglétszámuk meghaladja a 
Jó kapcsolat a szállítófelekkel 3500 főt. Közülük a ma.kói ptt

lyafenntartási doLgozókból ál
ló szocialista b1·igád végezte 

tavaly a legjobb munkát, és 
most a Szovjetv.nióban kéthe
tes jutalom üdülésben vesznek 
részt. A szocialista brigádmoz
galom hatékony nevelőerőnek 
bizony-..:lt nálunk. Az erőseb
bek, a felkészültebbek segítik 
a gyengébbeket. fejlesztik a 
közösség eredményeit. 

túlteljesítettük Gazdaságo- · 
E-vek o'ta az e'len Szilágyi III János és Soltész brigoo, mühely és szolgálati 

sabban használtuk fel teher- Lá.szló gurításvezetőket, a to- hely címért folyó vetéLkedés 
Teljesítményeink minőségi 

mutatóinak az igazgatóságok 
közötti verseny tényezőit és a 
szolgáLati helyek élüzem felté
teleinek teljesítését tekintet
tük. Ezek a feltételek megkö
VPteHk a szakszolgálati ágak 
szoros együttműködését, így 
elősegítették az egész igazga
tóság lendületesebb munkáját. 
Naponta é-rtékeUük a termelé5i 
mutatók alakulMát és az ope
ratív intézkedések megtételére 
termelési bizottságot szervez
tünk. 

Szállítási feladataink teljesí
téséhez nagy segítséget adtak 
az olyan vállalatok. mint a 
területünkön levő cukorgyá
rak, tégl<1gyárak a Békés me
gyei malomipar és a Termény
forgalmi Vállalat. a kalocsai 
Cemetiparl Vállalat. a Baiai 
Hajófuvarozó Szövetkezet stb. 
fgazgatásáinmk dolgozói vo
naibeutazások', pártnapok, cso
portos beszélgetések alkalmá
val igyekeztek a jobb teljesít
ménye"!t elérésére buzdítani a 
t."iilszol�ati dolgozókat. AL
l-andóan a hibák elleni küzde
lemre, a létszám és a béralap 
béÜirlasá.i--a. emberi szem
pontból .5z�r�re hatá[o
:r.ottságra és következetességre 
Jgyekeztünk serkenteni veze
tőinket és dolgozóinkat. lgy 
4Z eról: helyes összefogása ré
vén sikerült a múlt év eleji 
megtorpanás után clórelépni, 
és az igazgatóságok versenyé
ben három negyedévben 
miénk volt az első helu. 

S millió forint jutalom 
Az 1961. é,i eredménve,nk 

alapján egy csomópontunk el-

NPm volt könnyű az ismer
tetett eredmények elérése. A 
legnagyobb gundosság ellené
re is adódtak nem várt meg
lepetések. Ezek voltak mun
kánk árnyoldalai. Ilyen volt a 
novemberi és decemberi sok 
késés � a nem utasít.áss2erű 
munkából bekövetkezett bal
eset. Jobb eredményünk lehe-

vonali gőzmozdonyainkat is. 
f:s a miSkolciak helytállásá- latásvezetőket és kocsimeste- hozta lázba a dolgozókat. En• 

Szeretnénk 1962-ben is leg- val eddig nem volt baj. Per- reket, de a rendezö többi dol- nek nyomán leéz1,el foghatóan 
alább olyan jól dolgozni, mint sze, a jó munka ju.alma sem gozóját is. javult a munkafegyelem, m;eg
tavaly. Arra törekszünk. hogy maradt eL A tiszai pályaud- Derekas munkát végeztek a nött a tanulás iránti VCl{}JI. 
hasznosítsuk a múlt évi jó ta- var 1954-ben eln11erte a kong- vonatkísérők, az állomási és ke- Eddig 20 vil!amosmozdony
pasztalatokat. Indulásunk. sai- resszusi zászlót, 1956_ban és reskedelmi dolgozók is. A ti- vezetót, egu reszortost és 31 nos, nem volt a legjobb, de 1957 be M " , te t , , szain naponta 65_75 000 utas gépkezelót képeztünk ki. Je-igyekszünk javítani, s ez-ért - n 3; mi-S;' r �-nacs es · lenleg 25 dolgozó vesz részt 
igazgatóságu nk területén a a SZOT '!'andorzas,:lart- 1959- fordul meg. A szűk kereszt- villamosmo.�dony-veutói tan
maximális segítséget adjuk 

I 
ben a misl;ol� csomo�t 100 metszetű pályaudvaron az folyamon. 

dolgozóinknak az MSZMP éves fen""'!:ll?-sa �lka_lmaval a igen erős átmenő forgalom 
196l-ben a fütöháznál 6Z . • Munka Varos Zaszlo Érdem- mellett nem kis feladatot je-VIII. kongr�szusa t1sztel_cte- 1 rend kitüntetésben részesül- lent balesetmentesen ellát.ni a brigád tűzte célul a szocia-

� tett m_un�v�rseny felaJán- \ek. A iútőházzal együtt több szolgálatot. lista bTigád cím elnyerését. 
lasok lelies1tesehez. Igazgató- . be , d lt"k ki -z_ Ez a szám az utóbbi hetekben 
ságunk dolgozói e verseny fo- 1� n e.i: eme . e az � - Nem lenne teljes a kép, naponként változott s ma 
lyamán sikeresen akarják tcl- uzem c_,_rne�. 1lle�e a vezeT- ha nem beszélnénk a pályaud- máT több mint 100 bTigád 
jesítenj második ötéves ter- igazga�°: elismerest. • var és a fűtóház között kiala- harcol a megtisztelő címért. 
vünknek 1962_re eső részét Az otéves terv első eszten- kult jó kapcsolatTól és a szo-

Amikor erréil beszélgettünk · dejében is kitettek magukért ctalista munkaversenyrő/. 
Rutkovszki Antal, a szakszer-Borsodi János, a csomóponl dolgozói. Túltel- vette át a szót Uglyai Sándor 
vezeti bizottság tennelési fele-a szegedi i-gazgatóság vezetője jesítették az élüzem szintet, s helyettesfőnök. - A fútóház ]őse kézen fogott és kivezetett mivel számottevőbb balesetük vezetőivel naponta megbeszél-
a fűtőház.főnök irodájá,ból. ----- ---.• 

nem volt, megkapták a Mi- jük a feladatokat és közösen 
niszte-rtanács és a SZOT ván- számoljuk fel a munkát gát- - Látja az elvtárs ezeket 

Május 20 : 
• a virágág-yalwt? - mutatott dorzaszlajál. .. • ló akadályokat: __ _ 

a hosszan elnyúló irodaépü-
. 

I -. N_agyo_n buszkek vaguunk . A turo� kozottz _ ::ersenyt 
l let előtt és ,·égében Játlia.tó 

vasutas opera bérleti előadás a kitu�tetesre -. �on�otta ltznaponkent . értékelJ�k- . . ": frissen készult ágyásakra. -
1 

Halmai �l��rt, a tiszai ,?álY:3-- sz:a!cszervezeti b1zo_tt8:3-!l es a 

I 
Itt tavaly semmi nem volt. udvar fonoke. - Buszkek partszervezet seg1tsegével a O b • Tmei·re me a jütőház A vasutas operabérlel ne- a vasutas dolgozók körében azért, mert a vándorzászlót a 

I 
szocialista brigádmozgalom is 

t

e .. 1 �én mind ,,��tt rend és gyedik előadására mi,ius népszerűvé vált „vasutas ope- 1 fűtőházzal együtt, olyan idő- szépen bontakozik. Taval11 76 / �ru 
.
� 

t 1• t k " t k 20-án, vasárnap délelőtt 1 1  rabérleti előadásokat". ben nyertük el. amikor az brigád 597 taggal teó"senyzett ,

1 

pe�r ��nnfiP �•-esett még órakor kerül sor az Erkel ------------◄--M.--�-------- a fűtőház vezetőivel folytatott Színházban . .Műsoron Mascag-
p ,___ .. , t , r __ beszélgetés során. Megtudtam ni: aras�t-,.,csu.e es '"""'"ca-

a löbbl 1,őzött, hogy 1961-ben vallo: Bajazzók című operája. 
_ 1·7og,y�an .f.e1·leszt1·u·· k a ko··zlekede'st.? a bázishoz viszonyítva. azonos A címszerepeket Vámos Ag- �• J i géppark mellett 4,5 százalék-nes. Elelc Éz;a, Varga Sándor, 

kal nőtt a fűtőház szá!Utási Király Sándor, i11etve Birkás 
}J volumene. S amire még ennél Lilian, Udrnrdy Tibor, Radnai • J is büszkébbek, gépeik és a György é,; Külkey László mozdonyszemélyzet a téli hó-

énekli'k:. Koi„zeru szállitás,i móds:7.er gazdasági szamfüís elozte meg. vánt"ilási formája a körzeti . napokban i kitűnően megáll-
A kultúrnevelési és sport- alatt ol:vun s�li1ftstecimoló- Az utólagos számítások .is azt (köZPonti) állomási rendszer ta a helyét. Ez persze nem vé

osztály tárgyaláEokat folytat I 
gia1 :olyan1�:

_
ot er��'

n
l
�
t
ás�

f
ely

_ 
mutatják, hogy a személyfoi·- kialakítása. E ren.dszer lénye- letlen. 

a Opcrah· igazgatóság1.val lehetové tes,,. a s ....... 1 1 � i::alom a legtöbb esetben meg- ge az. hogy a vasút csak a :u- · Azt sem érdemtelen megem-z . .. :'2 , 
. . ' 1 adatok Je;zgazdas gosaibb. l�- sokszorozódott és az árufuva- jelölt nagyobb - egymástól líleni, hogy a fűtőháznál 1958 hogy a _J_ovo szmhá7.1 �-"..d�an I hawkonyabb ellátását. A vaosut 10zást is kisebb népgazdasági mi ntegy 40-60 km távolság- óta 110 kh,áló dolgozó jelvényt "í.s meguJzt&"l, illetve k1bóv1tse az elmúlt években sike1-re.l al- ráf01·ditással bonyolítják le. ra eső - úgynevezett körzeti és 328 kiváló dolgozó okleve-

kalmazott ilyen módszereket. állomásokra szállít. Az ezek let és 1 millió 993 OOO for-ifl/t 

E l s ő  s z e r e p l é s  
><XY-><>'"

l 

lde so.-olhaló például az irány- Központosított között fekvő kisebb állomá- pénzjutal mat kaptak 
· vona1os elegylovábbítás. mely- s.okra a terítő-, i l letve gyűjtö- Ezek a számok, a fútőház-

sza'll1'ta'si módszer •· · · d nek eredményeként 4.25 sza- fuvarozást az autóközlekedés ionök es " tiszai palyau var 
z.alékkal több árut szállított a látja el. Ezáltal sokkal job- főnökének irodájában megta-
vasút 1961-ben. mtnt az azt A '"özpontosított szállítási ban :-ihasználható a vasút Jálható kitüntetések és az él-

-r me.gelözó évben. Kedvező az moc.sza ug_yancsak jelentős té- szállító kapacitása és jelentő- üzem cím elnyeréséről tanús-
is. hogy az irányvonattal to- nyezó. Lényege az. hogy an,ía sen meg<(yoesuJ a szállítás is. kodó oklevelek önmaguk he
vábbított teherkocsi:C statikus az árufuvaro?..ásban egy,:;t,;�ént Nag_vmértékben növeks,.ik az lyett beszélnek. Különösen 
terhelése 5,8 százalékkal volt a közúti fuvarozás mindba- érintett vasútvonalak átbocsá- nagy dolog elnyemi a Minisz-
nagyobb, mint 1960-ban. Szé- :rom szektora (kÖzbaszn,álatu tóképessége. tertanács és a SZOT vándor-

térc jól sikerü1t műsort adtak 
a dombóvári vasutas napközi
otthon óvodásai a fütöház kul-
túrtermében. A képen a nagy-
csoportosok népi táncot tán

. colnali:. 

Második ké1>: A pipacs és a 
• n 'icabogár. Előadja: Hilbert 

Editke és Tóth M,uika. 

les körben alkalmazzáJ< a vas- fuvarozási. céliuvru:ozási és zászlaját. Ezt a mi�kolci vas-
útállomá okon a korszerű to- közületi), val::,mint ezenkívül a A személyszállításban, a ba- utasok is jól tudják. lf,ppen _ 
Jatási módszereket, bár még inagánszektor js ,észt vesz a l.atoni forgalomban ez lényegé- ezért jelentették be elsők kö
nem elég mértékben. A tolató központosított sz.:í!lfüí.si rend- ben már megvalósult. A mo- zött csatlakozásukat a VIII. 
tehervonat-ok új módszerét js szerben a meg:',::.:.imzott áru- toros gyorsvonatok nem min- kongresszus tiszteletére kibon
siken·el alkalmazták az elmúlt fél�ek fuvarozását, illetve den megállónál állnak meg. az takozó újabb. nagyszabású 
évben. áruknak meghatározott hely- utasokat autóbuszok hordják munkaversenyhez. Nem titkolről vai,;v meghatározott 'helyre szét, illetve gyűjLlk össze. E ják azt sem, hogy mindent történő szállít.ását egyetlen er- megoldás mellett például a megtesznek a kongresszusi re a feladatra kijelölt fuvaro- Helikon expressz menetideje zászló elnyeréséért. 

A forgalom mego:;zlás 

Fontos koord:i.nácios mód
szer a forga,1ommegosztás. Ez 
az adott száliit.ási feladatoknak 
az eiu·es iközlekedési ágazafok 
közötti olyan megosztását je
lenti. mely szerint a teljes 
szállítási folyamat a !�gazda
ságosabban bonyolítható le. 
Ennek az el\·nek a megvalósí
tását szolgálta többek között 
az az intézkedés, amely a gaz
daságtalan i-övidlávú vasúti 
szá11itások megszüntetése cél
jából a budapesti pályaudva
rok között. valamint a nai(yobb 
vasúti csomópontok 30 km-es 
körzetében megti!tot ta a vas
úti szállítást. A 8-10 km tá
volsági fuvarozast a zén- és 
vasércszáUí\ás kivételéve1 or
szágosan ugyancsak közútra 
tereltük. 

A forgalom.megosztás elvé
nek felel meg az az i ntézke
dés is. amelyne:-C eredménye
ként néhány kisforgalmú vas
útvonal forgalmát teljes egé
szében. vagy részben (csak 
személyforgalmát) közútra te
reltük át. Pl.: Körmend-Pin
kamindszent. Bácsalmás-Csi
kéria normáln.vomtávú vasút
vonafakoo. A forgalom áttere
Jésének elrendelését alapos 

zó vállalat végzi_ Ennél a meg- Visi Ferenc oldásnál tehát a vasút csak Budapest-Keszthely :<:oz.ött 
egy ikiijelölt fuvarozóval áll több mint egy órával csökken·. 
kapesolatban. amel}ik lebo- A körzeti álJomási rendszer nyolít.ia a fel- és elfuvarozást. megvalósítása a legközelebhl A fuvarozó végzi a szükséges jövő feladata. Figyelembe kel] rakodásokat is. J..g\' elérhető a 
vasúti teherkocsik gyorsabb venni. hogy e rendszer kere
be- és kirakása. ezzel csök- tében több '.közlekedési ágazat 
kenthető a :Cocsiforduló ideje. összehangolt munkájáról és 
A 1·akodáshoz való beállítás- az azono& célt követő irányí
hoz és a kihúzáshoz a koráb- tásáról van szó. A körzeti ál
binál kevesebb tolatási mun- lomási rendszei·t tehát olyan ka szükséges és jobban meg le- közlekedési, szei-vezési forma, het szer,•ezni a rakodás gépe- amelyne:c célja a vasúti-közsítését is. 

A közponlo írott száfütási úti összetett fuvarozások fu
rendszert hazánkban 1958-bá.n varjogilag elhatárolt szaka
alkalmazták először és ma már szainak az összekapcsolása. a 
harminc helyen dolgoznak így. fuvarozási technológia folya
Ilven módszeiTel tőrlénik a matossá tétele úgy_ hogy köz
szállítás például Szolnok te- ben mind a vasútnál. mind a hernályaudvaron. Jászberény tehergépkocsi közlekedésnél, és Jászapáti vasútállomásokon. mind a fuvaroztatón.ál növekA további közpon1osít.ás�kkal 
kapcsolatban folynak az előké- szik a gazdaságossá_,: és a 
szítő munkák és napirendre mun ka termelékenysége. 
került már hét budapesti pá- E korszerű szállítási rend-
lvaudvar központosítása. szer hatékonyságának vizsgá-

iatára már megfelelő tudomá
Körzeti álloma i módszer nyos módszer. több külföldi 

A forl!"alommegosztásnak 
j,gen nagy jelenlóségű megnyil-

tapasztalat áll rendelkezésre. 

(Folytatjuk) 

Köszönöm 
a gondoskodást 

Könyvtáros vagyok a Dél-1· 
pályaudvaron. Több, mint fél 
éve súlyos májgyulladássaL ke• 
rültem az Orvostovábbképző 
lntézetbe. Gondos kezelés után 
Miskolcra jöhettem a leá• 
nyomhoz. 

Ez idő alatt mindvégig 
éreztem munkahelyem, párt
és · szakszervezetének gon• 
doskodását. Felkeresett a 
szakszervezeti beteglátogató, 
a nófelelős. Munkatársaim sem 
feledkeztek meg rólam. A szak
szervezet csoma'Jot és 1->irágot is 
küldött. ami igen jól esett. 
Egy alkalommal a lcóTházba-n 
meglátoqatott az igazpat6ság 
személyügyi előadója, Agoston 
László elz,társ is a feleségéveL 
Kedvességük könnyekig meg

hatott. 
Hálásan köszönöm a szere

tetteljes gondoskodást mind
awknok, akik betegségem ide
jén sem ft>l@dkeztek el rólam. 

Özv. Veress Kristófné 
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HozzlÍszólás a „Szervezettebb gépkihasználás 

- rövidebb szolgálat11 című cikkhez 
A Magya„ Vasutas március 1-i számában megjelent ,,Szervezettebb gépkihasználás -röVidebb szolgálat" címú cikket tanulmányoztam és megbeszéltem munkatársaimmal. Ezzel kapcsolatban a k5vetkezóket szeretném megjegyezni :  Már korábban kellett volna foglalkozni e kérdéssel, hogy lényegesen tervszerúbbé tegyük a mozdonyok kihasználását. Nem tartjuk kielégítő

-nek a mozdonvok teLj<•sitmé-
-nyét. Indulás előtt sok időt töltenek el a mozdonyok várakozással. A vonat indulása előtt a mozdony egyes állomásokon 75 perccel, máshol 60. illetve 45 perccel korábban tartozik kijárni. A fenti időből müsza!ti1ag csak 20-25 perc szükséges, a többit haszontalan várakozással töltik. Az ilyen előretartás megnehezíti a moz.. donyforduló -szerkesztését. Helyesebb normákkal tekintélyes időt tudnánk hasznosítani. Gyakori jelenség a menetrendszerüségnél, hogy a focgalm! szakszolgálat nem isme-1i a mozoonyfordulókat és nan törődik azzal, hogy a mozd01I1y a forduló szerint megérkezzen a honos fűtőházhoz. Ilyen esetben, ha van mozdony, akkor nincs zavar, ha nincs, akkor a vonat vár a gépre. Ha vona-

tot másik géppel továbbított I tőházhoz kötve, akkor mea fűtőház, akkor a fordás lyik fűtőház végezné el a kömozdony kiesik a fordulóból telező időszakos javításokat? és gyakran 5-6 óra mú!Ya l Biztosítva lenne-e akkor 1> gétudják csak felhasználni. pek megfelelő gondos 1,ezelé Beszélgetés egy munkásvédelmi őrrel 
A vonat menetrendszerinti 

továbbítását és a m?zdony
fordulók betartását versenv
tényezőként keL! kezelni és minden erőt arra kell összpontosítani; hogy vonataink menetrendszerint a mozdonyfordulóban közlekedjenels. A vontatási szolgálat területén még több feladatot kell végreha.itani a mozdonyok jobb kihasználása érdekéber. Elsősorban csökkent,mi kell 
a mozdonyOlk fű tó házi ja vítá..•i 
idejét. Folyamatos mozdonyjavítást kell megvalós(tani a fűtőházaknál és a me�Mbáso.. dott alkatrészeket cserejavítással kel! pótolni. Ezért megfelelő mennyiségű tartalékalkatrészt kell tárolni a fútőhá.zaknál, hogy ne legyen fennakadás. Előzetes "zámítások szerint így legalább 50 százalékkal lehetne csökkenteni a mozdonyok fűtőházi h.rtózkodását. 

Kállay Ferenc főmérnök elvtárs cikkében új utakat keres a mozdonyok jobb kihasználásához. úgy véljük. ezek számunkra még járhatatlanok. Ha például a mozdonyok nem volnának személyhez és a fú-

se? Dolgozóink még nincse- ÖTVEN esztendő. Ebből 36 nek a szocialista öntuc:ht oly munkában eltöltött év áll Fomaitas fokán. liogy egvéni fe- dor· Kálmán elvtárs, a Dunalelósség nélkül is mindig pon- keszi Járműjauftó lakatosa tos munkát végezzenek mögött. Mint munkásvédelmi 
Ja-vasiatom a köve!kező: Az ór egyik élharcosa annak a illetékesek hívjanak ö�sze or- küzdelemnek. melvet a dolgoszáe:os ankétot. ahol .� mozdo- zók testi épségének és egészsénvok javításával. karba„tar- gének megvédése érdekében tásával és gazdasáitos folhasz- folytatunk. Amjkor legutóbb nálásával foe:lalkozó dolitozók az üzemben jártunk. Fodor részletesen kifejthetik elkép- Kálmántól arra kértünk vázeléseiket a munka jobb me,i- !aszt. hogyan lát:ia eZ fe!adaszervezéséről. Addig is javft- tát, mil!len segítséget kap az suk meg a tehervonatok rne- szb-tőZ tevéken,,ségéhez, mínetrendszerúségét •5s t�gvük Lyen nehézségekkel kell megel?Venletess.< a s'!állftlist. Nem küzdenie a munkásvédelmi óri lehet gazdaságos üzemelte- teendők ellátása során. tésrőJ beszélni. ha a hét ele- Beszéde nyomán kirajzolójén 10-15 mozdony áll. mert dott nehéz és fáradságos életnincs mit szállítani. a hé: vé- története. s ennek folytán az itén meE! kétszerannvi moz- az út, amelyen eljutott a mundony kellene a többletelc-r;y- kásvédelmi őri megbízásig. hez és a munkásvo'latokhoz. KÜLÖNÖS gondot fordít a Has7..nosftsuk " jobb moz- jó munkafeltetélek mel(teremdonykihasználásban a ba.--áti tésére, a balesetmegelózó teállamok, különösen II Szovjet- vékenvségre való nevelésre. unió tanasztalatait. úgy vé- Erre figyelt fel a szakszervelem. jobb szervezéssel nálunk zeti bizottság. 1957-ben a munis elkerülhető lesz. hogy ee:ye� kásvédelmi bizottság: tagja lett, mo?donvok vonathi�nv miatt s azóta egyik lel?iobb szószó-5-8 órát tartózkodj;mak: a lója a munkásvédelemnek. A forduló fútóházaknál. munkásvédelmi őrsél! létreho-zása óta mint munkásvédelmi Szunyogh László őr tevékenykedik. Hozzátehet-miskolci igazgatóság jük, eredményesen. Minden 

nyagolják". Magyarázatul el- kák során érdeklődjenek tár-mondta: a dolgozó megköve- sad.almi munkánk iránt, az: teli, hogy részére a munkaár- üzemi szemlékbe a részlegek talomnak megfelelő védóételt, munkásvédelmi aktíváit 1B csökkentett munkaidőt bizto- feltétlenül vonják be. halJgas. sítson a vállalat, de ugyanak- sák meg véleményüket. kor a biztonsági előírások be- FODOR elvtárs munkásvétartásában, a biztosított védó- delmi tevékenysége követésre 
eszközök hasznáLatában már méltó. Sajnos, ma még nem 
nem ilyen következetes, pe- minden munkásvédelmi őr tedig ez is a dolgozó és· az egész vékenykedik {gy. Ahhoz, hogy társadalom együttes érdeke. előbbre lépjenekl, feltétlenül A helyes szemlélet kialaki- szükséges. hogy a szakszervetása kell, hogy legyen minden zeti bizottságok nagyobb setiszt.ségvisel.ő feladata. s eb- gítséget adjanak a munkásvében tevékenYkedn:i, mint mon- delrni őröknek munkájuk elládotta, ,,a mi fó feladatunk". tásához. Nyú;tsam,a.k segítséget Ebben több segítségre is van 

I 
és ahol erre sziU1:ség van, védszükségünk. Elvárjuk, hogy jék meg óket a rosszindulatú müszaki vezetőin!, a napi mun- támadásoktól. 

TÖRŐDJENEK TÖBBET 
a celldömölki munkásszállás lakóival 

119 vasutasinak nyújt otthont a ce1ldömöllki munkássrzállás. Őket Iát.ogatták: meg nem régiben a Szakszerveze
tek Va,s megyei Tanácsának megbi=ttai. Milyen tapaszta
lotokat gyűjtöttek az ellen
őrzés során? 

L e v e l e z ö i n k  í r j á k  
esetben figyelmezteti azokat, 
akik figvelmen kívül hagtJják 
a biztonsági előírásokat, de ugyanilyen szorgalommal hívja fel a szakszervezeti bizottság munkásvédelmi felügyelőjének a üzem biztonsági megt>ízotljának, valamint a műszakm vezetőknek figyelmét a baleseti veszélyforrások megszüntetésére . 

A szobák túlzsúfoltak. Az egy fáre előírt légköbméter nincs bizto6ítva. Eredetileg négy fő részére tervezték a szobákat. JelenJeg 6-8 dolg<l'ZÓ lakik bennük. A1talános panasz: nem kielégítő az étkeztetés. Az ebédet több esetben csa,k délutián 4 óra körül kapják me,g_ ugyanis az üzemi ko.nyha Gyórszeme
rén van, ahannan a 65. számú AKÖV szállítja az ételt egy bérellt kocsicn. A kocsi rossz állapotban van, sokszor meghilhásodiik, coort kapjá.'k későn és hidegen az ételt a szá!!Jás lakói. Sokam ezért nem firetnek elő ebédre. 

A vasútépít.ók szombathe?yl 
munkásszá!lásán 14 szobábam 84-én laknak. Ott eléged etit:ek a:z ebéd minőségé.. vel és meru,yiségével. Szobán:ként felelősöket állítottak be, erz: orvos pedig hetenként ellenőrzi a száhlást. Á!lYllemút kéthetenként cserélnek. De a rend erősen kifogásolható. A viz,;gá:lat idején a munkairuhák szanaszét dobálva az ágyakon hevertek. Igaz, hogy két dolgozónak egy szúk lds szekrényfiókot biztosítottak, ahová nem fér be a munkaruha. HoffJlan lehet könnyfteni a lá.d:áJc rakodását? - erről ír levelében. Ba.dacsonyt,omaj állomáson szerzett tapasztalatai alapjá,n Bognár Károly. - Az eddig !használatos ,µák;taliga" helyett villás targoncát használnak a 1ádá,k szállítru.ához a badacsonytomaji rakodók. A targonca villája könnyen becsúszik a láda alá és így na-on egyszer(! a nehéz ládák vábbítása. A villástargonca javára szól az is. hogy csak 14 kg, míg a �--taliga 35 ::tg. Helyes volna - írja -. ha a villás targoncákat minden olyan vasúti raktárban alk.almazn.áik. aftlol ládákat ke11 mozgatni. 

* 

Kra.kkai lAios, a ferencvárosi fútóház biztonsági meo
bízottja al'ról számol be ieve
lében, hO(fJJ három vasgyűjtö 
tí.ttörónéZ két teljesen sértet
len ütközőrudat tauiJt. Az út
török a -vasút meLZett szedték össze az ütközóro.dakat. He
lyes volna. - vonja le az eset
ből a Mvetkezterest - ha 
minden vasutas óvná a hasz
?tál.ható aLkatrészelGet és non
doskod-na arról. hom, ne l:eqyen 
ócskavas a méo értékes anua
no1ob6Z. 

* Két levelet is ka:prunk a tüzel.őehl.átásról. Boldizsár Gyula levelezőnk megírja, ho.,ay a vasutas dolgozók már megkapták a háztartási tüzelő beszerzéoore jogosító igazolványokat, de több helyea 111em gondoskodnak arról. hogy tüzelőt is kapjanak. Sarkad.. Ujkígyós, 
Muronu állomásokon és más-hol a szolgálati fónökök nem gondos:todnak a tüzelő beszerzéséről, azzal az indokkal, ho.g.v nem akarnak ráfizetni az elosztásra. Jó lenne tisztázi. hogy kötele;;re minden állomás ellátni tüzelővel a vasúti dolgozókat1 

* R. J. budapesti olvasónk 
meairia. holl'II a háztartási' tii.
zifát a k.elleténél hosszabbra 
daraboliáJc s ez ewrészt pa
zarlást okoz, másrészt megne
hezíti a tüzeMst. Több vasutas 
társa nevében kéri. h.om, a tű
zifa darabolásával is foclalko
zó szertárak.nál a TÜKER 
szabvánuait all<'.12lmazzák. 

* 

Vác álwmás újonnan meg-választott szakszervezeti bizottsága Fazekas Ar,osto-n. titkár vezetésével legfontosabb feladatának tartja, hogy foglallrozzék az állomás dolgozóinak problémáival oonaszaival - írja levelében Pintér 
Lafos. Most az a oroblema foglalkoztatja a szakszervezeti biwtt.ságot. ho!!Y a budapesii lga.z.gatósáa elrendelte a szol-

gálati szakaswk megnyitását a nag_y,közönsé,g előtt, ho,ey ezrei is csökkentsék a van.a.tok túlzsúfoltságát. Emiatt panasz,. kodnak a Vá.! állomás vonat� kísérői. A vonatvezető figyelmét elvonja. ha nem dolgoz.hat zavartalanul. Az egy.ik vonaton megtörtént, hogy amig a von.atvezetó a NY1JQ(J,ti -pálya
udvarra való behaladás kö;,;ben a bejáratot !i,,ayelt.e, a padra ki tett zsebóráia el tűnt , • •  

* Nam, ool'ldot fordítanak az 
úiítá.sokra a hatvan4 tútóház
ban - írja l\1-urai Gá.borné 
Zevelezónk. - Az utóbbi h-etek 
emrik jeLentós úiítá.sát Kocsis 
Sándor lakatos készítette. 
Pneumatik.u,s kocsiem.elője al
roa.lmas arra, hoau m,eaemeliélc 
vele a tenge!ycsa�szabáZ11<>zási'a be iött kocsik,a.t. Ezt a 
munkát eddío kézi erővel, az 
úintnevezett •. tenuér emelővel" 
véaezté.k a koc3ija-r;ítók. Az 
újítás alkalmazása nemcsak 
köwn.uebbé, hanem biztons<ígd
sabbá is tette a lrocsik emelé
sét. 

* A Csongrád mem,,ei bizottság .április 13-án ialitott yálasztásáról tudósít levelében 
Tótka Károlv. Amint ll'Ja. 
Rácz Kálmán titkár eredményes mun!káról adott számot. BüszJrén á.llapítlh.atták meg ezen a tanácskozáson.. hogy az SZMT által lkezdeménye:rett 
.. PéLdaképeink a Szovjetunió 
kommunista briaád:ia.i" című versenybe hatvan vasutasbrigád nevezett. A több mint 200 verseny.zió munkáskollektnva közül vasutashri.gád lett az első. a makói pályamesteri szakasz brigádja. ;, 

Miért nem k.o1'szerűsítjük a. 
oosúti kézilámi:>ákat és a zár
lámi:>ákat? - teszi fez a kér
dést levelében Ualuai SltndoT" 
mislrol.ci tudósítónk. OLaitöltié
sű kézi1ám-páink és zárlám
i:>áink már korszerűtlenek. 
Füstösek. (f)fa.kran elalsza:nak, 
kezelésük ne.hézkP-s. P:sszerúbb 
lenne vilLamos viláaítású kézi
lámpákat és zárlámi:>ákat al
kalmazni. Javasolja. ho1111 -pró
bál.iá.k ki. nem volna-e r,a.zda
sá.Qosabb elektromos töltésű 
hálózatb61. újr„ tölthető aloku
mu!átoros lámpák aUcaZmazása. 

* · Szeged állomás első negyedévi termelési eredményei nem érik el a tavalyi legjobb teljesítményeket. de azért azt mutatják. hogy nem dolgozott rosszul ez az állomás. A vonatforgalom menetrendszerűsége a tervezett 75.56 százalék hehelyett 77,72 százalék vo1t. A k<X'.«ikihas7ná1á"ban a tervezett 100 s7..ázalék helyett 107,44 százalékat teljesítettek &,eged 

állomás vasutasai - írja levelében dr. Bánkfalvy Gyula. 
* • .Nerru:ég vettük birtokunk-ba a modern szolg,álati helyiségeket, amelyek <központi fútésűek, a mosdó csapjaiból hideg-meleg víz folyiik:. Befejezés előtt áll a modem váróterem ép:ítése is. Több millió forint beruházással kons.zerú biztosítóberendezést is kapott állomásunk - írja Póloa. Mik-lós Ti.sza.szederkénuróZ. Munkánk feltételei mind jol>bak és állomásunk kollektívája arra törekszik, hogy :tjváló szo)gálatellátással köszönjük m� a rol.un.k való gon<kl6kodást". 
* 

Má.ius elseje mes:,ün-n,eplésére k-észülnek a Szolnoki Jár
mü:iavító kocsiosztáliuá-nak do!
nozóL A szekrénylakatosoknáZ 
a Fancsali- é.s a Bódi-brigád, 
a bognároknáZ a Básti- és a 

Fá.bián-briaád éri ez a leoiobb 
eredményeket. Jól dolgozik az 
osztá.lu facsere-:iavító részlege 
is - ír:ia Cseh Zoltán üz,emi, 
tudósítónk. 

- Ma még sok nehézséggel 
és ért.etlenséane.l talá.Zko
zunk, s ennek megváitoztatása sok munkát igénvei - fűzi tovább a megkezdett beszélgetést. - Egyesek zaklatásnak 
veszik, ha figyelmeztetjük őket 
az előírások betartására. A fia
talok nem tud;ák, a régi dol- - A ,:,ezet6ség tagjaival 
gozók egy része pedig elfe- itt még nem találkoztunk -
ZedkezLk arról, hogy milyen jegyzik meg többen is. A be
munkakörii.Zménvek között tegszobában fek;vó dolgozó
kellett a múltban dolgozni, kat senki sem T.átogatja meg. 
amikor a balesetek azon múl- Említésre méltó még, hogy 
tak, hogy ki mennyire volt szobánként osak egy ivópo
szerencsés. harat biztositottak, a fürdő-Nagyon érdekes az a megál- sooba m a lakószobák ablalaipíiás, mis.ze.Tdlllt •• egyesek ma kain lllÍ.lllCS .függöny. A =,k
még a munkásvédelem szem- , S2.10l"V'ezeti bizottság sem ed
pontjából csak a jogokat lát- tette még meg a szobabizal
ják, de a kötelességeket eZha- m:iak megválasztását. 

A lakók kulturális igényeit a szálláskönyvtár és a vé7.etékes rádió elégíti ki. Van d:i.avetítőjük, amelyet rendszeresen használnak. E7.eJ:i a száJILáson a gondnok körül• tekintő és leLkiL'lmeretes munklát végez. .t:,. szakszwv�t t.evékenységéről ők is keveset hallanak. Az sZb ugyanis ritk-án látogatja meg a 5Zád· lást. 
SzentgOtthá.rdon a srolgálati pihenőhelyen is rendet, tisztaságot talált a bizotiság. A fürdőben. rendszeresen van meleg víz, a ta!karftá.sról :i3 á.hlandóan gondoskodnak. Mint e néhány példából kitűnik, a vezetőknek. és az szb-nek rendszeresebben kellene látogat.11i a szálláshelyeken lakó vasutasokat. Bét·ces Györu 

Segítsük � cigánylakosság fel emelkedését 
* Az MSZMP Polittk.ai Bizott- 1 Milyen feladatokról van sző? sukról js. Kulturális és sport-„Emelkedhet-e a forgalom- ságának határozata alapján a - Elő :kell segíteni a cigány- munka területén gondoskodni ma1 a balesetek száma? - tet- Művelődésüwi Minisztérium lakosság áll.an.dó munkába ál- kell a cigányok politikai nevete fel a kérdést levelében Széil felügyelete alatt Társadalmi lításának meggyorsítását, a kó- léséről, általános műveltségü:� 

István, Na{llltétény állomás Bizottság jött létre a cigá:ny- borlás megszüntetését. Gon- fejlesztéséről. do�ozója. - Nem állja ki a lakosság helyzetének megjaví- doskodni kell arról. hogy ja- Az írástudatlanok rész,é,re valóság próbáját ez a nézet, tásával, nevelésével. ka:pcsola- vuljanalk lakásviszonyaik, szervezzünk alapismereti tan· mert a baleseteket nagyobb tos feladatok végrehajtására. egészségügyi el1átottsá.guk. is- folyamokat és segítsük elő, gondossággal. figyelemmel E munkában részt vesznek a- kolaköteles gyermekeik tanul- hogy minél többen beiratkoz• mindig el lehetett volna ke- . legnagyobb tömegszervezetek, ianak. Rendkívül fo.ntos.,a fel- zanak a dolgozók általános is• rülni. Növekedett a forgalom, a s.uúszervezetek is. nőtt cigányság kulturális szín- koJ.áiába. Vonjuk be őket az de n.em annyira. hog,y ne len.- .,._...,,,,..,_..,_,,,,..,_,,..,_...,""''-'''''''''''''''''''''' vonalának emelése is. ezért alapszervezet kulturális és ne minctig elég idő a pontos fejlesztenünk kel! a körü.klben sp0rttevék.enységébe. különö• intéüedésre. például a váltók • •,1 végzett felvilágosító munkát. sen ügyelve a fiatalok beszer• helyes beállítására." Negyven éve 8 vasutna A cigányifjúságot fokozot- ve.zésére. hog_y ezáltal elóse-
* 

r= 
tabl>an vonjuk be a társadal- �ítsük átnevelésüket. 

P:letet ment-ett Kiskörös áZlo- mi ifjúsági életbe. S arra is Szociális téren javftsuk lhi-
más főnölGe. APTilis 9-én a szükség van. hogy a dolgozók giéniai, tisztasági és egészség• 
915·ös személuvonat indítása körében is felvilágosító munka ügyi ellátottságukat. Ezért 
után két fiatalember szaladt , folyjé:c a helyenként megtalál- ajánlatos. hog_y az illetékes 
ki az UtaseUátób6l. Amikor • ha� m��lönböztetések �eg- munkabizottságok a bizalmiak fel akarta.k u11ra:n.i a !l!/01"SU.l6 szuntetése erdekében. bevonásával helyszínen is 
vonatra. az el11/Ík eltévesztette A szakszervezetekre a:z a meggyőződjenek szociális. la-
az U!ITást. A vonat mell:ett ál- feladat hárul, ho,gy sajátos kás és egészségügyi .körülmé-
ló álwmástőnök odattarott és es2Jközeikkel segítsék a ci- nyeikről. Ennek megfelelően 
bórkabátjánál foflva hirtelen gán?l�kosság átnevelését. gaz- se,gít,;ék életkörülményeik ja-
kirántotta az utast az űrszel- dasagt. szociális. kulturális vítá4,it. a lakáselosztásnál őket 
vénuből - tudósít leveJébPn helyzetének megjavítását. A is vegyék figyelembe. Gondos-
Lombosi Sándor kiskőrösi feladat :Cettós. Egyrészt szük- kodjanak a megbetegedette� 
málházó. ség van a már munkaviszony- megfelelő orvosi ellátásáról. 

* ban álló, ténylegesen dolgozó. A p0litikai nevelőmun.ká: Szép eredményekről számolt a közösségbe beilleszkedett ci- ban a bizalmiak bevonásával be az április 16-án megtartott aányokkal való fokozott fog- állandóan vé,gezzünk felvilá· termelési tanácsl;;ozáson Ka• lalkozásra. nevelésükre. Más- gosító tevékem�get a cigány zinol>arcika állomásfőnöke. részt feladat a munkaviszony- dolgozók között. hogy a poli· 
Hortobá1111i Lajos - írja Be- Négy évtizede dolgozik a ban nem álló cigányok letele- tikai ismeretek birto:<ában a 
hán Rózsa tudósítónk. - Már- MA V-nál Polonyi Sándor mű- oítése. munkába állítása. szervezett dolgozók színvonaciusban a kocsitartózkodás szaki felügyelő, a dombóvári Gondoskodni kell arról. hogy !ára emelkedjenek. Meggyőzó 98,2 százalékos, a kocsiki'hasz- pályafenntartási főnökség dol- a cigány dolgozók is részt ve- munka eredményeként érjük nálás 105,8 százalékos volt. A gozója. A tiszteletére rende- l!venek a szocial:ista munka- el. hogv belépjenek a szervedolgozók elfogadták azt a ja• zett jubileumi ünnepségen vesenyben és m�különbözte- zett dolgozók soraiba. Adjun-k vl;;slatot. hogy Gáspár Jenő. munkiatársai és felettesei is tés nélkül eio-enrangú tagjai lehetőséget arra. hogy a fej• Lö_vey, _l�ios és_ Budai G1fl!la szeretettel gratuláltak neki, legyenek a munka- és szocia- !ettebbek részt vehessenek a b1;gadJa1, egy :,ve _teljesített hiszen eddig példamutatóan lista brigádoknak. Szükség szakszervezeti munka végzésé' vall.alásu;c alap1an viselhessék • van arra. hogy elősegítsük I ben. leküzdve az elóítéleteket.i a szocialista címet. Reméljük, ' m�gállta a helyét. Jel�!�: szakmai tudásuk emelését és tevékenykedhessenek. mint továbbra is méltók lesznek e rrunt vonalkezelő dolgozik, JO i!ondoskodjunk szakmai t'l.!dá- szakszervezeti aktivisták vagy kitüntetésre. eredménnyel. suknak megfeleló bérbesorolá- tisztségviselők is. 
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ÚJ KÖNYVEK Éjjeliőr vigyáz a szolgálattevő álmára 
BALÁZS ANNA: 

PARIZSBAN HAGYTAK EL 
(Szépirodalmi) 

Egy éjszakai ellenőrzés tapasztalatai 

A regény hőse a .húszas évek
ben, fiatalon kikerült Franciaor
szágba. Hosszas nyomorgás után 
szé'l·encse éri, s egy tanyát vá
sároL Szinte emberfelettt küzdel
met folytatva meger6sitl gazda
ságát, hogy később szerencsétlen 
vállalkozásaiba belebukJék. Ez
után felszámol kint mindent, s 
hazajön, ahová már régen hív
ták rokonai és az újra hazára 
talált hajdani pártzsi magyarok. 

J!:BREDO AFRIKA 

(Magvető) 
Az antológia ismert magyar köl

tök tolmácsolásában mutatja be 
a mai afrlkal költők alkotásait. 
A különböző nemzetek költői
nek közös a mondanivalója: a 
s_zabadságért vivott ktizdelem kap
csolja össze őket. A kötetet ma
vészi Illusztrációk gazdagítják. 
GABOR MIKLÓS: 

NAPFENYES MONGÓLIA 
(Táncsics) 

Ejszaka:i ellenőrzésre kap- 1 gányzár miatt ki volt kapcsol
tam meghívást a miskolci va a rendelkező készülék, il
igazgatóság forgalmi osztályá-

, 
letve az állító központ. Ez a 

tól. Szárnyasi Gyulával, a 3. körülmény a forgalmas fóvo
osztá]y helyettes vezetőjévei. nalon körültekintőbb munkát, 
és Erdélyi Janossal, a forgal- nagyobb előVigyázatosságot 
mi csoport veretőjével este 8

1 
követelt az állomás dolgozói

óra után néhány perccel hagy- tól. Ezekután nem csoda., hogy 
tuk magunk mögött Máskolcot. Perlaki Gyula állomásfőnö

Minden rendben 
köt is a forgalmi irodában ta
láltuk. 

Kopogtatnalc 

a pénztárablalcon 

útunk első állomása Nyék
ládháza volt. A forgalmi iro
dában ütemesen kattog a táv
író. A szolgálattevő éppen a 
váltókezelőnek ad utasítást a Gépkocsink éjfél tájban állt 
408-as gyors fogadására. Ki- meg Eger-Tihamér állomás 
lencre jár az idő, de még Or- felvételi épülete mögött. Az 
bán József állomásfőnök is épületekben csend és sötétség 
irodájában tevékenY'kedik. Az honólt. A váróterem elé érve, 
ellenőrzés mindent rendben jókora bottal a kezében idős 
talált. ember - amolyan éjjeliőr fé-

Mezőlceresztes-Mezőnyárád le - dugta ki a fejét az aj
állomáson sem volt nehez- tón. Aztán, mintha arcul ütöt

• �zt�;;�� �����g.1,,á�i�Y��� mény. A 492-es mehetett volna télc volna. gyorsan Visszalépett. 
ró!, az érdekes hun leletekröl, a ugyan helytelenen is, de a Hirtelenében nem tudtuk kolostol'Ok csodálatos kincseiről, szolgálattevönek nem volt bá- mire vélni  a dolgot. A forgalaz érdekes, ósmagyaro�éval _ ro- torsága elengedni. Csak külön ml irodába belépve azonban kon népszokásokról, az oserdoben 

1 

, ,1._ , • ,, • ' 
rénszarvast legeltető, csontszer- ut;a-5!t=ra adta meg az enge-

1 

�egold�ott a reJtély. A kis
számot használó törzsekről és az delyt. oreg azert ugrott olyan gyor-
épülő, Iparosodó, modernizálódó Mezőkövesden a biztosítóbe- san vissza, hogy a forgalrni 
Mongóliáról. rern:lezés átépítése és a vá- irodából a váróterembe nyíló 

Jól tanulnak az öreg diákok a Hámán Kató Fűtőházban 
A buktató alatt lázas a te

vékenység. Amott a kijára
ton gépek sorakoznak . . .  ve
rejtékcseppeket csaló a mun
ka itt is, ott is. 

Az ember azt hinné, hogy 
ilyen körülmények mellett, a 
pihenésen kívül, másra nem 
jut ideje a vontatási dolgozó-
nak. 

Pedig nem így van. Spal,a 
József szb-titkártól megtud
tuk, hogy a Rámán Kató fő
tőházban eredményesen mű
ködik az üzemi iskola. 

- Nem volt könnyű a fel
a.dat - mondja. - Az elődöm 
és sokan mások azt mondták, 
hogy kár belefogni. "E:n meg
próbálom, gondoltam a/kkor. 
Már csak azért is, mert ma
gam is érdekelt voítam. 

Érröl évre többen 

is belátják, hogy a mű.szaki 
fejlődéssel csak továbbkép
zéssel lehet lépést tartani. 

- És a szolgálat okozta ne
hézségek? 

lem mindennapi módszerek 
- Történtek érdekes dol

gok. Sza lai Géza fűtő például 
gyakran hiányzott a.i iskolá
ból. Nála a vezénylést és az 

iskolát alig sikerült össu
egyeztetni. Fütőtá?'sa, a!ki egy
ben jó barátja, vállalta., hogy 
iskolai napon elvégzi helyette 
a szolgálatot. El is végezte. S 

Sza1,ai ;6 tanuló lett. 
- A további lemorzsolódást 

hogyan akadályozták meg? 
- Nem fogja, elhinni! Kita

láltuk, hogy ÖS'Szehíi>j'ük a fe
leségeket. fiataloknál a szülő
ket: apákat, anyáka,t és elbe
szélgetün1, velük. SegUségülcet 
kérjük. Meg is tettük. Siker
rel járt. A közeljli•vőben me
gint tervezünk egy ilyen csa-

ládi megbeszélést, de most a 

„nebulókat" is meghívjuk az 
értekezletre. Re171€ljii.k, ez még 
eredményesebb lesz. 

Jól bevált a patronálási 
mozgalmunk is! Egy-egy tech
nikus, vagy mérnök mellé 8-
10 dolgozót osztottunk be. A 

patronáló menetközben segíti 
át a dolgozókat az iskolai, 
vagy szolgálati nehézségeken. 

Érdekeltté tették a patro
nálót is. Ha a mellé beosztott 
tanulók jó eredményt érnek 
el, azaz 10 főnél legalább egy 
5-ös, öt 4-es és négy 3-as er�
mény születik, úgy a patroná
ló kéthetes ingyenes üdülést 
kap, 

Jó volt hallgatni,  amilyen 
lelkesedéssel besz.élt !i!Z �·ib
titkár a továbbtanulásról és a 
módszerekről. Jó volna, ha 
mások is követnék a Hámán 
Kat.6 Fűtőház példáját és úgy, 
mint ők. nem riadnának visz
sza a kezdeti nehézségektől. 

Gergely József 

ablakon botjával bekopogjon 
és felébressze az álomba szen
derült szolgálattevőt és váltó
kezelőt. 

A sorompóór és a macska 
Felnémet állomásra nem 

mentünk be. A 2-es sorompó
őrhelyre azonban igen. Az el
lenőrzésekben nagy tapaszta
lattal rendellkező vezeto'l!: már 
előre tudták. hogy a sötét őr
helyen valami nincs rendben. 

Benyitunk, felkapcsoljuk a 
Villanyt. Az ór, aki az asztalra 
terített bundán egy macska 
társaságában szundikált, meg
lepetten pislogott a váratlan 
vendégek l áttán. Enoe igazan 
nem számított. Egy korábbi 
ellenőrzés alkalmával még az-. 
zal büszkéllcedett, hogy ó 
mindig ébren őrködik, nála 
nem foroulhat elő, hogy szol
gálatban elnyomja az álom. 

Kissé korai volt a dicsekvés. 
Vagy talán ezúttal a négylábú 
cimbora csábította egy kis. 
szunyókálásra? 

,,Megy a drót" 

- A következő áUomásd� 
már nem, találkozunk hasonZó 
rendeZlenességekkel - jegyez
te meg Erdélyi János. 
Uyenkor már ,,megy a drót", 
sorra jelzik egymásnak: vi
gyázzatok, ellenőrzés van. 

!gy is történt. Szarvaskő ál
lomáson is aközben gyulladt kd 
a villany a forgalmi irodában, 
amikor kocsink megállt a fel
vételi épület; mögött. Béla
apátfalván pedig még a mál
házó is tanult. A tolatási tel
jesítményeket tanulmányozta 
nagy buzgalommal. 

Ezen a vonalon már nem 
mentünk be több szo.lg.ál,a,ti 
helyre. Gépkocsink Ózd előtt 
jobbra fordult, és robogtunk a 
borsodi iparvidék állomásai fe
lé. Mivel már ei·ősen. hajnalo
dott csak Kazincbarcika állo
másra néztünk be. Az új fel
vételi épület egy kis helyisé
gében a kapust alva találtuk. 
Asztalára borulva szundikált 
a távírász is. A szo1gálattevó 
awnban ébren órködött. 

Még két sorompóőrhelyet te
lcintettünk meg, majd elindul
tunk ha7..afelé. Mire beértünk 
Miskolcrá, már felébredt 
város. 

Visi Ferenc 
,,, • • e e, ♦ t 

Közben a fiókból jegyzetek 
kerültek elő, melyekből kide
rült. hoey az 1958/59-es tan
évben 13-an jelentkeztek és 
1 1-en vizsgáztak, 1959/60. év
ben már 30-an és 27-en vizs-
gázlctk, 1960/61-ben 70-en ta- i IJ t " ·k I ,, . • k ·t • • t t , t , nultak és 67-en tette:k, sikeres '  t-,ogyan nyer U e az ,e uzem / un e es 
vizsgát. É s  nem is akárha-

• 

gyan. Sok volt az 5-ös és a 4-
1

1 Négy válasz egy kérdésre 
es vizsgaeredmény. 

- Ezt a tanévet is jnl keza.- i . .. , . , , , .. . 
tü.k. Kerek százan je!entkcz- ! _űnne,p� készulnek Veszp- 1 szerusegél. !gy munkam,: 1 klserem a tobbi tolatócsopor-
tek iskoló,ra. De a m"nkaéiL- 1 rem-kulso csomópont dol- 1 e;;yenletesebbe vált tok eredményeit és szeretném 
szervezés miatt 84jno;, tőr- ! gozói. f\ múlt félévben ef�rL I C�nka Ernő intézö, rend e�- azt , mindig_ legal_ább egy szá
tént lemorzsolódás. i6-;a. csök- ·

1 

e;edmenye1_k �apJán maJus ! kezo forgalmi szolgálaU.e.-o: zalekkal tulteljesiteni. Amint 
kent a tanulóMt�=ám. Ezzel . r:!.seJén fogJák atvenm az él- t - Az eredmények eredő- tapasztaltam, ók is hasonlóan 
s:emben növekedett az á.lta- ·

1 

üzem kitünte_tést. f>;- .::s?m_ó- jét abban látom, hogy jó törzs- gondolkodnak . . .  Igy alakult 
Záuos ererl.mény. A sok j6ta- , pont dolgow1 nehez korul- gárdája van a-z állomásnak. A ki nálunk az egészséges ver
nuló között is dicséretes Var I mén.vek között juto'ta!-: el a dolgozók ismerik a termelési sengés, ami lendületet adott a 
ga Bálint, Farkas Sá ndor. Ke- 1 megtisztelő címig. A távolsági feladatokat. Előnyös az is, munkának. 
mencei Mihály és Kund! 1 forgalom mellett Veszpre>n hogy a jutalmazási alapból Aranyos János, a fűtőház f6• 
László akik ötösre 1,i�soá�- \ C'lővárosi forgalmát is diát- célprémiumot képzett az állo- nöke: 
tak. ' - - , ják. Sűrű személyjárntaik, más vezetősége, ami anyagi - Hc6yan leltünk élüzem? 

Alighogy kimondta a szarn- 1 különösen a reggeli és a dél- ösztönzést is jelentett a do!- Erre válaszolva talán el
kat. belépett egy vállas nagv-

1 

utáni órákban, jelen.ős utas- gozóknak az egymással való sőként kell említenem a társ
dai·ab ember. Szélcsíp� göm- forgalmat bonyolítanak le. K&- versenyre. A munka minden szolgálati ágakkal való jó kap
bölyű képe csupa derű, ruhája vés a vágány_ . _ szűk a hely. mozzanata a menetrendre épült. csolatunkat. Igyekszünk tel-
olajos, kormos. Csak nagyon Jol szervezett A brigádok képességeik sze- jesíteni az állomás gépigé-

Kérdezgetni kezdtem . . . munkával lehet kiváló ered- rint leleményesen igyekeztek nyeit. .s tőlük viszonzásként jó 
- Hogyan tudja összegye!!:- ményt felmutatni .  végrehajtani a tervben meg- gépgazdálkodást kapunk. Jgy 

tetni a szolgálatot, a családot, _ Milyen munkát ,·ée:eztek, szabott feladataikat. százelegy-ionnatervünket 113 
a pihenést? hogyan nyerték el az élüzem- Sokat enyhített szúk ke- százalékra, a mozdonyfelhasz-

- Nem volt könnyű! - vá- kitüntetést? - Ezt a kérrlést resztmetszetünkön a szombat- nálás gazdaságossági tervét 
laszoJta Kund\ László - A tettük fel négy Veszprém-kül- helyi igazgatóság intézkedése, pedig 114 .12 százalékra te1je
tzolgá1,at. a távolléttei együtt sói dolgozónak. Válaszaikat az amely lehetővé tette a kedvező sítettük a múH félévben. Fű
sokszor 300 órára is rág. sok alábbiakban közöljük. közvetlen vonatokkal törté- tőházunk minden dolgozója 
időmet elveszi az utazás. a be- Bernáth József állomásfő- nő elegytovábbftást. Ilyenek érti és éi•zi az üzemeltetési 
járás. Na meg a gyerekkel is nök: voltak a Várpalota és Ajka önköltség jelentőségét, s ezt 
illi'k eglJ apának foglalkozni. közötti, ,ralamin.t az ajka-bp, bizonyítja az önköltségcsök-
FJs . . . és . . .  ott van az asz- - Nem volt könnyü dol- ferencvárosi közvetlen vona- kentésben elért 107,29 száza-
szony! - villant rám a kor gunk. A Székesfehéri:ár-Cell- tok. Ezek igen nagy segítsé- lékos eredményünk. Annak el
mos képéből a, szeme. dömölk fővonal számos állo- get adtak állomásunk átbocsá- lenére, hogy országosan a leg-

- Száz szónak is egy a vé- mását bővítették. de mi még a tókéoesséT?ének növeléséhez. kedvezőtlenebb terhelési sza-
ge, Laci kiváló tanuló - szól régi adottságokkal rendelke- Hajmási Gyula tolatásveze- kaszokon továbbítun k  vona-
közbe az szb-f;itkár. zünk. Munkánkban ez.ért na- tő: tokat, fajlagos széntervünket 

- Mi a t011ábbi terve? ,a,•on fontos volt a körültekin- - Nálunk váltás után azon- 6.44 százalékkal túlteljesítet-
kérdezem tő szervezés, a helyi adottsá- nal megkezdődik a munka. Jgy tük. 

- Eze,i még nem gondol- gok maximális kihasználása. nem keletkezik törés a vonat- * 
koztam, de azt már tudom. Mindig figyelemmel kísértük feldolgozásban. Azonnal ne- Ime, a négy vélemény, 
hogy a technikai fejlődés min- a tervieljesí1és állását és kilátunk az elegv előkészíté-' amelyből kialakul a VesZ!)rém� 
dig többet és többet kíván tő- igyekeztünk megszüntetni a sének. a leadási kocsik kihú- külsői helyzetkép. A dolgozók 
lii.nk dolgozóktól - feleli nem mutatkozó akadályokat. Sike- zá�ának. Ugyanezt teszik a munkájára fegyelmezettség és 
általános iskolás szinten. rült elérnünk, hogy a feladott többi btie:ádok is. l1Jn a dolo- szervezettség volt jellemző. 

Amikor elbúcsúztunk, alig dolomit 41.4 százalékát lránv- mithoz szükséges kocsikat le- Nappalok és éjszakák szorgal
állták vékony ujjaim a laoát- vonattal továbbítsuk. 'l'éte- hetöleg Válogatom, hogy ezzel ma és igyeke7.cle áll a jó 
hoz swkott. izmos tenyerét. lesen vizsgá!fuk felül "vonat- kevesebb kocsival tudjuk el- munka mögött. De ott áll a 

- Hogyan sikerült a to- 1 fo!!adási és feldole:ozási ter- szállítani az árut. Nagyon 
I 

pártszervezetek és a s7.akszer-
vábbtanulás fontosságát így I vei'lket, s e munkába bevon- hasznos. hogy a vonatelemzé-

1 
vezetek see:ítsége. j ,·ó�vító. ne

megértetni az emberekkel? - tuk a dolgozókat is. Igy, kö- sekből és a kocsiintézésböl ma- velő tevékenysége is. Vesz
fordultam Spala Józsefhez 

l 
zös erővel si került biztosíta- e:am i� kaook egv példányt. prém-külső csomópont dol-

- Szako'Gtatásokon, párt- és 'lunk a személvvonatok 86 99 Igy az intézkedések .tudatá-
1 

gozói megérdemlik az elisme-
3zakszerveznti frtekezleteken s7.á7Alékos, a tehervonatok ban én is elór" tt>nok tervez- rést. 
erről beszéltünk. .Az em,bere'k 82,31 százalékos menetrend- ni. Szüntelenül figyelemmel Snbó Béla 

s 

Szépülnek a személykocsik 
Meleg, nyarlas hl6járáslw kiiszömött rá.nk a késői tava-. 
A nagyobb pályaudval"okon megkenődött a tavaszi nagy. 
takarítás. A Keleti Műsza.ki Kocsiszolgila;tl Finökség taka
rító brigádjait is nagy munkábBD t&láltuk az bnepek előU 

A míísza.k r6zmosódájábaa Is Dlll'Y a fonralom. A szirftó
és vasa.lógép 19,.:1 q feh� lll5ÚQ 61 \11111111 ódaMDi. 
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MAGYAR VASUTM 

Huszonnégy órás 
vasutassztrájk 

Franciaországban 

1962. MAJUS t. 

Pályázati felhi�Tás 

A szakszervezet kultúrne-
1 

szobroklkal. domborművekkel, 
velési és sportosztálya a XII. ipar- és népművészeti mun
vasutasnap alkalmával Bu- kákkal. 

Hárnm bajnokságot nyertek a békéscsabai atléták 
a vasutas mezei futóbajnokságon 

A francia vasutasok sztrájk
/ ja. amely a húsvéti ünnepek 
. alatt Délkelet-Franciaország 

vasúti forgalmát bénította 
meg, ma országos méteteket 
öltött. A CGT és a keresztény 
CFTC április 25-re általános 
vasutassztrájkot hirdetett. A 
sztrájk kedden éjfélkor kezdő
dött, a vonatok .csak a lcgko
zelebbi állomásokig folytatták 
útjukat, és csütörtök hajnalig 
ott vesztegeltek. A sztrájk 
csaknem 100 százalékos, annruc 
ellenére, hogy a szocialista 
Force Ouvriére vezetősége a 
sztrájk ellen foglalt állást. A 
szocialista vasutasok zöme 
azonban szolidáris a másik két 
szakszerveret vasutasaival. A 
párizsi és vidéki nagy állo
másokról szerdán reggel mind
össze néhány nemzetközi vonat 
indulá.sát és érkezését jelentet
ték. 

dapesten rendezi meg az 0r- A műveket 1962. június Ha 

szágos vasutas Képzóművé- keU_ e!futta!ni a, kiállítás ren
szeti Kiállitást. dezobizottsagához (Bp., VIII. 

A !ciállításon képzóművé- Néps;;ínház utca 29.) 
szeti köreink tagjai. tényle- A kiállításra beküldött al
ges és nyugdíjas vasutasok kotásokat neves művészek
és azolk családtagjai vehet- bő1 álló bizott�ág bírálja el. 
nek részt maguk készítette 

.,prUis 22-én a vasutas mezei 
.futi.baJnokság.gal fejeződött be 
az Idei mezei íutóldény. A NéP
ligetben megrendezett hagyomá
nyos bajnokságon minden szám
ban népes mez6nyök álltak rajt
hoz. Ez is bizonyítja, hogy vasutas 
sportkörelnkben nagy gondot for
dítanak az utánpótlás nevelésére. 

KÜiönösen örvendetes a fejlö
dés néhány vldékl sportkörnél. A 
többbl között BékéscsabAn, Sze
geden, Pécsett, Székesfehérvárott, 
hogy csak néhány nevet említ
sünk. A békéscsabai ,·ersenyzök 
például h4rom szlimban nyertek 
bajnokságot. A mezőnyből ma
gasan kiemelkedett Huszár, aki 
ezúttal is kitűnő formában ver
senyzett. A nöi felnőtt mezőny
ben az idén először állt rajthoz 
Kazi Aranka, az 1000 méteres tá
\·on . elért első helyezésével azt 
igazolta, hogy lehet rá számí
tani. 

A felnőtt férfiak 7 kilométeres 
\·ersenyéberi sajnálatos dolog 
tör1ént. Téves körjelzés folytán 
több versenyző - közöttük há-

Rajtol a férfi Ifjúságiak mezónye 

rom szegedi - egy körrel keve
sebbet futott, s eredményüket 
meg kellett semmisíteni. Emiatt 
a Szegedi VSE csapata elesett a 
harmadik helytől és az összesí
tett pontverseny első helyezésé
től. lgy a pontversenyt több e!s6 
helyezésük révén a Békéscsabai 
l\IAV Bocskay versenyzői nyerték 
a?.onos pontszAmmal a Törekvés 
előtt. 

Eredmények. Férfiak. Serdülők 
(kb. 1500 m): 1. Császár (Békés
csabai MA V) 41 :32,6, 2. Kecskés 
(CVSE) 4 :34.2, 3. Szivák (CVSE) 
4 :38.8. csapat: 1. CVSE 34, 2. Bé
késcsaba 61, 3. PVSK 81 pont.. U

júságlak (kb. 3000 m) : 1. Janczer 
(l;'VSK) 9 :52,6, 2. Harmath (SZVSE) 
9 :58,8, 3. Vámos (BVSC) 10:ll,4. 
Csapat: 1. PVSK 49, 2. Székes
fehérvárt MA V Előre 55, 3. CVSE 
95 pont. Felnőttek (kb. 3000 m): 
1.  Bárkányi (SZVSE) 9 :30,2. 2. Já
nosi (Törekvés) 9 :39,4, 3. Pix (Tö
rekvés) 9 :50,8. Csapat: 1. Törekvés 
!!4, 2. SZVSE 49, 3. Sztv. MÁV 
69. Férfiak, felnőttek (kb. 7000 m) : 

Kalász Erzsi a magyar baj
nokság után a vasutas bajnok

ságot is megnyerte. 

Tekézöink a negyedik helyen végeztek Bécsben 
A Nemzetközi Vasutas 

I 
kitűnő rende?Jés mellett. vé-

Sportszövetség rendezésében gig sportszerű, baráti lég
áprilhs 16 és 19-e között körbPn bonyolódott le. Egy 
került sor Bécsben a nem- csapatban 6 versenyző in
zetközi • vasutas tekebaj- dult. A magyar csapat tag
r.oks:igra. Az USIC máso- Ja1 közepes teljesítményt 
dik tekebajno�gán 9 , o_r- nyújtottak. Csapatban ugyan
s�g Ausztruz_, Romania, is a negyedik helyen végez-1\ DK. Magyarorszag. Jugosz- t k ba . k t 'k á lái,ia. Csehszlovákia, NSZK, e . a 1n_o ?sz ra , a m_ -
Franciaország és Lengyelor- sodtk roman es a harmadik 
szág - legjobb vasutas te- helyen végzett NDK tekézők 
kézői mérték össze tudá-

, 
mögött. Egyéniben Papp lst

sukat. ván 883 fával 54 induló közül 
A háromnapos bajnokság az ötödik helyen végzett. 

Vasutas birkózósikerek 
A: utóbbi hetekben egymá.st 

érik a birkózóversenyek. Szin
te nem múlik el olyan hétvé
ge, hogy a serdülök, ifik vagy 
a felnöttek ne lépnének sző
nyegre. Különösen örvendetes 
a vasutas birkózók jó szerep
lése. Az országos feln,ótt, s-.a
badfogású vidéki bajnokság:;n 
például a Debreceni VSC blr
kótói szerepelte'< a legjobb-in. 

Az országos szabadfogá.sú if
júsági egyéni és csa.patba1nok
ságon is kitünóen szerepeltek 
a 1:asutas utánpótlá.s tagjai. 
Csapatban a BVSC végzett az 

első helyen, de figyelemre 
méltó eredményeket értek el 
a Törekvés és a Szolnoki MAV 
birkózói is. A BVSC ifjú.sági 
versenyzói az országos bajnok_ 
ságot mege!ózóen a Budape�t
bajnokságot is megnyerték. A 
Budapest serdülő bajnokság is 
BVSC-sikereket hozott. Két el
s�. három második és három 
harmadik helyezéssel meg
nyerték a csapatversenyt, 

Itt kell meQ'llmlíteni, hogy 
a Magyar Birkózó Szövetség 
által 1961-re kiírt legjobb ne
velóegyesület címet a BVSC 
nyerte. 

1. Huszár (Békéscsaba) 21 :54,8, 2. 
Novák (Békéscsaba) 24:01,6, 3. 
Tóth s. (Békéscsaba) 24:21. Csa
pat: 1. Békéscsaba 22, 2. Törek
vés 60. 

Nők. Serdülők (kb. 500 m) : 1. 
Kalász (Békéscsaba) 1 :27,8, 2. 
Bra"'1t (Szolnoki MA V) 1 :30,7, 3. 
Szegedi (Makói VSE) 1 :31,8. Csa
pat: 1. Szolnoki MA v 20, 2. 
CVSE 21, 3. Makói VSE 27 pont. 
Irjúságlak (kb. 800 m) : 1. Nagy 
K. (Hatvant VSE) 2:11,6, 2. Suck 
M. (Békéscsaba) 2:17, 3. Oláh 
(DVSC) 2:17,6. Csapat: 1. SZVSE 
19. 2. Makó! VSE 32, 3. Törek
vés 41. Felnőttek (kb. 1000 m): 1. 
Kazi A. (BVSC) 3 :27,4, 2. Gyenes 
(HVSE) 3 :H,5, 3. Gégény (Törek
vés) 3 :54,6. Csapat: 1. SZVSE 19, 
2. Törekvés 19. 

Pontversenyben 1. Békéscsabai 
MA V Bocskai S4, 2. Törekvés 64, 
3. Szegedi VSE 59, f. Ceglédi VSE 
56, 5. Pécsi VSK 38, 6. Szolnoki 
MAV 26, 7. Székesfehérvárt MAV 
Előre 26, 8. BVSC 23 ponttal. 

A francia vasutasok maga
sabb bért és jobb munkafelté
teleket követelnek. 

VASÚTI POSTARABLÓK 

Nagyszabású postarablá& 
színhelye volt a brightoni va• 
sútállomás. A postás az érke
ző vonatot várta a sinek mel
lett, mintegy 15 ezer font ét
t.ékű küldeményekkel a "zsák
jában. Amíg várakozott, oda
ment hozzá egy férfi, és azt 
mondta, hogy segíteni küldték 
az állomásról, s mivel a vonat 
távolabb fog megállni, vigyék 
előbbre a zsákokat. Aztán még 
három férfi jött oda hozzá
juk, és a nagy ,,segítségnek." 
az lett a vége, hogy egy-egy 
zMkkal elfutottak. Mire a pos
tás berohant az állomás épü
letébe. hogy igazi segítséget 
kérjen, a postarablók eltűn
tek. 

festményekkel, grafikákkal. A kiállitás díjai: 

Amatőr munkáknál: 

festészet I. díj 1000 Ft 
lI. .. 800 

UI. .. 500 

szobrászat I. .. 1000 
II. .. 800 

III. .. 500 

arafika I. .. 800 
M 

II. .. 600 
III. .. 400 

ipa1"- és népmúvészet I. .. 800 
II. .. 600 

III. .. 400 

Hivatá.sos művészeknél: 

festészet I. díj 12op Ft 
II. 1000 

III. 600 

szobrászat I. 1500 
II.  1000 

III. 800 

Ifjúsági munkák díjai: I. díj 500 Ft 
II. .. 300 -

III. . . 200 � 

-nak megfelelő 
tárgyi jutalom. 

... ... 

Hírek 
- Modern üzemi konyha 

1 
- A tatabányai építésveze,. 

építését kezelik meg a közel- tóség dolgozói a VlII. párt
jövóben Kaposvár állomáson. kongresszus tiszteletére vállal
Az önkiszolgáló jellegű étte- 1 ták, hogy éves termelési ter
remben egyszerre 150 dolgozó vüket 101,5'/o-ra teljesítik, az 
étkezhet majd. önköltséget pedig 0,20',-kal 

csökkentik. 
- ANGLIABAN 11 \Vest�r- _ UNNEPJ MOSZAKOT 

Joggyakorlat - Elvi döntések 

ton , éa Anni4:S1and , kinötti ke7.deményeztek május 1 tisz• 
alagutban egy athalado vonai uletére a Buda.pesti f;;pí�I 
halálra gázok kN pálylmlun- Fönöbég A ll. mozgó építésve
� A �eucsétJ_ens�g"' !'z zetóségének dolgozói. V�lal
idézte eWí, hOff f�k ü.k hogy Ha.tvan él a Máira
�uk finelmezieiő sípjelzé- 1 vidéki Erömü kö7-öU a sét. bal vágányon 5 km ágyazat• 

- Az 509-es számú nemzet- rostálást és 1 km hézaa néJ
közi gyorsvonaton felfedezett küll várin:vcserét II batáridfi 
hibáért és a robogó sze1'eLvén11 elótt ké$ naooal elvéirTJ,k. 
megáUításáért a budapesti A továbbtanuló dolgozók tanulmányi kedvezményeivel 

kapcsolatos egyes kérdések értelmezése igazgatóság Hubert Ferenc 
váitókezelőt 500, Kuru.cz János 
váltókezelőt pedig 400 forint 
pénzjutalomban 1'észesítette. 

IV, 

Mt. V. ZlZ. §. A tanulmányi 
szabadságot egy naptári éven 
belül a dolgozó évi rendes 
szabadságának (Mt. 49. §.) ti
zenk� munkanapot meghala
dó részébe be kell számítani. 
A tanulmányi szabadságot a 
vizsgák után kiadni nem le
het. 

1.) A tanulmányi szabadsá
got lehetőleg a továbbtanuló 
dolgozó kívánsága szerint kell 
kiadni, azt azonban minden
képpen biztosítani kell, hogy 
a dolgozó a teljes tanulmányi 
szabadságot a vizsgák előtt 
igénybe vehesse. 

2.) A tanulmányi szabadsá
got a tanév befejezésének évé_ 
ben járó rendes szabadság 12 
munkanapot meghaladó részé
be kell beszámítani. 

3.) Ha az előírt tanulmányi 
idő utolsó éve csak fél évet 
tesz ki, akkor erre az időre az 
évi tanulmányi szabadság fe-
le jár. 

4.) Ha a dolgozó az évi vizs
gáit tanulmányi szabadság 
igénybevétele nélkül, vagy a 
jogszabályban biztosítottnál 
kevesebb tanulmányi szabad
ság igénybevétele mellett teszi 
le, akkor az így fennmaradó 
tanulmányi szabadsággal a kö
vetkező évi tanulmányi sza
badság ideje nem növelhető. 

badság nem jár, mert ellen
kező esetben az évismétló (fél
évismétlő) dolgozó indokolat
lan előnyöket élvezne a vizs
gákat időben és eredménye
sen letevő dolgozókhoz ké
pest. 

Ha a dolgozó az évfolyamra 
előírt összes vizsgái letételét 
megkísérelte, de a vizsgák si
kertelensége következtében 
évfolyam (félév) ismétlésére 
utasították és az eredményte
lenség hosszan tartó súlyos be
tegség vagy más rendkívüli ok 
következménye, akkor a vál
lalat igazgatója az ismételt 
tanévre is engedélyezhet ta
nulmányi szabadságot. 

(Folyf;9.tjulc.) 

- HűS"f:GJUTALMAT kap
tak. 25 éve dolgozik a debre
ceni jánnűjav!tóban Kaszonyl 
József, Veress Lajos, Gulyás 
Sándor, Srza.bó István, Kozma 
János és Mészáros József. A 
hat dolgozónak ünnepélyes 
külsőségek köwtt adták át az 
egy havi fizetésüknek megfe
lelő hűségjutalmat. 

- Az utóbbi hetekben nagy 
gondot fordítanak Vác állo
máson a verseny nyilvánossá
gára. Ez ösztö112ó hatással 
van a dolgozókra. A három 
for&'a.lmi brigád között ugyan-
is megélénkült II versenyszel
lem. 

A Hivatalos Lapból 

sási:!�;;�':f 1:i�ot!!��:•�
l 

: 
dolgozók figyelmébe ajánljuk a 
"következőket: 

1,. számból: 109 26U962. 112. B. 
Kiküldetés! (külszolgálati) költség
átalány megállapítása. 

A továbbtanuló dolgozók tanul
mányi kedvezménye.i"vel kapcsola
tos egyes kérdések értelmezése. 

n. számból: 108 715 1962. 118. D. 
33 százalékos menetkedvezmény a 
Budapesti Ipart Vásár látogatói 
részére. 

Az 1961. évi eredményes mun
káért kitüntetett szolgálati he
lyek. 

Közlemény a 14. llemzetli:öz1 
vasutas eszperanto kongresszus 
rendezéséről. 

A szerkesztőség üzeni 

- Harminchárom évi szol- b,:SJ
é

�á���;
11 ��!J:.t�.é�cttá;�� 

MAGYAR VASUTAS gála után április 15-én n11ug- zsa Kazincbarcika, Boldizsár Gyu-
E'elel6s szerkesztő: Gulyás János díjba vonult Suba Béla vonat- la Békéscsaba. cseh Zoltán Szol-

Felelc5s kiadó: Szabó Antal vezető. Baja állomás dolgozó- ��Y �
ó
r��ván��;lóT!'bZ:�:��: 

Szerkeszt66ég: Budapest. VL. ja. Az áUomás szolgálati és a 

I 

Mező' László Dombóvár, Uglyal 
Benczur u. 41. mozgalmi szervek vezetói va- Sándor Miskolc, Bognár Károly 

Telefon: városi: 424-191. !amint munkatársai ün�epé- Tapolca, Szabó Béla Veszpré�-
Qzeml · 3!f-Tl kuls6, Szlládl Sándor, dr. Bánk• 

Terjeszti• a Népszava · Lapkiadó lyesen vettek búcsút Suba Bé-

1 

falvy Gyula, Tótka Károly sze-
• Vállalat 

l 
!á!�l,_ miu�án u,tolsó szolgálati �!tér �í�! �:�iz:�t :::;:i"e�: Budapest, vn .. Rák6czl dt M. ut,ar�l B_a1ára erkezett a, 2123- ket lapunk anyagához relbaSznAI-

Szlkra Lapnyomda as szamu t-'OnattaZ. Juk, 

.. , ........................... , ............................ , ······ 

Kulturszomj Ünnep e lőtt 

5.) Ha a dolgozó a tanul
mányi szabadságot oly mér
tékben Vette csak igénybe. 
hogy az igénybevett alapsza
badság és tanulmányi szabad
ság együttesen nem éri el a 
dolgozó rendes (alap- és pót-) 
szabadságának mértékét, ak
kor a dolgozót megilleti ren
des szabadságként a fennma- � 
radó különbözet. 

6.) Nem jár tanulmányi sza
badság a pótvizsga letételére, 
a dolgozó azonban az igénybe 
nem vett az évi tanulmányi 
szabadságát e célra felhasz
nálhatja. 

7.) "f:vfolyamismétlés ese
tén az ismételt tanévre (fél
évre) újabb tanulmányi sza-

- Szaki! Leg°yen szíves mondja meg a fele
ségemnek, olyan izgalmas könyvet olvasok, 
hogy csak az estivel megyek haza. 

- Megígértem a fiamnak. hogy kiviszem 
a felvonulásra, de sajnos. szolgálatban lenek. 

( Pusztai Pál rajza!) 
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NEMZETKÖZI GYERMEKNAP. 

A SZERVEZETT VASUTAS 0OL�OZÖK LAPJA 

VL �VFOLYAM, 10, szAM. Ara 40 fillér 1962, MÁJUS 1'7. 

· Új menetrend - a gyorsabb közlekedés jegyében 
1962. május 27-én O órától 

I 
vasút hálózatában. Ezt első-

! 
kesfehérvá,ri vonalrészre is 

l 
�rülnek majd -, �ogy Si_?f�k 

lép életbe a MAV új menet- sorban a megnövekedett szál- kiterjesztik. örve�?�� dolog es 1;1a_la��e�t�yorgy _k:0�;� rendje, amely 1963. május lítási feladatok kívánják meg. az is - ennek kulonos_e�. a a keso eJJeli orákban UJ 
25-ig lesz érvényben. Az új Balaton déli partján udulők natot közlekedtetnek.. 
menetrend - figyelembe véve 

A vasutnak ugyanis ebben az 
a vasút technikai fejlődését évben 5,6¾-kal több utast és 
- a tartalékidők jobb kihasz- 1;s0;,-kal több árut kell e!szál
nálásával, nagyobb átbocsátó- Utania, mint amennyit 1961-
é.! szállítóképességet biztosít a ben szállított. 

. Csökkeh . az utazási idő 

Tovább javul a nemzetközi összeköttetés 

Lapunk egy korábbi szá- gyorsjáratú személyvonatpár 
mában már foglalkoztunk a közlekedik. Az új menetrend-
nemzetközi személy- és teher- ben a 908. és 909-es belgrádi 
szállító vonatok közlekedésé- gyorsvonatok a Nyugati pu. 
vel. lgy ezúttal csak röviden helyett a Keleti pu.-ról köz-

Gondtalanul, önfeledten játszanak az óvodá.sok a Benczúr ut

cai vasutas óvodában 

Szovjet professzor elííadása a közlekedésról 
érintjük a változásokat. Az lekednek. :E:ppen ezért . a A Magyar Tudományos Aka• 1 Elmondotta például, hogy .�o. Milyen változásokat tar- Hajdúszoboszló és Budapest Arlberg-expressz helyett Bá- moszkvai ki>zvetlen kocsikat démia műszaki tudományok I 

millió gépkocsi fut az Egyesult talmaz az új menetrend? - között_ ;1em áll meg . .. Itt a zel _ Wien - Budapest - t,ováb?itó új 2502. és 2505-ö� 
osztálya május 3-án felolvasó--' Allamokban. A kapitali�k erkérdeztük Bacs Istvántól, a 8. menet1do 25 perccel csokken. 1 Bukarest között Wiener-Wal- számu vonatok 1s a Keleti 

I ülést tartott az akadémia fel- re úgy hivatkoznak, �t !1 szakosztály menetrendi osztá- A távolsági személyvonatok I zer néven új gyorsvonat köz- pu.-ról indulnak, illetve oda 
I olvasótermében. Ennek kereté- 1 „haladó amerikai gaz,d,asag fe-lyának helyettes vezetőjétől. közül a Budapest-Hegyes- lekedik. Az új gyorsvonat érkeznek. 
I ben A forgalurn megosztása a nyes eredményére". - Az új !11-enet;·e.nd egyik halom és-�. Budapest-l:_!yír- kedvező menetrendi ��vése - Az ___ is érdekessége a közlekedési ágazatok kö�tt 

I 
A valóságban ez «ilz?tt legnagyobb 3elentosege �bban egyhá� kozott kozlekedo vo-

a Danubia-expressz kozleke- nemzetkoz, _forgalomnak, hogy 
I 
címmel E. D. Hanukm>, a koz- gépkocsiforgalmat, draga van, hogy a szerelveny_ek n�t?knal 40-45 p�rscel lesz dését is pótolja. Menettartama I a MA V es a csehszl<:>vák gazdaságtudományok doktora, közlekedést jeleni. gyorsabban közlekednek, mint 

I 
r?videbb a meneti�o. Tobb 

kizárólag csak a MAV vona- vasutak személyforg�lmaban 
a Moszkvai Vasútmérnöki Fő- á k;ban az autók eddig - mondo�ta_- .- A bel- ':''szonyl_atban a �elJ:I vo;1�tok lain nyugat-keleti irányban máj_�s 27- _tő� Stlfrorn les_z a, iskol.a professzo�a tartott e!ő: �a,k

n�r"�c:'bességgel haladföldi �zemélys:all,to • v�natoT, utvon�anak kit_eries;�sevel 4 óra 58 perccel, ellen�á1!yban k?zos hata:8:llomas. ('>- Drava- 1 adást. Az előadasJ d-r. Csanad! hatnak a túlzsúfolt utakon. 1,gy utazási sebessege peldaul a UJ, kozvetlen távolsag1 sze- 2 óra 23 perccel lesz roV1debb I h1d megép1tese réven pedig I György az akadem1a levelezo . teg a balesetük A:r, tavalyi 32 km 'óráról 33 �m/ ll;éll7:'<>nat összeköttetés_eket az Arlberg-€xpressz menet- to;·áb_b ja".111 a .. �u�apest- tagja v�zette be, s bemutatta: a 1; r�ft AUa,mokban. a '..,asút 61á-ra nöi;ekszik. Ezen belul a letesitunk. Budapest-Keleti pu. idejénél. Az új menetrendben Zagrab-fü3eka kozott, gyors- hallgatóságnak a neves szovJet Uf 1 40 százalékát bogyorsvonatok utazási sebessé- és Eger között például na- két pár közvetlen gyorsvonati vonati közlek�és, mert köz- professzort, akinek több �ikke a 
1:f

a 
�m és csök'kenő jelenge 52,66 km/áTáról 56,4 km/ P?nta • �t pár új közv�tlen összeköttetésünk lesz. vetlen koc�ijáratunk nem és tanulmánya je)ent meg már i��;\a':;. A S=vjetunwba/11 órára emelkedik. Ez a gyak�r- tav�lsagi sumélyvonat kozle: _ Jelentősen jauul az ooz- Murakereszturor:, �anem Gy�: magyar nyelven i.s. ma is és húsz év múlvn is latban azt j�l�n!i, hogy csok- kedi�,. a�:lyek eg�ben_ a helyi szeköttetés a népi demokra- kén;re�en, Koprivmcá:11, az 1;1l Hanulwo professzor előadá- a oo.sút lesz 4 legjelentősebb ken az utazasi ,dő, _az utasok 1;1Jazas1 1genye�et 1s kiswlgál- tikus államokkal is - foly- határatmenetben kozlekedik sában hangsúlyozta, a szocia- közlekedési 6,g. Viszont elisme-,övidebb idő alatt ernek el a Ják. Az 1_�14. es 1�15. sz. v,:i- tatta Bács István. - A Pan- maJd. Usta közlekedés egyik !egfonto- réssel szólt arról. hogy magas céláUomáshoz. na_tok _ kozlekedéset . Celldo-

nónia-expressz men�ttarta71;� • Az �j •_meneyend életbe- sabb ewnyét, azt, hogy fokot ért el az Egyesü.it AUa--- A nyári főidényben to- molkrol Szombathelyig meg- a MAV vonalain eszak-deli lepésétol Jelentos�n. meggym- megteremti a lehetőségét mokban a csővel!'etékes szálli-vlibb javítju/. a fővonalak hosszab):>1tJuk._ A. Bud�pest- irányban 1 6ra 05 percc�l lesz sul a . nemzetkozi teherfor: az ésszerű fonalQDlllleg- tás. közlekedését. Budapest és Nyugat!, V.U· e_� Kiskunfelegy- rövidebb a Jel.enleginel. A g�I°.m .. 18· A MA V vezetői osztásnak az egyes szállí- Részletesen elemezte az elő-Miskolc között megállás né!- háza kozott kozlekedő 714. éa nyári főidényben várható na: kulonosen J:?a?Y gondot _for- tásl ágazatok között, és adás a szovjet vasút fejleszté-kül új gyorsvonatpár közle- 723· sz. vonat?k helyett !Ju- gyobb utasforgalomra val� �ítanak a nep,. demok1;atikus ezzel lehetővé válik az sének irányelveit és a várható kedik. Pécs és Budapest kö- d�pest-�yugat,_ pu.-Cegled-::- tekln-tettel Budapest-Nyugati e�- a * nyu_gati or�zagok� egész közlekedés legcélsze- azdasági kihatásokat. Rámu-zött az eddigi gyorsvonat he- Kiskunfelegyhaza-Szentes ko- pu.-ról Biharkeresztesen át ku;dendo . zoldség- es gy�- rűbb fejlesztése. r tott arra milyen nagy jelen-!yett gyorsmotor vonatpár zött a 7414. és 7413. sz. távol- , Teiusig (Tövisig) , gyorsvonat- molcsfélesegek gyors elszálh-
R

ám 
tatott arra is hogy 4 ka- �get tcl.ajdorutott az egész közlekedik, 30 perccel rőm-

1 
sági személyvonato_k . közle- pár, Nové Zámky-ig egy tására. - v f - ! pital�ta k,özlekedé�t 4 spontán közlekedés arányos fejlesztésé-debb menett.artammal. A Deb- kednek. lgy Csongrad 1s koz- 1 _ ! fejlődés jellemzi. Ez az egyes nek az SZKP XXII. kongre.sz-recen-Bzidapest között közle- vetlen személyvonati össze- ' 

közlekedési ágazatok párhuza-
1 

srusa. kedő új gyorsm�tor-vonat köttetést kap a fővárossal. d J I k 
mos, rendszerint túlzott kifej- A szakértő hallgatóság elis-Húsz 2000 lóerős iese -e e tromos lesztését eredményezi és a ka- merő tapssal fogadta E. D. Ha-

Gőzvontotású ingajáratok d QHAB I pacitás kihasználatlanságára f nukov professzor érdekes és 
mozdonyt vásároltunk a své N -cégtő vezet. tanulságos előadását. - Milyen javulás várható a menettarlama átlag 20 perc-

munkásvonatok közlekedésé- cel megrövidül, ugyanakkor 
ben és a Budapest környéki a zsúfoltság jelentős enyhü
Jorgalomban? lése váJ:ható. A távolsági 

_ A lehetőségekhez képest munkásvonatoknál az jelent 
új helyi vonatok beállításával lényegesebb változást, hogy 
enyhítjük a szerelvények zsú- az eddigi 15-15,30 óra helyett 
Joltságát _ hangzott a vá- az új menetrendben 12,30-13 
Jasz. _ Munkanapokon pél- órakor indulnak a vonatok 
dául a szobi, a lajosmizsei, a Budapestről. 
nagykátai vonalakon 2-2, a A belföldi forgalomban a 
komáromi vonalon Bicskéig 3 nyári idényben minden évben 

pár új személyvonat fog köz- nagy gondot jelent a balatoni 
lekedni. A budapest-ceglédi forgalom. A tavalyi tapaszta
vonalon pedig kísérletképpen latok szerint hasznos volt a 

bevezetjük a gőzvontatású közvetlen balatoni gyorsvona-• 
tok és a szakaszos megállók ingajáratok közlekedtetesét. 
alkalmazása. Mint megtudtuk, Az új menetrendben a ceglédi 

helyi vonatok Pestlőrinc és az új menetrendben a szom-
bat déli és vasárnap esti voMonor között mindkét irány- natok zsúfoltságának enyhíté-ban áthaladnak.. A közbeeső sére a főidényben Budapest és 

állomások utasai részére Bu- Balatonszemes között új gyors
dapest-Monor között új inga- járatú személyvonat közleke
vonatokat állítunk be. Ezzel I dik. Ezenkívül Székesfehérvár 
a forgalomszervezéssel a ter- é�. Fonyód közötti helyi von�t 
vek szerint a ceglédi vonatok kozlekedését a budapest-sze-

lteggeltől estig nagy a forgalom a Keleti Műszaki Kocsiszol�á
lati főnökség akkumulátortöltő üzemében. A dolg�zó� 12 o�a 
alatt általában 1200 kg súlyt mozgatnak meg. KéJ!u.nkon !�•k 
targonca kimerült akkumulát-0rokat visz '!e, a mas1k feltölioi-

tekkel Jár ki az üzembol_ 

A mind jobban növekvő I emberek . véleményét is figye
vasúti személy- és teherforga- le_mbe v':�: a sved r:fC>_HAB
lom zavartalan lebonyolításá- ceggel kotottek szerzódest

_. 
A 

hoz az eddigieknél nagyobb közelmúltban aláírt meg�lla

-· -·· 1 

Szakszervezeti aktívák kitüntetése 
teljesítményú Diesel-mozdo- podás értelmében a svédek A szaktanács elnökségének 

nyokra van szükségünk. A ke- húsz 2000 lóerős Diesel-el<>.kt- határozatára minden esztendő
reskedelmi szakemberek már romos mozdonyt szállíta11alc a ben - május 1 alkalmából -
két éve folytatnak tárgynláso- MAV-nak. a ,,Szakszervezeti Munkáért" 
kat Európa legnagyobb motor- Mint a 7. szakosztály veze- kitüntető jelvény a.a.ny, 

ezüst, illetve bronz fokozatát gyáraival korszerű Diesel- tóitől értesültünk, a gépek 
le

-
adományozzák a mozgalomban elektromos mozdonyok vásár- száL!ítását 1963 májusában kez- hosszú ideje kiválóan dolgozó lása ügyében. A NIKEX ne- dik meg. Megtudtuk azt is, társadalmi aktivistáknak, szakhézipari külkereskedelmi vál- hogy ezt a mozdonytípust már szerv1c

zeti tisztségviselőknek. 
lalat szakemberei a MAV ille- ismerik. A 108 tonnás gép Az idén első ízben mintegy ez
tékeseivel közösen 30 cég 52 ugyanis néhány hétig már ren, köztük 24 vasutass�zer
aján!atát vizsgálták meg. A közlekedett a MA V vonalain. 

/ 
v�zet} aktiva, illetve ��tség: 

kísérletek, a hosszú piackuta- A mozdony könnyen vontat viselo kapta meg a k1tunteto 
tó munka után a vasúti szak- 2000 tonna terhet is. jelvényt. Az alábbiakban kö-

A VIIL pártkongresszus tiszteletére-

zöljiik a kitüntettek névsorát. 
ARANY FOKOZAT: Szabó 

József osztályvezető, vasutas
szakszervezeti központ, Sza
badfi Jószef mb-titkár, Vas 
megyei biz., Ve,es Géza szb
titkár, Bp_ Nyugati áll., Pánti 
Bél.a, a szakszervezet alelnölke, 

szakosztályvezető-helyettes, 
KPM 1'3. szakosztály, Kékesi 
Ferenc szb-titkár, Abony áll., 
Végh Lajos, a szakszervezet 
elnöke, szakosztályvezető, KPM 
1/3. szakosztály, Nagy Bálint 
szb-tt-felelős, Debrecen áll., 
Horváth István szb-titkár, 
Pusztaszabolcs áll. 

EZÜST FOKOZAT: FJm-ber 
Ferenc szb-titkár, Távközlő 
Főn., Déri Károly szb gazd. 
fel., :E:szaki Jj. ÜV., Vass Arpád újabb és újabb vasutas j 500 köbméteres szLldtasztót 

I 
resszusi felajánlását. Ebből szb-ti1lkár, MB eln,, Kaposvár szolgálati helyek kapcsolód- építenek. A 13-as szakasznál nagy feladatok hárulnak a Pft., Nhtedi Lász!.ó MB mun-nak be a VIII. pártkongresz-

1 
Csizmadia Imre szocialista fűtőháziakra. Az első ne- kásellátási fel., Kecskemét áll .• szus tiszteletére indított brigádja �josmizse_ ál!omá- gyedévben _!tissé lemar�dtak a Su.sánszki György szb munka-

munkaversenybe, hogy a son 60 meter hosszúságu sod- j tervvel. Soos János futonáz- véd. felügy., Békéscsaba ft'h.., párt kQilgresszusi zászlajáért rQilykerítést épít terven felül. ! főnök elmondotta, hogy Dózsa József. s?Jb-elnök, Bp. versenyezve érjenek el minél Pées állomás dolgozói ís 11 napi lemaradást kell Nyugati Műszak, Csillag _Lajos jobb munka,eredményeket. felülvizsgálták éves vállalá-

1 
behozniuk. szaksz. biz., Győr áll., Dékán11 

A Bp. Terézvárosi Pálya- sukat, hogy a lehető legjobb Vállalták, hogy 2 százalékkal László szb gazd. fel., DQIIlbó-
fenntartási Főnökség dolgo-- eredményekkel készüljenek .. a csökkentik az önköltséget, fo-- vár áll. 
zóí a most folyó tenn.elési V�!L· pártk�esszus ko- kozzák rnozdanyaik teljesít- BRONZ FOKOZAT: Tihanyi tanácskozásokon határozták szontésére. Vállalták ményét és az év vég_éig 1054 Mihály szb munkav. felügy., el a kongresszusi munkaver- a személyvOitlatok 100 tonna szenet takarítanak meg Komárom áll., D. Szabó József senyben való részvételüket. százalékos, a tebervona- 674 OOO forint értékben. A mű-

J 
szb tt-fel., Hatvan áll., Németh A szakaszok dolgozói konk- tok 92 százalékos menet- hely amyagfelhaszná1ását 0,5 Sándor szb-elnök, Szombathely rét vállalásokkal vesznek rendszerint! Indítását. százalékkal csökkentik. áll., Décsei Samu MB-szervező, részt a versenyben. A XIV. Dr. Nyiri Sándo-r forgalmi 'Kazincr.tircika állomás for- Tapolca fth., Krutilla József 

szakaszom. Dubois István szo- szolgálattevő vállalta, hogy galmi dolgozói ugyancsak szb-titkár, Ujs2ász pft., VO-S& 
cialista brigádja vállalta az a grafikonos ipan<ágányos megtették már felajánlásu- Ferenc szb-titkár, Szeged Vas
idei terv '15 nappal előbbi menetek menetrendszerűségét kat. Vállalták például, hogy anyagjav., Bánáti József szb-• 90 százalékra teljesíti és to- az ipartelepeket úgy szol- titkár, Pécs TBFF, Vasas Ká-túlteljesítését- A szakasz do!-

vább csökkenti a kocsitartóz- gálják ki, hogy késői kocsi- roly szb gazd fel., Záhony áll. gozói terven felül vállalták, kodási időket. kiállítás miatt ne fordulian A „Sza!kszerveuti Munkáért'' hogy Békéscsabán a fűtőház do!- elő munkaidő-kiesés. A Ló- kitünt>atő jelvényt Szabó Antal, 
Ocsa állomás nyílt rako- gozói a múlt héten megtar- vei-brigád vállalta az él- a szakszervezet főtitkára ápri-
dóját és mozdonytisztUó- tott termelési tanácskozáson üzemszint 1 5 százalékos, a lis 28-án ünnepélyes külsó-

ját átépítik egyhangúlag elfogadták a Budai-brigád' az élüzemszint ségek között adta át a közpOnt 
és a 197-es �ú őrháznál békéscsabai csomópoo,t kong- 1,6 százalékos túlteljesítését. klubhelyiségében_ 
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Ssínvonalasabb bessá,nolóh!I 

tartalnaasabb taggyűlése/. 
A szakszervezeti Yálasztások tapasztalataiból 

A szakszervezetek alap- és szakszervezeti bizottságok vá
középszerveinek megválasztá-

, 
lasztásain itt-ott akadtak még 

sa ár,nlis második telé!lcn be- problémák, ha azonban ösz
fejezódött. Szaksze:vezetünk szességében vizsgáljuk a bi
elnöksége a SZOT elnökség� zalmi választások tapasztala
nek határozata alapján hatá- tait, elmondhatjuk. hogy ma
ror.& ,.,,eg annak idején a vá- gasabb színvonalúak voltak, 
lasztással kapcsolatos tenni- mint az előző választásokon. A 
valókat. E határozatok alapján dolgozók szakszervezeti mun
ké�zült el az elnökség válasz- ka iránti Jgényességét bizonyí
tási munkaterve, amelyben - totta az is, hogy azokat a bi
a vasút szolgálati helyeinek zalmiakat, akik nem végeztek 
sajátosságait és létszámviszo- jó munkát, nem :képviselték 
nyait figyelembe véve -, há- ügyeiket, nem választották 
rom lépcsőbe ütemeztük be az meg újból. Szakszervezeti 
alnpszervi választásokat. Az alapszerveinknél összesen 

kal. Különösen sok szó esett 
munkavédelmi kérdésekről, a 
balesetmegelőzést szolgáló in
tézkedésekről, az utasítás sze
rinti szolgálat megkövetelésé
ről. A pályafenntartási és 
építési főnökségek területén 
még mindig sokan sérelmez
ték a szálláshelyek helyzetét 
és térítési díját. A szálláshe
lyek fetsze.-elése. tisztasága 
ugyanis nem mindenütt felel 
meg a követelményeknek. 

Hangverseny a barlangban 

Nemzetközi társalgás tolmács nélkül 
Nagy sikerrel zárult a 1 L nemzctkijzi vasutas eszperantó kongresszus 

elö2JÖ választáson megválasz
tott 972 szakszervezeti bizott
sággal szemben -, figyelem
be véve elnökségünk 1961. 
szeptember 10-i határozatát a 
szakszervezeti alapszervek 
szervezeti felépítésének mó
dosítására - csökkentettük az 
alapszervezetek számát és 697 
szak3ze.-vezeti bizottság meg
választását tűztük célul. 

A feladatok eredményes vég
rehajtása érdekében, elnöksé
günk irányelveket készített 
a szakszervezeti szervezetek 
rés?.ére. A választások segítése 
-éa zavartalan lebonyolítása 
. érdekében a központban ope-
ratív bizottság létesült. A me
gyei bizottságok is létrehoz
ták a 

választási operatír, 
bizottságokat, 

megszervezték az alapszervek 
patro11álását a megyei bizott
sági tagokból, társadalmi aktí
vákból és függetlenített szak
szervezeti funkcionáriusokból. 

Megyebizottságaink ülései
ken rendszeresen külön napi
.-endí pontként értékelték a 
választások előkészítésének és 
lebonyolításának tapasztala
tait. Hasonlóan cselekedtek a 
szakszervezeti bizottságok is. 
A helyi viszonyoknak megfe
lelően határozták meg a fel
adatokat, amelyet a nagyobb 
szakszervezeti bizottságok 
munkatervekben, a kisebbek 
eg_y része pedig ütem tervekben 
rögzített. Különösen jó mód
szernek bizonyult, hogy a 
szakszervezeti bizottságok 
többsége megszervezte a bizal
mtak vála&ztásának patronálá
sát, az szb_ és a múhelybizott
ság tagjaiból. Ezzel is elősegí
tették, hogy a bizalmiak nagy 
része jól fel tudott készülni a 
választásokra. 

A jó tapasztalatok mellett 
.kezdetben, különösen a kisebb 

11 640 bizalmit 

rolasztottak meg 

a dolgozók. 
Az alapszervi választások 

előtt taggyúléseken, nagyobb 
helyeken aktivaértekezlete
ken választották meg a jelölő 
bizottságokat. A jelölő bizott
ságok megválasztásának ezt a 
módját a dolgozók megelége
déssel fogadták. 

A ;elölőbizottságok felada
taikat időben és jól elvégez
ték. A jelöltek névsorát, a ha
tározat szerint, tíz nappal 
a vála&ztás előtt kifüggesz
tették. A jelölő-bizottságok 
jó munkáját mutatja az a 
tény is, hogy az általuk 
tett javaslatokat a taggyű
lés részvevői. néhány kivétel
től eltekintve, elfogadták. A 
szakszervezeti bizottságok ve
zetőségválasztó taggyülésein 
az elmúlt két év munkájáról 
tartott beszámolók színvonala
sabbak, ta1"talmasabbak voltak 
az előző vá.1:asztásokhoz viszo
nyítva. A beszámolók elkészí
tésére jellemző volt, hogy a 
kollektív munka eredménye
ként jöttek létre. Igy érhették 
el, hogy a szakszervezeti mun
ka valamennyi területét fel
ölelte a vezetőség beszámoló
ja. Nem hiányzott a beszámo
lókból a kritika és az önkriti
ka. Számos szolgálati helyen 
nemcsak az eredményes mun
kát gátló hibákat, hiányossá
gokat bírálta bátran a vezető
ség beszámolója, hanem egyes 
1zolgálati vezetők helytelen 
ténykedését ii. 

Sokat foglalkozott a szak
szervezeti bizottságok beszá
molója a termelés és bérezés 
problémáival, valamint a dol
gozók élet- és munkakörülmé
nyeit befolyásoló problémák-

zánk fővá ro.sában rendezték 
meg. Tudjuk, hogy 71!ill;de11 
eszperantista harcol a bekeert, 
akarja azt, s amikor a béke 
ügyéről van szó, mindig kész
séggel nyújtunk segítséget a 
vele összefüggó feladatok meg
oldásához. 

Május 6-án az f:pítók Rózsa 
Ferenc Művelődési Házában 
tartották a XIV. Nemzetközi 
Vasutas Eszp�rantó Kongresz
szus hivatalos megnyitó ün
nepségét. K. G. J. de Jong az 
IFEF (nemzetközi vasutas es:
perantó szövetség) elnöke 
mondott megnyitó beszédet, 
üdvözölve a kongresszus mint Változatos programot .Az alapszervi vál_asztásokkal egy 1000 részvevőjét. Kiemel

egyidóben me�yei bizott��- te, hogy erre a budapesti ta- állítottak össze a küldöttek 
gaink már hozzafogtak a kul- nácskozásra jöttek össze leg- és a vendégek számára a vas
dbttértekezletek előkészítésé- nagyobb számban a különböz6 utas eszperantó kongresszus 
hez. Elsőnek létrehozták a 

I 
európai országok küldöttei. Ez rendezői. Vasárnap és hétfőn 

megyei bizottságok választá- is azt bizonyítja hogy világ- gyönyörú fővárosunk megte
sát előkészítő operativ bizott- szerte mindinkább növekszik kinté e jelentette a kuldöttel, 
ságokat. majd az operativ bi- az érdeklődés és a megbecsü- számára a legnagyobb él
zottságok elkészítették munka- lés Magyarország iránt. ményt. Május 8-án, kedden 
tervüket, meghatározták azo- üdvözlő beszédet mondott a kirándulásra utaztak. Felke
kat a feladatokat, amelyeket a kongresszus fővédnöke Kossa resték Miskolcot, Lillafüredet, 
választás sikeres lebonyolítá- István közlekedés- és ' posta- Jósvafót és Aggteleket. Az 
sa érdekében el kellett végez- ügyi miniszter is. aggteleki cseppkőbarlangban 
niük. - Mint ,-égi eszpe-rantista, kellemes meglepetés, vagy 

A megyei bizottságok válasz- üdvözlöm . önöket a . magya1" 
1 

aho�y .. a. vend<!l!;k mondtá� 
tására áprilisban került sor. forradalmi m�nkas-�1"aszt ,,�yony?ru csoda várta a ki-
Tizennyolc megyei bizottságot kormány, 1:.alammt . az osszes randulokat. . 
és a budapesti bizottságot vá- magya.- közlekedési dolgoz_ó

, 
Az aggteleki cseppkobar

lasztottuk újjá. Az igazgató- neveben - . mondotta. --:-. __ K_t- langban �angversenyt ado�t _a 
ságok mellett pedig újból lét- jelenthetem, nagyon omlok Deb1"eceni MAV _Ftlharmom
.-ehoztuk hogy ezt a kongresszust ha• kus Zeneka,- Rubanyi Vilmos 

a területi választmányt. 

Megválasztásra került 310 me
gyei bizottsági, 231 választmá
nyi és 96 megyei számvizsgáló 
bizottsági tag. 

A vasúti közlekedés iövőjéről 
tárgyaltak Moszkvában 

Moszkvában a Kreml. Pa- nyolitják l e  a teherforgalom
lotában került sor a szovjet nak több mint 60 százalékát. 

A megyel bizottságok össze- vasutak országos értekezleté- A vasúti közlekedés fejlődésé
tétele a választások után meg- re, amelynek munkájában nek távlatairól szólva pediil 
felelően alakult. Az arányok- részt vettek a szovjet kommu- hangsúlyozta, hogy 20 év alatt 
hoz képest, kellő számban nista párt és a kormány veze- megközelítőleg háromszo-rosá
vannak képviselve a killönbö- tői, élükön N. Sz. H-ruscsovval. ra emelkedik a vasutak tehe1"
ző szolgálati helyek dolgozói, B. Bescsev közlekedésügyi forgalma, másfélszeresére a 
de - helyesen - emelkedett a miniszter beszédében kiemelte személyforgalom. Beszéde to
pártonkívüliek aránya is. 

1 
a közlekedés nagy szerepét a vábbi részében a vasúti for-

A lezajlott választások ta- �mu�":�tu anyagi és tec�- galom irányításának automati
pasztalatai szerint, az alap- és nikat bazisanak megteremte- zálásával foglalkozott, majd 
középszerveknél egyaránt szín- sében. . ·u k"" 1 ked , kijelentette: a legközelebbi jö
vonalasabbak voltak a beszá- !"-. s�vJet v�u oz e_ . es vőben a fóbb vasútvonalakon 
molók, tartalmasabbak a tag- feJlődéséról szolva a rrumsz-

·z ·zrt . t k ·1 l gyűlések, mint a korábbi évek- ter a többi körott megemlí- 1 a sze7:1e _ysza 1 0 �o
n
a 0

. 
na e 

ben. A választásokból szak- tette, hogy ma mát' összesen 

I 
kell er� , az 6-ranként, 120-

szervezeti szerveink megerő- 12 OOO km-es vqnalon villany- 140, nehany vonalon a 160 
södve kerültek ki. Számos új, és Diesel-mozdonyokkat bo- km-es óránkénti sebességet. 
jól képzett káde.- került funk-
cióba. A választások eredmé
nyes végrehajtását, a célkitú
zések megvalósítását nagyban 
elősegítette, hogy ezzel a 
munkával a pártszervezetek, a 
gazdasági vezetők és a szak
szervezeti vezetők minden 
szinten jelentőségének megfe
lelően foglalkoztak. 

148 halott Mihavasi,n,in 

A biztonsági intézkedések elhanyagolása okozta 
a tokiói vasúti szerencsétlenséget 

A napilapok már május 4-én 
hfrül adták, hogy Japánban a 
mikavasimai állomás - To-

-------------• • • -------------

J.."ió - közelében péntekre vir
radó éjjel egy tehervonat ki
siklott, melynek következté
ben súlyos vasúti katasztrófa 
keletkezett. Röviddel a teher
vonat kisiklasa után ugyanis 

L E V E L E Z Ő I N K  1 R J Á K  
nak ez alkalommal adták át a egy helyiérdekú 

kiváló dolgozó jelvényt. Húsz személyvonat futott bele a 
dolgozó összesen 7000 forint kisiklott szerelvénybe, 
jutalmat kapott." majd néhány perccel ké-

TARSADALMI MUNKÁT 
I 

között?" - teszi fel a kérdést A MA.JUS 1 tiszteletére * sóbb egy ellenkező irány-
szerveztek Tapolcán a Petőfi- levelében Bódogh Mihály le- szervezett munkaverseny ered- ZALAEGERSZEG állomás ból érkező másik vonat ligeten át az állomáshoz ve- velezőnk. - Azért, mert nincs ményeként Dévaványa állo- dolgozói második negyedévi jutott az elózó sorsára. zetó út megjavítására. A tár- víztelenitve az állomás. Ez máson a kocsitartózkodá.s és termelési ianácskozásukon el- A szörnyü szerencsétlenség sadalmi munkát április 16-án nagy munka lenne és közel 3 a kocsikihasznátás egyaránt határozták, hogy a. VIII. párt- nyomán helyenként csak a kezdték meg és részt vettek millió f01"intba ke-rii.lne. Mégis meghaladt.a a 100 százalékot kongresszus tiszteletére terven felismerhetetlenségig egymúsbenne a vasutas dolgozók is. mielőbb meg kellene oldani - írja levelében Feke János. felül 30 irányvonatot Indítanak ba fonódott kocsironcsok maSerényen dolgoztak a sáros út ezt a problémát, hiszen ez is - Nemcsak szocialist.a brigá- útba. A .ió munka eredménye- radtak. A szerencsétlenség kijavításán a pályafenntar- hozzátartozik a kultu.-ált uta- dok alakultak, hanem többen ként 11 irányvonatot már le• után mintegy 3 órával sikerült tási főnökség, az állomás és zás előfeltételeihez. Egy utas tettek egyéni. vállalást is. közlekedtettek - írja l\larkos csak a tűzoltóknak és a muna fűtőház dolgozói is. Dicsé- sem örül annak, ha a kocsi- Dina And.-ás vált6ő-r vállalta JÓ'LSet. - Az állomáson egyéb- kásoknak a kocsironcsok belretet érdemelnek a tapolcai ból bokáig érő vízben kell ki- az általános iskola VIII. asz- ként 10 részvevóvel vonatveze- sejébe behatolni. Az első je-1imnazisták és az általános szállnia . . . tályának elvégzését, Papp tói tanfolyamot szerveztek, lentések 83 halálos áldozatról skolások is - írja levelében j * Sándor váltóőr pedig a sze- hogy legyen utánpótlás, mire és 189 sebesültről számoltak Dancs József -, mert részt A debreceni fűtonáz dolgo- mélypénztárosi szakvizsga le- az idősebb vonatvezetók nyug- be. A következő napokb,an vettek a park fásításában és ,

1 

zóinak második negyedévi ia- tételét. díjba mennek. má.- 148-ra emelkedett a halá-rendbehozásában nácskozásain megvitatták a * * los áldozatok száma. 
* · menetrendszerűség javftásával KETTOS ONNEPtJK volt BUDAPEST NYUGATI pá- A ;apán vasutak történeté-MUNKASAKAD1!1MIAJUK kaJ)CSolatos feladatokat. A dol- május l-én Kazincbarcika. ál• lyaudvar .-akodási részlege fo- ben ünnepélyes záró előadását áp- 1 gozók több javaslatot tettek a lomás dolgozóinak, akik 106 lyamatosan jól teljesíti fel ez volt a második legsúlyo

sabb vasúti szerencsétlen-
rilis 28-án tanották a pécsi I vontatási fordulók meneirend• százalékos tervteljesítésükkel adatait. Az első negyedévben 
igazgatóság dolgozói - írja szerinti közlekedését gátló kiérdemelték a vezérigazgatói 102,93 százalékot értek el. Az 
levelében Péterfi József. - A I akadályok elhárítására. - írja elismerést. Ez alkalommal újjáválasztott múhelybizott
tavaly ősszel kezdó�ö� elő- 1 

level�ben Marosán Pál_ üzemi 

I 
m�jutalmazták Gáspár Jenő, ság arra törekszik, hogy szer

adássorozatot mindvegig nagy I tudós1tónk. - :E:lénk Vita volt Lövet Lajqs és Budai Gyula vezéssel, megfelelő nyilvános
érdekléldés kíséne. Ebben a szocialista címért versengó szocialisia brigádja.inak tagjait, sággal segítse elő a dolgozók nagy része volt annak hogy brigádok értékelésénél. 12 bri- 1 Megható pillanatai voltak az munkaversenyét. Minden műiz előadásokat jórészt közvé- gádnak oklevelet, hétnek pedig ünnepségnek, amikor búcsút helybizottsági tag egy-egy bileméfty alapján állították ösz- szocialista. c�et ado�yoz- '  vettünk Far� _Gyula �lya- zalmlcsoportot patronál _ ol-
sze. Az ünnepi záró elóadá- '3k a termelesl taná.cskoz:asok. m4:5tertól, aki tobb, mmt 40 vassuk Zsigmond János leve-

ség. 
1947-ben ugyanis egy vonat 
kisiklása következtében 184-en 
haltak meg. 

KIBERNETIKUS 

V ASÚTIRÁ�YÍTÁS sen fellépett a pedagógiai * é� szolgálat után most nyu,- lében. 
főiskola kultú.rcsoportja is. Szép e.-edményeket érnek el di�ba vonult.- olvastuk Behán Jf. A leningrádi Híradástechni-* a VIII. pá.-tkongre�zus tisz- Rozsa leveleben. ,,Intézkedtek az illetékesek" kai Tervező Intézetben a vo-- Számos dolgozó tanul teletére indított munkaver- * - írja levelében Bognár Ká- natok automatikus irányítású-Gyöngyösön a. MAV Kitérő- ,

1 

senyben Vác állom,ás dolgozói „Családias ünnep keretében roly tudósítónk. - Korábban ra kiber,letikus berendezést gyártó OV-nél. Egyetemi tanul- - írja Pint�r Lajos. - A sze-
1 

vették át az éliizem-kitünte-
1 

közöltük levelezőnk kritikai dolgoztak ki. A lyukkártvamányokat folytat a vállalat 9 mélyvonati és teherv'Önati me- tést Szeged-Rókus állomás megjegyzéseit arról, hogy Pol- rendszerú berendezés automadolgozója. 14 dolgozó Jár az ál- netrendszerúségre tett válla- dolgozói - írja levelében gárdi állomáson nem vezették I tikusan választja ki a szabad talános gépipari technikumba, lásukat túlteljesítették. Kocsi- Tótka Károly. - Ez alkalom- be a villanyt egy váltóőr-ház- pályát, beállítja a kitérőt és hárman a vasútgépészeti tech• tartózkodásban a vállalat 88 ra szépen feldíszítették a ba, továbbá, hogy Poliárdi bekapcsolja a szükséges jelontkum levelező -hallgatói. Az százalék helyett 93,8 százalé- vasútforgalmi technikum kul- térségében három vízvételező ket. Kiválasztja továbbá a általános Iskola VIII. osztályát kot értek el. Kocsikihasznátá- túrtermét, az ünnepség szín- állomás van, vizet mégis alig tolatás.-a legalkalmasabb útll, a VII. osztályt 18 dolgO"W suk még nem éri el a vállalt helyét. Az igazgatóság kép- tudnak adni. E problémák vonalat és a vonat mozgását �égzl - olvBBtuk Szentgáli 

1

100 százalékos szlnvcmalat. Ezt viseletében Horváth Imre fel- ;ava megoldódott, hiszen a ls szabályozza. A:z első ilyen István levelében. az okozza, hogy a tolatásveze- ügyelő üdvözölte az állomás villanyt bevezették a váltóőr- kibernetikus vasútirányító be-
* tök a kocsikiállításnál nem dolgozóit, akik kiválóan tf!'l- házba és Szabadbattyán álla• rendezés már múködik a le-

Miért van nyáron is víz mindig veszik figyelembe a jesítették feladataikat. Tuskó máson megjavították a víz- ningrádi személypályaudva-
D�bóvár ciltomál váQán11aa raktárnokok kiícásait. Tibol: töint.ézö ii.zemaazdá&i.: t41"tályt. ron. 

karnagy vezetésével. A han
gok hatását gyönyörüen ki
emelte a cseppkőbarlang bol• 
tozatának 

természetes akusztik6ja· 
s a hatást csak fokozta a sok
:;záz gyertya imbolygó fénye, 
amely meg-megtörte a bar
lang mélyedéseinek sötét folt
jait. 

Először az eszperantó him
nusz hangzott el, majd Unt: 
Les-preludes-je következe,tt. A 
gyönyörű hangversenyt szünni 
nem akaró tapsorkánnal fo
gadta a hálás közönség. 

- Ezért érdemes volt ilue-
hoss:z:ú utat megtenni! -
mondták a meghatottságtól 
könnyes szemmel a legtávo
labbról érkezett vendégek is. 

S az események gyorsan 
követték egymást, hamar múl• 
tak a napok. Szerdán munka
ülés volt, majd délután cso
portokba szerveződve a Parla
mentet, az úttöróvasútat és 
néhány vasúti üzemet látogat
tak meg a kongresszus rész
vevői. Este 

nemzetközi bál 
volt az f;pitók Rózsa Ferel'!e 
Művelődési Házában. A föld· 
szinten tánczene szólt, az eme
leten népi zene szórakoztatta 
a vendégeket. A társalgás iga
zán nem volt probléma, mert 
hiszen a francia és a bolgár, 
a lengyel és az osztrák vas
utasok jól megértették egy
mást a magyarokkal, az ango
lokkal, a finnekkel és a töb
biekkel. Az eszperantó nyeto 
valóban jó kapcsolatot terem
tett közöttük. 

Csütörtökön a hosszúsínesí
tés-ról és a vasbetonal;ak al• 
kalmazásának magyarországi 
tapasztalatairól szóló vetített
képes előadás jelentette a leg
nagyobb eseményt. Pénteken 
újra kirándulás volt. Külön• 
vonat vitte a kongresszus 
részvevőit Balatonfüredre. On• 
nan a Beloiannisz sétahajó 
vitte a vendégeket ,a Balaton 
lágy hullámain át Tihan11ba, 
ahol ebédeltek és ·megtartották 
a kongresszus zárö ülését, va
lamint a hagyományos nem
zetközi tombolát. Délután a 
hajó Siófokra vitte az ekkor 
már valóban vidám hangulatú 
társaságot, s onnan indult Bu
dapestre a különvonat. Ezzel 
véget ért a kongresszus. A 
külföldiek egy része azonban 
még nem indult haza, hanem 
vasárnap mintegy 250 vendég 
Szegedre utazott, ahol meg
nézték a várost és a MAV 
nevelőintézet végzős növen• 
dékeinek ballagásán is részt 
vettek. 

Hogy érezték magukat ná
lunk a külföldi vasutasok? -
erre a kérdésre ők ma��k ad
ták meg a választ a Main,ar 
Vasutas munkatársd'nak. 

LUIS ANGERMA YR osztrák 
nyugdíjas vasutas: ,,Eddig t,a
lamennyi vasutas eszperiintó 
kongresszuson .-észt vettem, 
de úgy érzem, e budapesti 
kongresszus rendezése sikerült 
a leg;obban." 

FORMAGGIO ALDó olasz 
vasutas: ,,Kitűnően érzem ma• 
gam Budapesten. Az aggteleki 
hangve-rsenyt sohasem fogom 
elfelejteni." 

N. G. NARVALA finn vas
utas: ,,őszintén szólva kissé 
meglepett, milyen ;ól mennek 
itt a dolgok Magya,-országon. 
Kitűnő vendéglátásban van 
,-észiink, érdemes volt el;önni 
e-rre a nagyszerűen rendezett 
eszperantó kongresszusra." 

JOZETTA VONAY francia 
vasutasnő: ,,Nagyon megha
tott, hogy ilyen szép épületben 
.-endezték ezt a kong.-euzurt, 
mint ez a művelődési ház. Bu
dapest nagyon tetszik, ,z� 
hídjaival kicsit hasonlít Pcl
rizshoz.1' 

JOZEF HIZSA csehszlovák 
vasutas: ,,Nagyszerű volt a 
kongresszus prog.-amja. Lehe
tőségünk nyilt hasznos tapasz• 
talatok szerzésére é11 megi&
merkedhettilnk Magyarorszáo 
több nevezetességével. A nvu
qati vendégek is láthatták, 
hogy Budapest és az 01"1Záo 
népe telve van bizakodás,al, 
és szorgalmasan dolgozik." 

E véleményekhesz nem kell 
kommentár. L-a. 
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Köszöntjük a Minisztertanács és a SZOT 
vándorzászlajának új birtokosait! 

Az idei május elsejét megelőző napokon országszerte lel
kes hangulatú ünnepségek zajlottak le azokban a gyárakban, 
üzemekben; a vasútnál, azokon a szolgálati helyeken, amelyek 
dolgozói a múli évben a legjobb eredményekkel segítették az 
országépítő munkát, a szocializmus alapjainak lerakását. A 
Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlajának elnye
rése nem csekély dolog. Nagy becsülete van e vándorzászló
nak minden iparágban, s a közlekedés dolgozói előtt is. Most 
a miskolci, az egri, a szegedi és a dunakeszi vasutasoknak ju
iott a dicsőség: tavalyi munkájuk alapján a nemzetközi pro
letariátus nagy ünnepe alkalmából ők vették át a vörös ván
dorzászlókat. Amikor ez alkalomból köszöntjük őket, kíván
juk, hogy érjenek el az idén is olyan jó eredményeket, ame
lyekkel meg is tudják majd tartani a Minisztertanács és a 
SZOT kifüntetését. 

vár az ország a szegedi va.s,
utasoktól. Kiemelte, hogy a 
végzett munkában 47 szocia
lista bri{lád mutatott példát 
Szeged átlmnáson, 21 szocia
lista brigád a tűtőházban. 

Soproni elvtárs lelkesítő 
szavai után Rödöny; Károly, 
a MA V vezérigazgató-helyet
tese átadta a csomópont dol
gozóinak az MT és a SZOT 
vörös vándorzászlaját. Ezután 
150 OOO forintot osztottak szét 
a dolgozók köz.ött. 43 'IXUl
utas kapott kiváló dol,gozó ok
levelet és jel vényt az ezzel 
járó pénzjutalommal. 

A Minisztertaná<'s és a SZOT 
vándorzászlaját Kossa István 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter adta át a vállalat ve-

zetöinek 

DUNAKESZI 

Az ünnepi nagygyú]ésen 
megjelent és az elnökségben 
foglalt helyet Gáspár Sán
dor, az MSZMP Központi Bi
zottságának titkára, Kossa 
István, közlekedés-- és poo
taügyi miJniszter, Gróf József, 
a vasut:asszakszervezet titkára, 
Horváth AndráSI, az MSZMP 
Pest megyei Bizottságának el
ső titkára, a SZOT. a járási 
és a helyi párt- és töme�ze�
ve?.eiek képviselői, valamint 
a v� főoszW;v: küldöttei. 

Az ünnepi nagygyűlést Pin
tér Járv:>s, a járműjavító szb
titkára nyitotta me.ia. majd 
Bakó Károly igazgató mon
dott ünnep;_ beszédet. 

Kossa István miniszter elv
társ méltatta a vállialat ered
ményeit és ünnepélyes ke
retek között átadta a vándor
zászlót a j'árműjavító dolgo
zóinak. Ezután Gáspár Sán
dor elvtárs s7.ólaJt fel és a 
párt Központi Bizottsága ne
vé� üdvözölve az ürem 
dolgou5't, tolmácsolta Kádár 
János elvtárs személyes jó
kívámágait is. 

EGER 

Bensőséges ÜTllllepség ke
retében vették át a Minisz
tertanács és a SZOT vámlor
zászlaját az egri csomópont 
dolgozói. Az SZMT kultúrott
honának nagytermében ren
dezett ünnep6égükön az el-

nökségben foglalt helyet Har
mati Sándor, a MAV vezér
igazgató-helyettese, Végh La,. 
jos a vasutasszakszervezet, 
elnöke, dr. Pásztor Pál, a 
miskolci igazgatóság vezető
je, valamint a Heves megyei 
és az egri párt- és tömegszer
vezetek több képviselője. 
Szuromi Istvánnak, szak
szervezetünk Heves megyei 
bizottsága t�!'jának megnyi
tója ubin Végh L1jos elvtárs 
mondott ünnepi beszédet. 

Az ünnepi beszéd után Har
mati Sándor adta át a ván
dorzászlót a csomópont veze
tőinek, s egyben átnyújtotta a 
kiváló dolgozó kitüntetést és 
pénzjutalmat Simon István ál
lomásfőnöknek. Káli Ottó ál
lomásfőnök-helyettesnek és 
Magyar János fűtöházfőnök
nek. 

SZEGED 

MISKOLC 

Nagyszabású ünnepség 
színhelye volt április 27-én a 
miskol.ci vasutasok Erkel 
Ferenc Művelődés; Otthana. 
Múlt évi kiváló eredményeik
kel kiérdemelték a csomó
pont dolgozói a Miniszterta
nács és a SZOT vándorzász
laját. Rajtuk kívül élüzem 
címet kaptak a Gömöri pálya
udvar dolgozói, az Ujmiskol
ci Pályafenntartási Fönökség 
dolgozói pedig vezérigazgatói 
elismerésben részesültek. A3 
igazgatóságoik versenyében 
1962 első negyedévében el
ső helyezést elért miskolci 
igazgatóságnak ez alkalom
mal adták át a KPM és a 
vasutasszakszervezet elnöksé
gének vándorzászlaját. 

Az ünne�n megjelent 
A MAV Petőfi Sándor Mű- dr. Cro"Tl<Ídi György, a közle

ve!ődési Otthonban gyűltek kedés- és postaügyi miniszter 
össze a vörös vándorzász!ó elsö helyettese, a MA V ve
átvétele alkalmából rendezett zérigazgatója, Szabó Antal., 
ünnepségükre az állomás, a szakszervezetünk főtitkára. 
fűtq_ház, a pályafenntartás és Ott voltak a Borsod megyei 
a távközlö-biztooító szolgálat és a miskolci párt- és állami 
dolgozói. Az ünnepséget K<L- szervek vezetői. a swlgá.lati 
sza Lajos, Szeged állomás helyék és a mozgalmj szervek 
szb-titkára nyitotta meg, majd vezetői, valamint a legjobb 
Soproni József. a vasutasszak- dolgozók. 
szervezet titkára méltatta a A kiváló eredményt elért 
szegedi csomópont dolgozói- miskolci vasutasok munká
nak helytállását. kiváló mun- ját dr. Csanád; György mé!
káját. Felhívta a figyelmet tatta és beszélt a vasút fel-
arra. hogy · a vörös vándor- adatairól. Ezután átadta a 
zászló elnyerése kötelez - to- 1 vándorzászlókat és a kitünte
vábbi eredményes munkát téseket. 

Gáspár Sándor elvtárs Kádár János elvtárs üdvözletét tolmá
csolja a Dunakeszi Járműjavító dolgozóinak 

A bajai vasutasok n,hány javaslata 
Baja állomás dolgozói Ko

vács Pál állomásfönök veze
tffiével eredményesen teljesí
tik terveiket. 1961 második fe
lében az élüzem feltételeknek 
is eleget tettek. Kár, hogy a 
fűtőház gyengébb eredménye 
miatt mégsem kaphat élüzet;n 
l;:itüntetést a bajai csomópont. 

Baján egyébként nem egé
szen reális a csomóponti elbí
rálás. Az állomás munkájához, 
jelentőségéhez képest a üitö
ház. a három kis mozdonyával 
igazán nem számottevő. Az ál
lomás inkább a kiskunhalasi 
fútőházzal működik együtt, hi
szen leginkabb a kiskunhalasi 
gépek továbbítják innen a sze
relvényeket. 

A csalódás nem törte le a 
bajaiakat. Brigádjaik - me
lyek közül több már a szocia
lista clmet is elnyerte - ma 
is kitesznek magukért. Igen 
élénk a munkaverseny. Miért? 

Helyes 
versenynyilvánosság 

- Naponta értékel;ük a, bri
gádok eredményeít, és ki is 
frjuk azokat a verst?11ytáblára 
- mondotta erről Mészáros 

András üzemmérnök. - A 

három túr brigádjait az á:.:.0-
más t•ezetői patronálják. 

Az üzemmérnök a B-brigá
dot patronálja, amelynek ve
zetője Farkas István forgalmi 
szolgálattevő. Elmondta, hogy 
a brigád tagjai nemcsak a 
munkában állják meg a he
lyüket. hanem az élet egyéb 
területein is. Például nem kö
telező szakmai vizsgákat is 
tesznek. Páncsics Lajos és Ta
kács Lajos kocsirend� pél
dául váltókezelöi szakvizsgá
ra készülnek. Ma is emlegetik 
a bajai csillagvi:zsgálóban tett 
érdekes látogatásukat és a kö
zösen rendezett vidám halva
csorákat. 

Baján nemcsak az átmenő 
forgalom jelentős, hanem a 
helyi árufeladás is. A Duna 
partján levő rakodón csúcs
időben 95-100 kocsit is meg
raknak homokkal, katjccsal. 
A nagy forgalom számára 
szúk az állomás. Különösen 
nehezíti a munkát. hogy a ki
húzó vágányt a fővonalba kö
tötték. fgy a forgalom miatt 
gyakran elakad a kocsirende
zés. 

-,- Négy éve adtam be egy 

újítási javaslatot az állomás 
korszen1sltésére. Remélem, ha
marosan lesz belőle valami -
hallottuk az álomásfónöktől. -
Mindössze három kitérőt kel
lene megcserélni, ami 25 ezer 
forintért megoldható. Állomá
sunk igy évente mintegy 60 
ezer kocsióra meg_takarítást 
érne el. 

Amin lehetne segíteni 

Még egy probléma. Bajától 
Mátéházapusztáig 6,5 ezrelé
kes emekedő van. A pécsi 
ígazgatóság 424-es mozdonyai 
fel tudnák itt vinni az 1000 
tonnás szerelvényeket. Am a 
pécsi és a szegedi igazgatóság 
határa Bátaszék és Baja kö
zött van. A 424-es mozdonyok 
eljönnek néha Bajáig, de a t6-
le 10 km-re levő Mátéh<iza
pusztáig már nem. A kiskun
halasi 324-es mozdonyoknak 
pedig rendszeresen toló gép
pel kell segíteni, hogy túljus
sanak a „meredek" útszaka
szon. - A két igazgatóság kö
zötti jobb együttműködés je
gyében lehetne ISCgÍteni ezen 
a problémán. 

,:., 1. 

Tanácskoztak az Utasellátó kiváló dolgozói 
és szocialista brigádvezetöi 

Az Utasellátó szakszervezeti 
bizottsága és vállalatvezetósé
ge április 26-án a Keleti pá
lyaudvar kultúrtermében an
kétot rendezett a kiváló dolQO
zók és a szocialista brigádve
zetők részére. Az ankétra az 
ország minden részéböl a vál
lalat legjobb dolgozóit hívták 
meg. Szegő András, a vendég
látó osztály vezetője megnyitó
jában ismertette az ankét cél
ját: a VIII. pártko7!{JresSZU8 
iiszteletére kezdeményezett 
munka.versenybe való sikeres 
részvételükkel kapcsolatos te
endők megbeszélését. 

A kitüntetés kötelez 

A vitaindító beszámolót dr. 
Harsányi Zoltánné, az Utasel
látó igazgatója tartotta. Beve
zetöben rámutatott, hogy a ki
váló dolgozó és a szocialista 
brigád címek nemcsak dicsösé
get, hanem kötelességet is je
lentenek a kitüntetettek szá
mára: méltán elvárják tőlük a 
példamutató munkát. 

\ 

Elmondotta ezután, hogy a 
l 
váló eredményt, hogy gyors és 

vállalat dolgoz.ól. 1961-ben, a pontos náluk a kiszolgálás, ha
második ötéves terv első esz- nem azzal is, hogy. min�en 
tendejében jó gazdasági ered- kedden és péntekE;D házi suté:
ményeket értek el. Saját készí- sú rétest lehet naluk k�pm. 
tésú ételeik forgaimában a Ezt már előre, tudják � törz&

tervezett 5 százalékos túltelje- vendégek. Irto Gyula Javasol
sítés helyett 19 3 százalékos ta hogy KISZ-fiatalokból is 
eredményük volt.' Nyereségter- alakítsanak szocialista , b�á
vüket szépen túlteljesítették, s dokat, s a legjobbak vallalJák 
ennek eredményeként 5,6 mil- néhány gyengébb dolgozó P4!
lió forintot, 23 napi kereset- rona.lását. A győri Smuk ?,a
nek m,egfel,elő összeget asztat- nos arról számolt be, hogy „on

t<llk szét a válla lat dolgozói kö- kiszolgáló" fizetést vezettek be. 
zött. Dicsérettel szólt a „minta- Javasolta törzsgárda jelvény 
űz.llmekről", a 77-es pécsi, a alapítását. •. 36-os szolnoki üzemről és a A pécsi üzem vezetőJe, Bza.
húsüzemröl, valamint a 404-es bó Antal a Mséges áruvál'!:sz
és a 787-es N1fU{lati az új- ték megteremtésében jelolte 
szegedi, a budafoki, 'a pomázi me,t annak okát, ?ogy �ár 
pavilonokról. harmadszor elnyerték a ,,min

Nagy feladatokat jelent az taiizem" címet. Gl/1/,ra István, 
1962. évi terv. Aruforgalmi a 19-es üzem főszakácsa, szo
.előirányzatuk 880 millió fo- cialista brigádvezetö elmon
rint. a saját készítésű árufor- dotta. hogy a brigád megala
galmi tervük 100 millió forint, kulása óta a gyöngék 1s élre 
a nyereségterv 33 millió forint. törtek. Havonta rendszeresen 
Céljuk az, hogy e feladatok értékelik a munkát. Háromta
végrehajtása során 5 százalé- gú fegyelmi bizottságuk is 
kos túlteljesítést érjenek el. van, amely a nevelésben ért él 

Feladat: a költségek csökkentése 

már jó eredményeket. Egymás 
között többször vitatkoztak 
vallási kérdésekröl, ezért most 
ateista kört szerveztek. Ot elő
adás lesz a részükre. Rámuta
tott arra is, milyen fontos a 
brigádnapló vezetése, hiszen 
ez megkönnyíti a munka érté
kelését. A szolnoki Farkas Fe
renc arról tájékoztatta az an
két részvevőit. hogy a párt
kongressz� tiszteletére vállal
ták a tervük túlteljesttését. 
Versenyre hívták a 48-as mis
kolci és a 34-es budapesti üze
meket. 

Egészséges versenyszel
lem bontakozott ki a dolgozók 
között - mondotta dr. Har. 
sányi Zoltánné. - Több új 
brigád alakult és jelentette be, 
hogy a kongresszusi verseny 
során szeretné kiérdemelni a 
szocialista címet. Erre meg is 
van a lehetöség, hiszen a tisz
taság, a rend, az udvariasság, 
a választék növelése, a lazasá
gok elleni harc, a társadalmi 
tulajdon fokozott védelme 
megannyi feladatot jelent, tág 
terület a jobb mu111kára. 

Felhívta a figyelmet, hogy 
tavaly megnövekedtek az 
energiaköltségek. Nemcsak 

azért, mert növekedett a gépe
sítés. hanem mert sok a feles-
leges villany- és gázfogyasztás. 
Túlzott az évi 16 millió forin
tos állóeszköz-csökkenés is. 
Jobban kellene vigyázni a be
rendezési tárgyakra. Példa
ként említette a bajai Varga 
Lászl-0 szodalista brigádját, 
akik vállalták a berendezésnek 
karbantartását. 

Legjobb tapasztalatok 

A vitának inkább tapaszta
latcsere-jellege volt. A bajai 
Varga szocialista brigád pél
dául nemcsak azzal ért el ki-

Eredményes volt az Uta.3el
látó kiváló dolgozóinak és szo
cialista brlgádvezetőinek an
kétja, s bizonyára számos 
újabb kiváló eredmény lkiin• 
dulópontja le$z. L-cz. 

Az építők á l l iák a szavukat 
Befejezéshez közeledik a Déli-pályaudvar korszerűsítése 

A lázas ütemben épülő 
Déli pályaudvaron még a sű
rűn szi.táló májusi esö sem 
szakította félbe a munkát. Az 
Alkotás utca és a Krisztina 
körút találkozásánál épülö új_ 
modem vonalú főépületben 
ácsok, lakatosok, hegesztők s 
kőművesek egész „hada" te
vékenykedik. Kinn, a szabad 
ég alatt is egyhangúan za
katolnruk a betonkeverő gé
pek, a vágányok mentén a pá
lyaépítők szorgookodnak. 

Január közepén, hideg idö
ben, fagyban kezdődött a 
nagy munka. Amikor még 
a daruk segítségével javában 
folytak a bontási munkálatok, 
kevesen gondolták, hogy a 
nyári forgalom kezdetére át
építik a vágányhálózatot s 
az új peronépület is el
készül. 

- A pályaudvar korszerú
sítése eddig program szerint 
halad - mondotta Csanádi 
József, a budapesti igazgató
ság helyettes vezetője, aki 
ottjártunkkor néhány szak
ember kíséretében éppen a 
munkálatokat szemlélte. 
A pályaudvar építésén dolgo
zók á/.lják adott szavukat, így 
mi jogga.l bízunk benne. hogy 
a hátraUivö időben sem lesz 
fennakadás a munkában. 

Egy ideig még bennjárok a 
vágányok között, majd az 
építésvezetői irodába nyitot
tam be. 

- A déle.lőtti esőben a sza
bad ég alatt dolgozó pálya
építőket ebéd után a készen
léti brigádokka/. váltottuk fel 
- tájékoztat Ha.is Tasziló fő
építésvezető -. A készen.léti 
brigádok a harmadik vágá
nyon dolgoznak s a különféle 
kábelek. gőzvezetékek, szi
várgók, csatornarendszerek 
helyének kiásását végzik. 

Az épít.ésvezetővel folyta
tott beszélgetés során lassan 
kirajzolódott előttem, hogyan 
alakul át az építök szorgos 
.keze nyomán a száz éves, 
korszerűtlen Déli pályaudvar 
modem fejpályaudvarrá. 

- A széles kMá.mfalak és 
a pályaudvar Alkotás utcai 
végében lévő mozdonyfordí
tó elbontásával egyidőben 
kezdődött meg a tárolóvágá
nyok átalakítása - folytatta 
-. A Mészáros utca, a Hegy
alja út és az Avar utca kö
zötti területen il wkséoessé 

ginél tágasabb épület. Falflt 
vörös homakikö burkolja. 
Külső része a fűrészfog alak
jára hasonlít, belső oldalá
ra pedig virágpárkányokat 
képeztek. 

- Milyen lesz az új imau
lási csarnok? 

- Nagyon érdekes � u3-
szeríi építkezés folyik itt -
hangzik a válasz. - Az épü
letben két szintben tíz-tíz 
jegypén..,-tár lesz elhelyezve. 
Ezek a pénztárak óránként 
4500-5000 jegyet is el tudnak 
adni. Helyet kap még az in
dulási csarnokban egy váró
terem és néhány Utasetlátó 
pavilon is. A kétszintes épü
let utca felőli részéből széles 
lépcsőn lehet majd feljutni a 

Debrei Gábor előmunkás esa- felső szinten lévő pénztárak
pata a Ill. vágányon beton- hoz, iUetve a vanatokhoz. 
al.iak elosztását és a csat- - Hány féle szakma kép
lakozó vágányrész irányítását viseUeti magát a pályaudvar 

végzi korszerűsítésén? 
Va'lt a · · h ·1 · t korsze - Jelenleg 17 szakma vagany a oza - négy kivételével valemennyi rúsítése, hogy a pályaudt,-ar vasutas dolgozik nagy dolgozói a szerelvényeket egyetértésben azért, h9gy ha-gyorron beállíthassák az in-
d. 1 • , á k 'll,et be táridőre elkészül;ünk a mun-
/:i:'ez':t

g n
1:::to�t 

ve 
p�ce � káva!. 

alatt kitolhassák a tárolóba. A főépület előteréből még
A csarnoki résznél hat 1,,á- egyszer végi!lnéztük a meg: 
gány- lesz. A vágányok kö- �IJ:"gatott mehkashoz has�nlo 
zött peronszigetek könnyitik 

1 
!;)eh pályaudva;ron. A , lazas 

majd meg a fel- és leszállást ute�ben folyo munkálatok 
és teszik biztonságossá az in- láttán nern volt nehéz meg
duló és beérkező vanatok állapítani, hogy a január 
közötti mozgást. k.�zepe óta elt�lt ke:ek n�y 

Az érkezési oldalon a vas- honap azokat 1gazolJa, akik 
t.ag kőtámfallal egyidőben b�tak a Déli pályaudvar épí
lebontott épület helyén is ott tfüben . .  -
áll már az új modern. a ré- Visi Ferenc 
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Vasutas újítók között az NDK-ban 
330 küldött vett részt az 

I 
mozdonl/Ok megfeJeUI állapotNDK 1'a.!utasalna:k lV. újító ban tartásának fontosságára. konqresszUSán Erfurtban. A I Új gőzmozdonyt már nem kongresszusra április 5-6-án a gyártanak, de a jelenleru mozazakszervezeti széktláz kultúr- donyparkot jó állapotban kell fe"1lében k�rU!t sor. A beszá- üzemeltetni, amíg korszerűbb molót K. lffli!nd� elvtársna:&:. a mozdonyokat kap a vasút vasutasszakszervezet flltltkárá- . . 

nak megnyitója ukfo En:in � rr:m1szter beszámolóját 
K-rommeT, az NDK kcizlekedés- élenk vila: kovette. A sok hoz-
iUlli minisztere tartotta. 1 zászóló miatt az értekez� M-

A pollrk • h 1 t 1sm rom csoportra oszlott es az 1. 81 e y-ze er- egyes csoportokban elhangzott te� soran ellsmerésscl szólt hoZZásrolásokat a kongresszus 
: minl�zter. a vasutasok heiyt- bezárása előtt &szedo go?.ták. allásá.ról, a.kikn€'k 1961 .  aug;=- majd a kon�resszus végén a,, � 13 !!tán· am·kor a rona- összefoglalóbaa mindhárom �tárt �llamhatárrá 

1 

al_akítot- <'.soport' hozzászólásaira válatált át, igen nagy feiau;.tokat szoltak. A hozzászólók kivétel kellett n:,egoldaniuk. Az DK nélkül hangsúlyozták. hogy. az <."3.Sutasamak feladatairól szól- újítások nem csupán ga7.da-va elmondotta. hogy 1965-lg sági, ban.."m politikai jelentö-
41 millió tonna áruval töb- séggel is bírnak és ezért szük-
be& kell . �zál'i�an'uk. mint I séges. hogy a gazdasági és 

az elozó idoszakban. a politikai ve1.etók szorosan 
A kocsífoPduló idejét 3,4 nap- • együttműködve segítsék a 
ra kell leszoritanL I moz�alom fejlődését. 

- Na� feladatainkat csak I Nyílt beszéd, bátor kritika 
úg:, tudJuk végrehajtani. ha és önkritika jellemez&e a 
naponta 6-8 ezer vagonnal felszólalá:okat. 

&zör az újító ezt belátja és be
l'2'11yugszik az elutasításba. 
Ezért csökkent minimálisra a 
fellebbezések száma. Az egyik . 
jármtijavítóban 150 eluta i
tott javru lat mellett egész év
ben mindössze két fellebbe
zés volt 

Molnár Ferenc 

-*-

Harminchét eve 

baleset nélkül 

• 

A szegedi gépjavító munkásvédelmi örségeinek tevékenységéröl 
- Ntnc3 subb és megtiJlzle- , munkásvédelmi úr. Váltá.suk 

lőbb feladat. mint a dolgozók j kéthetenként történik. Ezért 
testi épségének védelméé, t egyesek már 5-6 esetbe1i töl
tev.ékenl}kedni, a ugyanakkor tötték be a megt.sztel,ó felada
nei;elni dolgozó társainkat a tot. 
biztonsági előirasok beta.rtá3á- l A munkásvédelmi örök tevé
ra. - mondotta Nagy László kenységét tükröt! a balesetek 
elvtárs. a MAV Gepjavító VV ' számának Jénleges csökkenése, 
szegedi üzemének villany- melyet elsosorban a nevelő- és 
szerelője, aki mint munkás- ! felvilágosító munkával, a hely
védelrru őr tevékenykt'dlk Az telen munkamódszerek t�l
li:azsághoi. tartozik az L,, hogy fedezésével és annak megsztin
nem ó az egyetlen dolgozó. aló tetésével, a baleseti ves,.élyfor
ígv vélekedik ebben az üzem- rások feltárásával és Jclkilszö-
ben. böl�ével értek el. 

A aránylag kislétszámú A munkásvédelmi őrök gya-
flzem szakszervezeti bízott- kori váltásának haszno,;sága 
;ágát. valamint az üzem veze- több oldalúan jelentkezik. lgy 
tését azon kevésszámú územek valósul me11 a központi oout6-
közül is 1ci kell emelni. akik az ségnek az a törekvé.u, -
adott lehetőségen belli) igye- melyet az 1961. évi június 23-J 
keznek mindent megtenni a határozatában mondott ki -, 

annak érdekében, hogy azok a 

gyakorlatban is megvalósul
janak. A személyes példa
mutatásban sincs hiba. 

Népszerűsíti/e 
a balesetmentesen 

dolgozókat 

Nagyon helyes az a kezde
ményezés is, amelyet a ·foto
körre} karöltve hajtanak vég
re. Azokat a dolgozókat, akik 
hosszabb idő óta balesemente
sen dolgoznak, • fényképéken 
keresztül Lq népszerűsítik 

1o"bbet rakunk - állapltotta Többen birátlák az o,yan szak
meg a miniszter. - A rako- mai vezetőket, akik nem fogla.ldást úgy kell gépesíteni, hogy koznak újitások'kal, vagy csak 

1965-re a berakás 60 szá- másokat buzdítanak erre, de 
salékát. a klra 25 szá- 1 maguk nem újítanak. A jó 

A szocialista brigádokon be
lül Is kifejezésre jut a mun
kásvéclelemmel, a baleset
elhárítassal való foglalkozú&. 
Valóban érződik, hogy szocia
lista módon kívánnak élnl 
dolgozni. Ez a vállalásokban � 
tükröződik. 

' munkáswdelem. a balesetek hogv a munkásvédelmet társa
mtige!özése üdekében. A dolog lami üggyé keU kiszélesíteni. 
nyitja abban van, hogy a szak- A szolcálati hely legtöbb dol
szervezetj bizottság helye&i!n gozója - miután már mun
látott houá a munkásvédelmi kásvédelmi őrként tevékeny- Az üzem munkásvédelmi ör
őr,;égek megszerve?.ésénez, s kedett - propagandi�ttijává ségének eredményes munkája, 
ugyanakkor a legmesszebb- vált a balesetelhárításl küzde- híre túljutott az üzem terüle
menó ségítséget nY\Íjtja a lemnek. j tén. Munkájukkal a Dél
munkásvédelmi őröknek Az a tény, hogy a munkás- Magyarország sz�rkeszt�ég_e (s 

ll&lékát gépi úton végez- példa többet ér minden agi,tá-
zék. ciónál! - hangsúlyozták. 

Gondoskodni kel a rmgrakott Alkalmunk volt arra. hogy 
kocsik azonnalt továbbításáról. meg.ismerkedjünk kö1.elebl>
Ereket a feladatokat <'Sak újt- ró! is az NDK vasutasainak 
tá.sokkal, a munka ésszenlsité- újítómozgalmával. A jár-
,evel lehet megvalósítani. mújavltóikban működő újí- Medgyesi Lajos főszakme5ter 

Képet adott a beszámoló a tási irodák társadalmi aktí- Fontos munkaterületen, Deb-
DR újítási hely.elérő! Is. 1961- vák seregét foglalkoztatják:. s recen á!lomá., II. számú őr
ben 36 500 újítási javaslatot ad- megtalálhatók közöttük a leg- helyen teljesít szolgálatot 
taJk be a vasutasdlc és jobb újítók. művezetők.. mér- Medgyesi Lajos főszakmester, 

a& elér& megtakarítás 35 nökök. Tartalmas szakmai a.ki példá.s munkája elismere-
millló márka volt. könyvtáruk van, a legmo- seképpen meg1 ·apta. a .,Szocía-

Jelenleg a vasutasok 10•3 szá- dernebb mérőeszkö?ök1:el ren- li3ta Munkáért Erdemérem·• 
zaléka újító. Ez az arány delkeznek és kísérteti műhe- kitüntetést. 
alacsonyabb az NDK országos lyeik bonyolult feladatokat Medgyesi Lajos 57 éves és 
átlagánál, ezért tovább kíván- oldanak meg. J;:rtlekes. hogy 1925 óta dolgozik a vasútnál, 
ják fejleszteni az újító moz- az újítási iroda & múS?.akl tehát már 37 évi szolgálata 
galmat. vezdésnek nem alárendelt, oon. Nagy idő ez különösen, 

Az újító mozgalom fejleszté- hanem mellé rendel& S"Ur• , ha tekintetbe veuzük, how 
6ében fontosnak tartják hogy ve. 1 czen • idő alatt baleset nélkül 
4 "43út vezet6i min.deniitt áll- úgy hiszem az újítások el-

j 
végezte felelősségteljes mun-

}aMk a mozgalom élére Újí- bírálása tekintetében tanul- ká;á.t. Szolgálatába mindig ki
t:ásl feladatokat kela �dná a I hatunk a német elvtársaktól. 

! 
�henten jelentkezbk_ é& nagy 

kis szolgálati egységeknek. A Az elbírálás bizottság útján figyelemrn,ei dolgo�1k. .. Ne!fl 

különböző ésszerúsltési mód- törtéruk, amelynek nemcsak véletlenul kapott _mar tobbszor 

szereket rendszeresen értékel- szakember tagjai vannak, ha- pénzjutalmat. .K�váló dolgozó 

ni kell, ügyelve arra, hogy a nem részt vesz a tárgyaláson a oklevéllel ia kitüntették. 

jutalmazás összhangban legyen szak.szervezet k�pviselője és „úgy érzem, ez a kitüntetés 
az elért eredményekkel. Külö- az újltó is. A bizottság két- további ;ó munkára kötelez" 
nös súlyt helyeznek a pálya- hetenként tart elbírálást. Igy - mondta Medgyesi Lajos a. 
udvarok (a kereskedelmi és a mód van arra, hogy az újító- kormánykitüntetés alikalmá
forgalmi szolgálat) munká- val egyetértésben döntsenek 1'41. Elmondta azt is, hoqy 37 
jára. a javaslat sorsáról.. Elutasítás évt szolgálata folyamán min-

Komplexbrigádokat alaki- esetén az újít6!,,al részletesen dig nagy segítségére volt a 
'8:nak az egyes problémák megvitn.tják, miért nem eló- felesége, akivel a. legjobb meg-

megoldására. -nyös az újítás alkalmazása. értésben él. 
Felhívták a figyelmet a góz- Amint elmondották, legtöbb- M. P. 

védelmi őrök nevelő, telvilá- 1 foglalkoz?tt _é� _
_ 
peldak�pul a.Ui-

, , • gosító és ellenörzö tevékeny- 1 
totta a tobb1 uzem ele. 

200 munkasvedelm, or séget folytatnak, szükség írja Az eredményekben jelentó.9 
Az órséoek megfelelnek fel- , elő, hogy tanulmányozzák ár 

I 
része van Vass Ferenc elvtárs-

adatuknak Bales tmegerzés• óvórendszabályok elöírá.,;ait. n.ak, a szaksz�r:re�eti _bizottság 
.. , . .. · e _ 0 . i 

I 
Az üzemben működő munká�-

, 

titkárának, aki 1dot, faradságot 
toreJn esu.�et az ls bizonyítJa, védelmi őrök ismerik a tenni- nem ismer, ha a dolgozók testi 
hogy. az �-z�m 220 fiZlkal dol- valókat. De nemcsak ismerik. épségének és egészségénei 
gozóJa kozul 200 volt mar hanem mindent e1 is követnek megvédéséről i:a.n szó. 

Hozzászólás a „Szervezettebb gépkihasználás 
- rövidebb szolgálat" című cikkhez 

Lapunk március 1-i számá-
, ,.Véleményem azerint ez elb�n �eg;el_e�t „Sze��tebb sósorban népgazda.'lá.gi prob

gepkihasznalas - t'OVldebb léma - írja Czimma elv
szolgalat" címú cikkhez tar- társ. - Nagy surepet ját
t� liozzászólást küldött szik ebben a sok építkezésen 
G_;nm� :á:zos, a miskolci alkalmazott ÖÚl4JJC>a munk&
futőhaz - fonöke Is. Hozzá.szó- hét az üzemek egyenlőtlen 
lását nyolc súrún gépelt ol- rakodása és az, hOfl'I/ ráadásul 
dalon írta le, így csak részle- a hét végén mentesí
teket k�lhetü� belőle... tő személyoo,natokat, nyáron 

Bevez.etóben Czimma elv- IBUSZ-vonatokat is továbbt
társ a gépkihas21flálá_s jelen- tani kell. Ha nehezen is, de 
legi hely.etét elemzi. Rámu- Tendszerint megbirkózunk a 
tat .ai:ra, hogy a vontatást ka- hétvégi feladatokkal. szom
pacitast � használjuk ki baton és vasárnap elszállítjuk 
megfele�en, mert ingadozik a fel1111ül11mlett ele{1'l/et és lát
a szállitás. szólag minden rendben van. 

De az új héttel újra kez
dódnek a problémák. Jön a 
hétfó és a kedd, amikor alig 
wn. 1l0nat, sz:erd(in . esak. _a__ 
rendes vonatokat kapjuk és 
csütörtök estélöl ke3dooílo « 
hétvégi hafrá . • .  n 

A gépklhasználás szervezet• 
tebbé tételét jobban kell se
g!tenie a forgalmi szolgálat
nak. El kell érni, hogy a m
kodás mindenütt folynmatos 
legyen. mert anélkül lehetetlen · 
az, hogy ga.zdaságosa.n hasz
náljuk fel a vonóerőt. Ké ég
telen, hogy a mozdonyforduló 
a mozdonyok g'azdaságoo ki-

.................................................................................................. _, ................................................. _...,.., .. ....,...., .............................. ...., ... � használásának egyik fontos 

Barob6s Tibor : 

MIT TUDUNK? 
SZEGEDI JEGYZETEK 

A szegedi Vasútforgalmi 
Technikum ebédlő- s ewben 
kultúTtermében több, mint 
ezer fiú é& lány gyúlt össze a 
,ia.,úti technikumok tanulmá.
n1Ji és kulturális versenyére. 
Sok volt közöttük már a vas
uta&ok kék egyenruhájában, 
de sokan még kék nadrágban 
11 fehér ingben jelentek meg. 
Az egykori szegedi Horthy 
Mtkl6s-laktanya régen levetet
te komor .,zürkeségét. az újjá
alakított iipületek krém- és fa
héjszin fa.lai, a kavicsos, vi
,,.ágokkal llvezett udi:arok ott
honossá tették. Az ebédlóépü
letben percek alatt eltűnnek 
az asztalok, és a szekeken vagy 
ezerkétszáz fiatal várja a szel
lemi vetélkedót. A 1,asúti 
tecl1nikumok hallgatóinak 
iöbbúge vasuta.,; fia, vagy 
le4nya. Aligha van az OTszág
ban ki3, eldugott falu, amely
nek szülötte ne lenne köztük, 
tk közöttük is a kgríadta.bb, a 
legcsendesebb gyerekek, a. 
Pályafenntartási Te„hnikum 
növendékei voltak. A vasúti 
bakter, aki nyllt szemmel rója. 
kilóméterról ktlóméterre a pá
lyatestet, fürkészve é3 hall11a
tagon, akinek 6rháza körül 
caak a gyerekek hancúroznak, 
meg a kutya henteTeg, igen, a 
kú bakterházak lakói kílldilk 
ide gyerekeiket, akik mellett 
még a szárnyvonalakon lassu
ló von.at ,em áll meg, s aki«-
ft.ek IIOT'sát, magányosságát, 
életblll oal6 kivetettségét, 
olyan azfvfá:}dlt6 jelképpé nö
tie!te Juhász Gyula. 

El-e még a bánat a magá-
111101 órházak gyerekeinek lel-

kében, vaw má.r kikerültek az 
éld szélesebb országútjq,ra, 
amelyen cS4lk előre vezet az 
út? Ez a kérdés vezetett a vas
úti technikumok kulturális 
versenyére. 

A technikum luztalmas udva
-rára melegen tűzött a nap. A 
kék szoknyák, nadrágok és fe
hér I11{lek tanka kavargása töl
tötte be az étterem előtti te
ret. Fenn, a kultúrteremben a 
széles és magas ablakokon. 
nyalábokban ömlött a. fény. 

A -nagy színpadot a szocia
li.sta kultúra jelszavai dlszitet
ték, a termet izgatott várako
zás töltötte meg. Szemmellát
hatóan az egyes iskolák külön
külön foglaltak helyet, a ver
senyt kísérő tapsokból kide
rült, hogy hol ül a. vasútgépé
szeti, a Budapesten levő pá
lyafenntartási és a szegedi 
Va.sútforgalmi Tecnikum di
áksága. 

Azután fölment a zsüri, tag
jai a MAV-szaikoktatás ve:,e
tóin kívül tanárok b kultúr
munkások voltak. 

A kérdéseket a zsüri tll{ljai 
Jó elóre kézhez kapták, szeren
csére a válaszokat i3. 

A verseny három részre ta
gozódott: általános 1'asúti i3-
meretekre, általános politikai 
kérdésekre és végül az iroda
lom és kultúra problémáira. 

trdekes volt, hogy a mús:za
ki ismeretekért vetélkedők iw
zött leány egy sem akadt. A 
szakkérdésekhez nemigen b
tek. A „csapatok" Jól szerepel
tek. Sok mindent tudtak. A 
csapatversenyt a. pályafenntar
tá., gyerekei nyerték meg. 

Ez azért is érdekes, mert ép
pen a pályafenntartá.• növen
dékci érkeznek a. legtávolabbi 
és legelhanyagoltabb vasúti 
örhelyekról. 

A vasúti ismeretekben a. kér
déuk jól egyesítették a tech
nikai-műszaki problémákat a 
vasút és a gőzmozdony törté
netével. Megállapítottam, hogy 
én, aki a kultúra tanulmányo
zására adtam a fejemet -
ezen a téren - egyetlen feltett 
problémára se tudtam volna 
hibátlanul válaszolni. 

A fiataloknál azonban nem 
az i3meretekkel volt problé
ma, csupán azzal a körmön
font szakmai nyelvvel, ame
lyen a meghatározásokat ta
nulják. 
• Voltak a. nézők között, akík 
kifogásolták. hoay e lsós 'l'llgy 
másodikos diákok negyedilkes 
kbdéseket kaptak. De a kis 
kritikusoknak ebben nem t:olt 
igazuk. Allithattak volna csak 
utolsó éves növendékeket. mt
ért nem tették? Az egyéni ver
seny győztese f; a pályafenn
tartás növendéke volt, Kóbor 
Miklós. A politikai ismerete,k 
már olyan kérdések tömegét 
is felölelték, amelyeket a nö
vendékek csak olvasmányaik
ból ismerhettak. Csak úgy zá
poroztak a. kérdések. Kt volt 
Georgi Dimitrov? Hol halt 
még Benyovszky Móricz? Mi
lyen né"t•en harcolt Zalka Má
té a spanyol polgárháborúban? 

Miért htvták a dekabristá
kat d.elkabristáknak? 

Hol vtvta meg a. magyar 
hadsereg 1848. ,szeptember 
29-én első győzelmes ütköze
tét? 

Portugália hol éa mely há
'Tom gyarmatát vesztette el 
1962-ben? 

Ki volt Gábor Aron? 
Mikor a.lalkult meg a Kom

munista Ifjúsági Szövetség? 
Hol oon Rámán Kató szob

'Ta? 
Melyik sziget nyeri .el a Ka-

Tib-tenger tbségében a.u.gmz
tusban a fűggetlen.•égét? 

Sorolja fel a.z úrhajósokat, 
mondja meg az úrrepűléaek 
időpontját Í3. 

Bizony soks2'01' hálát adtam 
a.z elóvlgyázatw rernu?zőnek, 
hogy a kérdések alá odaírták 
számunkra. a. feleletet is. 

Azok közül az államok kö
zül, amel11ek az év első ne-
1711edévéb<m nyerték el függet
lenségüket, én csak kettőt tüd
tam, egy kövér kisleány hár
mat. 

Nem akarom szegyenbe hoz
ni magam, és ezért abba.ha.
gyom a felsorolást, hogy meny
nyit tudtam én és mennyit a 
gyerekek. 

Amikor az okos váliuzok 
záporoztak fenn a szlnpa.don, 
a zsüri vörös posztóval borí
tott asztala mellett egy rém
képet láttam. 

Mi lenne, h4 most kellene 
érettségiznem? Mi lenne, ha 
most kérdeznék meg tólem 
mindazt, amit a gyerekeinknek 
tudn1,•k kell? 

Abban reménykedtem. hogy 
majd a kulturális verseny 
igazságot szolgáltat a.z egysze
rű zsüritagna.k is. De ebben is 
tévednem kellett. 

Itt is a pályafenntartás fia
taljai győztek. az első Fodor 
Pál lett. A 7714Sodik Kinic.ztky 
Gábor. 23 ponttal győzött csa
patuk a vasútforgalmi csapata 
előtt. 

Ebben a versenyben feltűn
tek végre a leányok is: Kiss 
Zsuzsanna, Csiki Katalin, Pé
csi Ildikó, Barakonyi Zsuzsi és 
Sütő Zsuzsa. 

A lányok közül Pécsi Ildikó 
és BaraJ.c,nyi Zsuzsa fej-fej 
mellett küzdött. Az egyik gye
rek azonnal felsorolta Bartók 
Béla három szinpadi müvét. A 
másik megnevezte Borodin 
leghíresebb operáját. Egy 
nyurga fiú Petófi öt iskola.vá
rosa közül hármat tudott; 
Asz6dot, Selmecet, Pápát. 

Egy kisleány felsorolta Szé
chenyi valamennyi művét. 
Volt, aki megtudta mondani, 
hogy melyik magyar zenemú
vét tette világltírúvé Tosca
níni. 

Igaz, hogy a 'kulturális kéT
dések egyszerűbbek voltak és 
a. feleletük könnyebb, mégis 
3Ól tájékoztatták a döntőbírá
kat a fiatalok széleskörű ér
deklődéséről. 

Tájékozódásuk már -nemcsak 
iskolai volt, a kérdések egy jó 
része olvasmányokra mutatott. 

A problémák átölelték a kul
túra minden ágát: a zene az 
irodalom. a sajtó történetét, a 
Sl;Obrászat, a festészet, a szin-
3atszáa és a külföldi iroda.lom 
egész világát. 

Az egyik ki3leány nagyon 
bánkódott azon, hogy arra a 
kérdésre, hogy Gárdon.)lt Gé
zának hol a sirja, és mi van 
siTkövére irva, csak félig tu
dott válaszolni. 

Azt tudta, hogy az egri vár
ban nyugszik, tk azt már nem 
hogy st1'kövén három szó álÍ csupán.- .,Csak a teste." 

A vetélkedés izgalomba hoz
ta a zsúfolt kultúrterem hall• 
gatóit. 

De ezek a fiatalok már most Igazságosabbak voltak egymás
hoz, mint a futballpályák felnőtt szurkolói. 

A maguk csapatáért kilzdöt
tek, de ha a vasútforgalmi, 
vagy vasútgépészeti iskola nö
vendéke talált el egy nehezebb 
kérdést, az egész teremben 
felzúgott a taps. 

A jutal.omkiosztás kedve, 
percei alatt arra gondoltam, 
hogy mégis jó volna megool6-
sttani egy régebbi ötletemet: a 
szülők továbbképző iskoláját. 
Nemsokára. a.lig tudunk majd 
felelni gyermekeink kérdései
re és szé1111enben hagynak ben
nünket a pályafenntartás a 
vasútgépészeti éa vasútforgal
mt technikum fiata.ljal 

eszköze. Sajnos ezt a fontos 
tényezőt kivették a vtT.;eny
ből. Véleményem szerint, ha. 
a forgalm; szolgálat is szft;. 
ügyének tekintené a mozdony
forduló jobb meg.•zervezését, 
ez nagyon sokat jai-ítana a. 
mozdonyok gazdMágos kihasz
nálásán. Megkönnyítené ez a 
fútóházak vezető:nek dolgát, a 
vezénylést és kedvezően hat
na a mozdonyszemélyzet ke
resetének alakulására is. 

A Jelenlegi tehervonati me
netrend kevés lehetőséget ad 
a moroonyfordulók jó meg
szen·ezésére 

Mint ismeretes. Kállai fő
mérnök „Szen.,ezettebb gépki
használás - -rö�'idebb uolgá
lat" című cikke javaslatot is 
tartalmazott ;i mozdonyfordu
ló úi�zerú me<?szerve:rksére. 
Ezzel kapcsolatban Czimma 
elvtárs megírja. hogy helyes
nek tartja az elgondolást. ha 
diesel- és villamoomozdooyok
ról van szó. Gözmozdonyok 
esetében azonban szerinte 
e.sak fenntartásokkal fogadha• 
tó a javaslat. A gözmozdon · 
,.igazi gépészmunkát" ki\'án 
és ha a karbantartást kiven
nék a személyzet kezéből, ab
ból sok probléma adódna. A 
gőzmozdonyok üzemben tar
tásánál ma még igen nagy sze
repe van az egyéni felelőssép
nek. 8 ezt aligha lehetne nél
kűlöznf. 

Végül Czimma elvtárs java
solja_ hogy alapvewen meg 
kell jat•Ctani a tehervonati 
forgalom tervszerűségét. A 
menetrendkészítésn.él jobban 
figyelembe kell venni a gaz
daság0s mozdonyfelhasználás 
re�lis lehetőségeit. Gondolni 
kell például arra, hogy az es
ti vagy a reggeli sz-emélyvona
ti csoportok ne bénítsák meg 
teljesen a tehervonatok for
galmát. A fútőhi7.ak biztosft
sák, hogy növekedjék a gépek 
íizemblztonsá,ga. 



ttn. M.AJUS 1,. Jl,\GYAR VASUTAS s 

Üdvözlet az ötvenéves Pravdának Ferencsik János vezényelte 

a MÁV Szimf ónikusokat 

Vasutasok a május 1-i felvonuláson 
Te népszabadság bátor harsoruí.,a., 
ki ötven éve fefl,7fefl. hirdeted, 
hogy eljött már a dol(Jozák világa: 
hadd küldjek f01Tó üdvözlést Neked! A MAV Szimfónikusok XV. 

I 
kéletesen toDmácsoCta l"eTen

béf-letí. lut.ngversenyé,i Feren- esik János. Ezt a művét Bartók 
esik János Kossuth-díjas 1943-ban Amerikában írta és a 

A 18. szabad május 1 köszöntésére ünnepz.5be 6ltözcttt • !6-
város. A Dózsa GyÖ1'Q11 úton zászlóerdő, 1 a dbztribiltiőkön 
várakozó meghívottak serege fogadta • felvonulási térre ér

kezó dolgozókat és fiatalokat. A különböző kerületek /ehxmuló 
munkásai között ott voltak a vasutasok is. 

Ilji,cs habott? Nem! Tollad ő vezérli. 
Lánglelke súgja minden mondatod. 
Mert él Lenin! Eszménk, hitünk e férj:. 
ki mp rendünkben mindig élni fogi 

Rotáeiósok, zúgjatok csak, rajta! 
Arasszátok a Pravdát szüntelen, 
hogy mi11den dolg� kézben ott legyen, 

ki békén termel bár, de kész a harcra, 
mert zászlajára ina már e nép 
a Kommunizmus tiszta, szent ügyét! 

Rakovszky J6zser 
- w 

Kedvet kaptak a továbbtanuláshoz 

kiváló művész, az Allami zenetudósok ezt tartják Ba1'tók 
Operaház főzeneigazgatója egész életműve összefogla1ásá
vezényelt a Zeneakadémián. nak. A bevezető dallamoktól a 
A MAV Szimfónikusok ezúttal második tétel tánchangulatán 
Haydn: D-dur (londoni) szim- !keresztül jut el a muzsika a 
fóniáját, Brahms: ,,Változatok tragikus harmadi:k tételhez, az 
egy Haydni-témára" és Bartók: elégiához. Ebből a nagy mű
„Concerto nagyzenekarra" cí- vész vágya.kozá.sa csendül 'ki 
mú múvét tűzték műsorukra. hazája iránt. Az elégi;í.ba Ba� 

tók mesteri kézzel szótte a 
népj. dallamokat és ezt a fáj
dalmas 'hangulatot, amely 
minden rerninisz.cenciánál erő
sebb: az őszinte �zaszeretetet 
és hazavágyást. 

Si,eged III. kerületében a 
Hámán Kató Airolános Is
kolában nagy létszámmal 
működött az idé,n a dolgozók 
általános .iskolája. 150 dolgo
zó tanult itt a különböző osz
tályokba:n, nagyrészt vasuta-
60k. 

a továibbtanul,áshoz és ősszel 
már köZépiskolába iratkoz
nak. 

Az évzáró ün,nepségen ÜL
csán Ferenc elvtárs, szak
szervezetünk megyei bizott
ságának tagja üdvözölte az es
ti iskola hallgatóit és mű
veltségük továbln szélesitésé-

Ferencsik Jánostól ezúttal is 
a nagy művész elmélyült, töké

-'letesen csiszolt produkcióját 
élvezhette a közönség. Feren
csik verenylő pálcája nyomán 
feledhetetlen tónusban és dina
mikában csendült fel a D-dur 
szimfónia vidám menüettje, 
melynek trillái ellenálllhatat
lanu1 vésődtek a közönség szí
vébe. Méltóságteljesen szólalt 
meg a zenekar tolmácsolásá
ban B,-amns: Haydn-variáció
ja, amely méltán vált a zene
irodalom egyik remekévé. A 
legnagyobb sikert azonban 
Bartók műve érte el, melynek 
gazdag é1zelemhullámzásait tö-

A budapesti MAV Szim
főni!k:u.sdk ebben az évben 
figyelemre méltó fej1ódésről 
tettek tanúságot. Nemcsak a 
nagysikerú bérleti hangver
seny sorozat tanúsítja ezt, ha
nem a Rádiónál elhangzott 
\hangversenyek és nyilvános 
koncertek egész sora. Öröm
mel üdvözöLjük a zenekart, 
amely az Orszáit élvonalbeli 
együttesei köre tartozik. 

A Keleti tömb szolgá.laU helyeinek d0lgozói együit vettek részi 
a. felvonuláson 

B. I. Az idén is volt sajnos né- re buzdította a dolgozó díá
rnl „lemorzsolódás'' és az év- kokat. Elmondta, hogy 
záró vizsgára 102 dolgozó Csongrád megye területén a 
diák maradt az iskolapadok- középfokú oktatásban már 
ban. :E:rdekes, hogy a kima- · több mint 200 l;-asutas vesz 
rad1ak nagy része a fiatalabb részt, látogatja S2JOrgalmasa;n 
korosztályhoz tartozik. Az is- a szegedi, a szentesi és hód
kola mégis elérte célját. Er- mezővá$árhel1n középiskolá
re mutat az is. hogy az évzá-

1 

kat. 

Megjutalmazták a. három legjobb tanulót 

ró alkalmából többen el- Sziládf Sándor 
mondták, hogy kedvet kaptak Szeged 

----------

Pécs állomás esti általános 
iskolájában a VII. és a VIII. 

1 
osztályokban összesen 25 vas
utas tanul. Ezek a váltóörök, 

KEVÉS A HELY A KÖNYVEKNEK 
Látogatás a békéscsabai művelődési otthonban 

Ha esik az eső, tengelyig ér 
a sár a békéscsabai vasutas 
művelődési ház előtti úton. Rá
férne, "hogy rendbehozzák. .. 

A sárgára festett ház föld
szintes és úgy tűnik. mintha 
falusi parasztház udvará!:a 
lépne a látogató. Csak hát itt 
szürke beton borítja az u<¼
vart. Jó időben ezen táncol
nak a fiatalok. 

Az L-alakú épületben öt he
lyiség található. A kultúrte
rem után nagyságrendben a 
söntés következik. 

(E1'1'e még visszatérünk.) . 
Lássuk előbb, 
hogyan működik a múvc

lódési otthon. 

szükre szellemi vetélkedőt, 
vagy szavalóversenyt, 

Legnépszerűbb rendezvény 
a vas.;írnap esti tánc. Az első 
negyedév folyamán összesen 
5000 vendég, főleg fiatal tán
colt a művelődési ház padlós 
nagytermében. 

A. .műk kamrába kény.sze
ríieU könyvtárban 5160 

kö� könyv van. 
Az ilyen helyiségre mondják: 
,,akkora, ha egy bemegy, ket
tőnek ki TcelZ jönni ••. " A 
könyvtárnak 265 állandó ol
vasója van. nem számítva a 22 
letéti könyvtár olvasóit. 

Szúk tehát a könyvtár, míg 
a söntésnek bőven juttat

tak helyet. 
Rendben va,n-e ez ÍQy? - A 

m,ívelődési otthon azért van, 
hogy a kultúra lámpása le
gyen, aki fröccsöt akar inni, 
megtalálja azt bármelyik ital
boltban. Mi szükség van arra, 
hogy kártyak]ubot tartsunk 
fenn „művelődési otthon" szé
pen csengő neve alatt? 

Tudjuk.. kell a büfé ott, ahol 
ilyen sokan megfordulnak. Am 
az még sincs rendjén. hogy 
ezek a mellékes „profilok'' 
kerül1,ek előtérbe. Mi lenne, ha 
az épület végében l.evó szúk 
kamrából előbbre hoznák a 
könyvtárat, mondjuk a jelen
legi társalgóba? A söntés- ki
sebb helyen is elférne. Igy ta
lán jobban felfigyelnek majd 
a művelődési ház látogatói az 
értékes könyvtár szép köterei-
re. Lórincz János 

kocsirendezők, raktári dolgo
zók és szállító munkások nem 
sajnálják a fáradságot, és a 
napi munka után a tanulásban 
ls megállják a helyüket. A há-
1·om legjobb tanuló 400-400 
forint jutalomban részesült. 

Jutalmat kapott Krabát Jó
isefné kezelőnő, aki férjes asz
szony és a második műszak 
mellett a tanulásra sem saj
nálja a fáradságot. A félévi 
vizsga alkalmával jeles ered
ményt ért el. ·Farkas Pál vo
natkísérő 37 éves fejjel ült be 
újra az iskolapadba. Nehéz 
szolgálata mellett szorgalma
san tanul és ugyancsak jeles
re vizsgázott. A harmadik 
tanuló, aki most jutalmat ka
pott Debreceni Nándor szállító
munkás, akinek szintén ötös 
bizonyítványa van. 

Allomásunk szakszervezeti 
bizo�ága szüntelenül figye
lemmel kíséri a tanuló dolgo
zók előmenetelét és a lehető
ség szerint segíti őket. Ennek 
egyik megnyilvánulása volt ez 
a jutalmazás is. 

L. P. 

A VI. kerületi dolgozók menetében vonultak fel a. Nyugati plL 
vasutasai 

A békéscsabai vasutasok kö
rében népszerű hely, rendez
vényeit sokan látogatják. Mű
ködik itt színjátszó csoport, 
gyermekfoglalkoztató kör, 
rendszeresen tartanak tudo
mányos ismeretterjesztő elő
adásokat, van könyvtár és te
levízió, most szervezik újjá a 
fúvószenekart. Mindezt a mli
velődési otthon kilenc tagú ve
zetősége irányítja, s a havon
ta tartott üléseken beszéli 
meg a tennivalókat. 

-----------•••----------

Vidáman menetelnek a Vasúti Főosztály dolgözól 

Hogyan fejlesztjük a frözlekedést? 
Kitüntetett vasutasok 

Ill. 

A szállítási feladatok gazda- mellett nagy horderejük van 
ságos végrehajtásához szorosan a díjszabási intézkedéseknek 
hozzátartozik a rakodás szín- is. A díjszabás a szocialista 
vonala is. Ezért eddig is szor- közlekedéspolitika megvalósí
galmaztuk a t'akodás gépesí- tásának, a helyes közlekedési 

A művelőd�:i otthonban tését, bár nem mindenütt mu- munkamegosztás kialakításá-
minden hónapban egyszer ren- tatkoztak a várt gazdasági nak egyik leghatékonyabb esz
deznek ismeretterjesztő elő- eredmények. Ennek az a ma- köze. A közlekedési díjszabá
adást. Március 22-én például gyarázata, hogy azokon a he- soknak a gazdaságosságra ösz
,,Az igazi hazafiság" címmel lyeken, ahol viszonylag kis tönzó hatá.Súk van. Helyes, ha 
tartottak előadást és levetíteL mennyiségű áru fordul meg, a díjszabás ösztönöz a gazda
ték „A század becsülete" cí- nem tudják folyamatosan űze- ságpolltikai célkitűzések meg
mű filmet. Nemcsak otthoná- meltetni a rakodógépeket. A valósítására, a termelőerők 
ban, de „házon kívül." is végez korszerű szállítási módszerek megfelelő földrajzi elhelyezé
propagandamunkát a műve- bevezetésével azonban az áruk sére, a gazdaságtalan fuvarozá
lődési otthon. Munkásakadé- nagy tömegben érkeznek egy- sok megszüntetésére, tehát a 
miát tartanak például a békés- egy kijelölt állomásra, így az forgalornmegosztás végrehajtá
csabai nagy fűtőházban 3Q--40 ezek rakodásához szükséges sával elérni kívánt cél elérésé-
hallgató részvételével. gépek kihasználása már sokkal re. 

Eredményesen működik a 14 jobban biztosítható. A rakodó
tagú színjátszó csoport is. gépek jobb kihasználása egy
Székely Tamásné művészeti ben üzembentartásuk fajlagos 
vezető irányításával tanulták költségének csökkenését is 

és mutatták be legutóbb a eredményezi. 
városi kultúrcsoportok feszti- A rakodásgépesítés keretébe 
válja keretében a „Jobb. mint tartozik ugyan, de Jelentősége 
otthon" című három felvoná-

1 

miatt külön kell szólni a rako
sos szovjet vígjátékot. Bár dólapokról és a szállítótartá
sikerrel szerepel'b�k a vígjá- lyokról. A szállítótartályok 
ték:kal, az a tervük, hogy használata már meglehetősen 

• . elterjedt, de alkalmazásuk kő-Irodalmi szmpadda szerve- rét a belföldi és a ldvíteli for-
.zlk ü a alnjátsz6 csopor- galomban egyaránt szélesíteni 

tot kell. A rakodólapok használata 

és a háromfelvonásos művek 
előadását a jövőben inkább a 
helyi Jókol Színház művészei
re „bízzák". 
, A gyermekekkel vasárnap 
délelőttönként foglalkoznak. 
PetT'ovszkl Pálné vezetésével 
társasjátékokat játszanak, vé
gignézik a televlzió mesemú
sorát, a ayakran rendeznek ré-

vonatkozásában még csak a 
kezdeti lépéseket tettük meg. 
Ezek használata raktárgazdál
kodási szempontból is nagy je
lentőségű, mert a raktárak tér
fogatának jobb kihasználását 
teszik lehetővé. 

Díjszabási intézkedések 
A forgalommegosztást előse

gítő szervezési intézkedések 

A korszerű szállítási módsze
rek bevezetése a vasút terüle
tén is a feladatok egész sorá
nak megoldását teszi szüksé
gessé. Ezek közül a legfonto
sabb a közlekedési berendezé
sek, mindenekelőtt a vasúti 
hálózat és a 11Zállítóeszközök 
fejlesztése. 

A hálózat és terhelése 

A vasúti hálózat súrúsége 
hazánkban a lakossághoz és az 
ország területéhez viszonyítva, 
jobb a nyugat-európai átlagnál, 
sőt, jobb a közép- és kelet
európai átlagnál is. A vasúti 
hálózat terhelése azonban 
aránytalan. Az áruforgalom 90 

százaléka a hálózat 50 százalé
kán bonyolódik le. Olyan vo
nalakon is vasúti szállítás fo
lyik, ahol a forgalom nagysága 
azt nem feltétlenül indokolja. 

A hálózati terhelés ilyen 
aránytalanságán alapszik az a 
már említett intézkedés, amely 
szerint a kisforgalmú vasúti 
vonalak szállításait közútra 
kell terelni. 

A fővonalakon jelentkező és 
állandóan növekvő forgalom 
lebonyolítása egy vágány ese
tében szükségessé teheti a má
sodik vágány megépítését. Ter
mészetesen ezt is alaposan meg 
kell vizsgálni, különös tekin
tettel arra, hogy a kívánt ka
pacitásbővítést nem lehetne-e 
biztosítóberendezések fejlesz
tésével vagy az egyvágányú 
vonal villamosításával, elérni. 
A. pályahálózattal egyidejűleg 
kell bővíteni a kis átbocsátó
képességű állomásokat és pá
lyaudvarokat. 

A meglevő pályahálózat fel
újításával és elsórangúsításá
val legkésőbb 1980 végéig el 
kell érni, hogy az egész vasúti 
hálózat alkalmas legyen a kor, 
szerű, nagy tengelynyomású 
kocsik közlekedtetésére. 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa hazánk felsza
badulásának 17. évfordulója 
alkalmából a 

,,Szocialista Munkáért e-t-

de.mérem" 
kitüntetést adomáinyozta Col
lognáth Dezső főellenőrnek 
(Celldömölk fűtőház), Dara
dics József fömunkamesternek 
(Nyíregyháza fűtőház), Hidasi 
Jenő fföntézőnek (KPM 1,8. 
SzakóSZtály), Kiss III. József 
kocsi rendezőnek (Diósgyőr 
Vasgyár állomás), Medgyesi 
Lajos főmunkamesternek 
(D.ebrecen állomás), Monori 
István felü{l11'előnek (Dombó
vár állomás), Simon Sándo1' 
főellenőrnelt (MA V Gépjaví
tó ÜV.), Szakács Margit fó
munkavezetőinek (Bp. Nyugati 
Kocsisrolgálati Főnökség), 
üveg.is Sándor munkames
temek (Hódmezővásárhely, 
Pályafenntartási Főnökség). 

• ,,Munka erdemérem" 
kitüntetést adományoztak: 
Barcsi János m. tahácsosnak 
(KPM 1/7. Szakosztály), 
Bene József főellen5rnek 

Fontos feladat a vasutak és (Szombathely fűtőház). Er-
a.: utak keresztezódésének dősi István felügyelőnek 
megszüntetése. Erre nemcsak (KMP Ill. Szakosztály), Gaz-

da Pál főellenőrnek (Vén-a balesetveszély csökkentése, tő fűtőház), Illyés János géPhanem a forgalom gyorsítása kocsimesternek (Autófuvarovégett is szükség van. Ezt a zási Főnökség), Járai Rezsón.! 
célt szolgálja a főútvonalakat főszakmesternek (Dunakeszi 
keresztező, vagy azokon hala- Járműjavító ÜV.), özv. Ke-
dó kisforgalmú iparvágányok reszturi Lajosné felvigyázónak 
megszüntetése és az ipartele- (Debrecen 11:szaki Pálya
pek korszerűbb módszerekkel fenntartási Főinökség), Kiss 
történő kiszolgálása. 1 

Mihály főfelügyelőnek (Mo-
sonmagyaróvár állomás), 

(Fol11tatjuk.) Kukri József szalaneaternek 

(Szolnok Járműjavító OV.). 
Lakos Dezső m. ellenőrnek 
(Debrecen F;pítési Főnökség 
Gépállomás}, Losonczi Ist
ván intézőnek (Anyegellátási 
Igazgatóság), Németh Ferenc 
főmérnöknek (Budapest Déli 
fűtőház), Rothgerber Miklós
né főellenőrnek (Budapesti 
Igazgatóság), Safcsák Miklós 
főfelügyelőnek (Miskolci Igaz
gatóság)_ Süle Laj� felügye
lőnek (Szombathelyi Igazga
tóság), Szabó I. Mihály fő
ellenőmek (Békéscsaba állo
má5), dr, S2'/1.kmáry Zoltán 
tamácsos.nak (KPM I/3. Szak
osztály), Szolnoki János el
lenőrnek (G#'ékényes állo
más), TemeSi. Béla főtaná
csosnak (:E:szaki Járműjavító 
O'V), Un,gt Mihály főmérnök
nek (Budapesti Igazgatóság). 

A szocialista brigádvezet6k 
országos tanácslwzása alkal
mából kiváló munkája elis
meréséül a 

,,Szocialista. Munkáért &--
demérem" 

kitüntetést kapta Balázs Béla 
m. főellenőr (Békéscsaba tú
tőház). 

,,Mnnka erdemérem" 
kitüntetést kaptak: Bát'dori 
Miklós vezető sza.kmester 
(Szom,bathelyt Járműjavító 
ÜV), ifj. Go6g Béla csapat
vezető előmunltás (Kecskeméti 
Pá]yafermtartást Főnökség). 
Lovász Jáoos főszakmester 
(Debrereni Járműjavft.ó űV), 
Simon László m. főintéző (Bp. 
Angyalföldi Pályaffflln.tartásl 
Főnökség), Tóth Mihály m. 
intéző (Szei?ed Pályafenntar
tá.s.i Fánökaég). 



MAGYAR VASUTAS 

Nyogdíja-k 

búc:súztatása 

196%. MA..JUS 1'7. 

Sportolók a pártkongresszus tiszteletére 

Több mint százan Vf/Últek 
össze április 28-án Debre
cen áll.omás -nagy oktatóter
mében, hogy búcsút vegyenek 
48 nyu.gdtjba menő dolgozó
társuktól. 

Automata távgépíró-berendezést kaptak 

A Testvériség Sportegyesület 
sportolói és vezetősége a Land
ler JármújaVitó Vállalat dolgozói
val együtt nagy várakozással te
kintenek az MSZMP VIII. kong
resszusa elé. 

Pártunk mlndtg nagy jelentő
séget tulajdonitott a dolgoz6 nép 
testnevelési és sportrnozgalma fej
lesztésének. A testnevelés és sport 
révén egészségesebb, edzettebb 
dolgozók fokozottabban vehetik 
ki részüket társadalmunk gazda
ságának fejlesztéséb61, amely így 
közvetlenül ts Visszahat az anya
gi javak növekedésére, az élet
színvonal emelésére. A munka
helyeken működő sportkörök te
vékenysége - !gy a Testvériség 
Sportegyesületé 1s - fontos tár
sadalmi tevékenység, mely előse
gítheti az egyéni teljcsltő képes
ség fokozásával a termelékeny
ség emelését, a dolgozók kultu• 
rált szórakozását. 

Sportolóink nagy többsége a 
brtgádokban már eddig ls csatla
kozott vállalatunk egészének leg
fontosabb célkitűzéseihez. melyek 
megvalósítása a pártkongresszus 
tiszteletére indított szocialista 
munkaverseny keretében történik.. 

Versenymozgalmunkban való ak
tiv részvétel mellett a pártkong
resszus tlszteltére szeretnénk el
érni. hogy 

az MSZMP testnevelésre vo
natkozó tézisei a gyakorlatban 
Is Jobban érvényr_e Jussanak 
és feJU!djön üzemünk szocia-

lista tömegsportmozgalma. 
Ennek érdekében páros sportver
senyre hívjuk k1 az 1':szakl Jár
müjavi½ Vállalat Törekvés Sport
körét az alábl\lak alapján. 

1. Sportolók részvétele a kong
resszusi munkaversenyben. 

a) A szakosztályokban aktivan 
sportoló és az üzeml tömegver
senyekben részt vev6k közül 
szocialista brigádban. vagy szo
cialista brigád címért versenyző 
dolgozók száma. 

b) Kiváló dolgozó, vagy egyéb 
kitüntetésben részesült sportolók 
száma. (1':rtékelés 1962. május 1-1 
hetyzettól kezdódően.) 

%. Ozeml tömegsport. 
a) Az alapfokű üzemi verse

nyekben, ház.ibajnokságokban. ter
mészetjáró tűrák:on részt vevő 
dolgozók száma. (A versenyről 
t•ezetett rendszeres nyilvántartá
sok alapján.) 

b) A Kilián Testnevelési Mo�
galomba Jelentkezell dolgozók 
száma, ezen belül az 1962 január
tól a pártkongresszuslg jelvényt 
szerzett dolgozók száma. (Nyilván
tartó könyvek alapján.) 

e) A tömegversenyek sportsze
rűsége és színvonalának emelése 
érdekében a szakosztályok edzól
nek és vezetőinek tevékenysége. 
(Havl edzői jelentések és ellen
őrzések alapján.) 

s. Társadalmi munka, társadalml 
életben való részvéteL 

a) A sportolók, szakosztályok 
által végzett tár�adalml munka
órák száma, a létesítmények kar ... 

• bantartása, kezelése. (1':rtékelés 
rendszeresen vezetett nyilvántar
tások alapján.) 

b) Mindkét egyesület eredmé
nyekben gazdag múlttal rendel
kezik. Ezek dokumentációjának 
gyűjtésével kés,.itett kis kiállí
tás, vagy propagandaanyag össze
á!Utása, különös tekintettel a 
munkásmozgalmi vonatkozású 
anyagokra. Elkészítése a kong
resSzus idejéig. 

c) A sportolók fegyelmezettsége, 
példamutatása terén versenyfelté
telek: a kiállítások kikOszöbölése, 
a szak.mai és állami oktatásban 
részt vevő sportolók száma (csak 

a dolgozókra vonatkozóan érté
l<el ve). 

d) Szakosztályokon belüli KISZ• 
csoportok tevékenysége. A fenti 
cé!kltüzéseket a vállalat KISZ.. 
bizottságával szorosan együttmű
ködve klvánJuk megvalósltanl és 
ezzel elősegíteni a magunk terü
letén a testnevelésben re:Hö er
l<ölcsl lehetőségek kihasználását. 
A verseny értékelésére a Vasuta
sok Szakszervezete Budapesti Bi
zottságából és a Budapesti Test
nevelési és Sponbizottságból meg ... 
blzott elvtársakat kérjük fel, 

Teswérlség Sportegyesület 
tagsága é• vezetősége 

Landler Jj. OV. 
KISZ-blzottsllga 

Landler JJ. OV. 
szakszervezeti bizottsága 

A Törekvés sportkllr vezetöi és 
sportolói elfogadták a Testvériség 
versenykibivását. 

Az áUomás szb-titk.árának, 
Ceglédi Sándor-nak megnyí
tó S2XLvai után Fekete Sán
dor állomásfőnök méttatta a 
most nyugdljba m,enö do!,g<>
zók helytállását, a :;,ok éven 
át végzett fáradhatatlan mun
káját. Elmondta, hogy a.z ál· 
lomás ezután is számft az idő
sebb dolgozók támogatására. 
Ne szakadjanak el végleg a 
vasúttól, beszélges&e-n.ek mi
nél gyakrabban a fiatalabb 
vasutasokkal és segítsék 
munkájukat. 

A nyugdíjasok nevében 
özv. Papp Györgyné mon
dott köszönetet és ígérte, 
hogy ezután is segíteni fog
ják az állomás dolgozóit. Ez
után vacsorával vendégelték 
meg a nyugdíjasokat, majd 
ajándékokkal kedveskedtek 
nekik a fiatalok. 

Marosán Pál 

• ---------

Nyilvános tárgyaláson vonták felelősségre a vagonlosztogatókat 
Korábban már hírül adtuk, 

1 
ja. A zárfeltöréseket Varga szabadságvesztéssel büntették 

'hogy Kiskunhalas állomáson Imre forgalmi swlgálattevő és" három évre eltiltották a lelepleztek egy bűnszövetkeze- fedezte, aki a raktárból ólom- közügyektől. A többi 9 vádlot
tet, amely KósZ6 István tola- zárakat 1,0p-Ott. A lopott holmi- tat 3-4 hónapi szabadságvesz
táS1Vezető veretésével sorozato- kat Pesti Lajos vonatvezetőnél téssel sújtották, több vádlott 
san fosztotta a vagonokat. A2 rejtették el, aki az állomás büntetését próbaidőre felfüg
állomás vezetőségének kérésé- szomszkdságában lakott. Szol- geszt.ették. 
re a bíróság a kiskunhalasi gálatai fejében ell4ttáik tüzelő- A nyilvános tárgyalás nagy 
vasutas kultúrotthonban öt anyaggal. tanulsággal szolgált vala-
napig tartó nYilvános tárgyaJá- A tárgyalás során 122 tanút 1n1;nnyi becsületes vasutas szá
son vonta felelősségr,a a 10 hallgatott ki a bíróság. Az mara. Arra figyelmezt.etett, 
vádlottat. Nar,világra került, ítéletet április 26-án hirdették hogy ezentúl még éberebben 
milyen módszerekkel hajtották ki. Koszó István tolatásveze-

1 
teljesítsük szolgáuztunJka.t, ne

Végre bűncselekmény soroza:u- tót, mint a fos.�togató bűnszö: hogy hasonló eset elóforclul ion. 
kat, amellyel 30 586 fa; mt kárt vetkezet vezetóJét, 20 hónapi T. T. 
okoztak a társadalmi tulajdon-
ban. 

Bűncselekményüket 1959 
nyarán kezdték, amikor Koszó 
István tolatásvezető lett. Irá
nyításával a beosztott kocsiren
dezők feltörték az ólomzára
kat és megdézsmáltálk a szál· 
Zitmányokat. Különoo elószere
tette1 törték fel a bor- és 
sörszáUitmányokat. Arra töre
kedtek, hogy, csoportjuknak 
minden szolgálatban legyen 
legalább 10-15 liter innivaló-

Komplexbrigád-értekezlet 
Debrecen ál lomáson 

Gyakran kocsirakományú áru
ként adnak fel olyan árukat, 
amelyek darabáruként való 
küldése 70 százalékkal csök
kentené a szállítási költséget. 
Ezt azok a vállalatok teszik, 
amelyeknél nem ismerik elég
gé az árufuvarozási díjszabást. 

A vasútnál rendkívül fontos 
a gyors ft"ásos hírközlés. A 
vasútvonalak mellett már a 
múlt száz.ad közepétől meg
jelentek a távíróoszlopdk.. A 
vezetékek az állomásokon 
morse-rendszerú távírógépek
hez csatlakoztak. A múlt szá
zad szállítási igényeinek, illet
ve a vonatok sebességének ez 
is megfelelt. Ma awnban már 
elavult eszköznek számít az a 
'híl'lközlő eszköz. 

A elavult morse-távíró és az 
előretörő távbeszélő után a 
betűnyom6 távgépíró hozott 
igazán min&égi változást. Két
ségtelen, ehhez a kézi.kapcso
lású távgépíró központok 
automatizálása is hozzájárul. 
A gépkapcsolású távgépíró 
központoknál a távgépíró 
mun!k.alh.elyek egymást már 
számtárcsával is hívhatják, 
ugyanolyan elv alapján, mint 
a számtárcsás gépkapcsolású 
távbeszélőlmél. 

A MAV távgépíró hálózatá
nak automatizálása a miskolci 
és a szegedi gépkapcsolású 

- A szállítási tervek mara
déktalan teljesítése érdeké
ben közös vá.llalásoka.t tet
tek az MSZMP vm. kong
resszusa. tiszteletére Hatvan 
állomás és a fűtőház dolgo
ii:ói. 

HÉT VONATKÍSÉRŐ, 
négy raktári és egy állomási 
brigád határozta el Vác állo
máson, hogy megszerzik a 
szocialista brigád címet. A 
brigádok vállalását. illetve 
szerződését a legutóbbi ter
melési tanácskozáson elfo-
gadt-a az állomás kollektí
vája. 

CSEHSZLOVAK ,,ma

mosmozdOQYOk Bulgáriában. 
A plzeni Lenin Művek 6 db 
Skoda-41 típusú villamos
mozdonyt szállítoU a bolgár 
vasutak részére. Az új ,,u
la.mosmozdonyok.at a Szófia
PJovdiv közötti ,':IIJamosított 
vonalon közlekedtetik. 

Köszöntjük a bajnokcsapatot · 

Debrecen állomás kezdemé
nyezésére komplexbrigád-érte
kezletet tartottak a Hajqú-Bi
har megyei vállalatok képvise
lőivel az állomás kultúrtermé
ben. E fontos megbeszélést 
Majtényi János, a megyei ta
nács szállftási előadója nyitot
ta meg és kérte a vállalaj;okat, 
hogy segítsék a MAV és az 
AKOV dolgozóit az áruforga
lom lehető legjobb lebonyolí
tásához. 

Hasznos vita után elhatá
rozták, hogy' a szállítási fele
lősok részére előadássot02Jat-0t 
indítanak a szocialista áruszál
lítás jelenlegi problémáiról és 
a várható feladatok megoldá
sának legjobb módszereiről. 

- 132 aktivista részére ren
d.ezett továbbképzést Debre
cen állomás szakszervezeti. 
bizottsága. Az egynapos to
vábbképzésen reszortonként 
kaptak hasz,ws tanácsokat. 
útmutatást a részvevők. 

- ÖSSZEÜTKÖZÖTT két 
tehervonat a ljubjana-zág
rábi vasútvonalon, a szlovén 
főváros közelében. A Ljubja
ne felől éPkező tehervonat 
Zalog állomásnál belefutott 
egy másik, veszteglő teher
vonatba. Három vagon roncs-

A férfi asztalitenisz NB 1-
ben a vasútépítő csapata, mi
vel utolsó mérkőzésén biztosan 
győzött a Miskolci MTE ellen. 
megnyerte az 1961--{;2. évi 
bajnokságot. A vasutas csapat 
két pont előnnyel végzett a 
nagy rivális, a BP. Vörös Me
teor előtt. A csapat két döntet
len kivételével valamennyi 
mérkőzését megnyerte, tehát 
veretlenül szerezték meg a 
bajnoki címet. 

A csapatban a következő 
játékosok szerepeltek a baj-

noki mérkőzéseken. Berczik és 
Rózsás a csapat két főerőssége. 
Rajtuk kívül Bfró, Bubonyi, 
Bilinszki, Fehérkú.ti és Zsám
boki szerepelt még a csapat
ban. 

A siker kivívása után kö· 
�zöntjük a bajnokcsapatot és 
kívánjuk, hogy a jövő évadban 
az Európa Kupában is érjenek 
el ú.jabb sikereket, hogy azzal 
is tovább öregbítsék a vasutas, 
s egyben a magyar sport hír
nevét. 

KERESZTREJTVÉN Y 

A vasút képviseletében Né
meth József kereskedelmi ál
lomásfőnök-helyettes értékel
te az első negyedévi szállítást. 
Megdicsérte a rendben szállító 
vállalatokat, de bírálta azokat, 
akik nem dolgoznak megfele
lő tervszerűséggel Elmondta, 
hogy gyakran nem megfelelő 
az áruk csomagolása. Kétsze
res fuvarozást okoz, hogy egyes 
vállalatok bürokratikus módon 
1 6  óra előtt 5 perccel már nem 
veszik át a küldeményt �s más
napra újra kérik a szállítást. 

63. Török méltóság. 65. Kevert 
sin.leszorító lemez. 66. Indulatszó. 
fTI. Szlnmüvészünk. 68. Nem il-vel. 
70. EgymBst követő betúk. 71. Ci
rokféle növény magja. 73. Az an
gol nemzeti dal kezdő szava. '15. 
MegakadályozásAért kllro az 1. 
vízszintes. 

Kiss János 

Sporthírek 
Kínába utazott a magyar aszta• csá zúzódott. négy kisiklott. A lltenlsz-válogatott. A csapatban szerencsétlenségnek nincs emRó�á• és Biró 67Amlélyében kél 

vasutas-versen'yző kapott helyet. beráldozata. 
Kamuti Jenó a második helyen - Nag;v népszerűségnek 

végzett a Bad Dilrcheimben me�-
, 

örvendenek a győri csomórendezett nemzetköz[ férfi tőrver- ponton a TIT előadások. Leg-senyen. utóbb az állomás �e-A Debreceni VSC birkózó-csa- tének · 
-~"� 

· · 

pata második helyen végzett az ze _ es s........,24:n:ezeti b1-
országos csapatbajnokságban. A zottsá.gának rendezeseben az 
BVSC !<!!nőtt csapata egy-két ver- állomási technológiai folyasenyzi; sétillése miatt a _várakozá- matok bevezetéséről és ki· 
';: ::::Ji1.

szerepelt és Jdes<>tt az dolgozásáról Mészáros . Pál 
Kamutt LáSzló nyerte mej? Bu� 

dapest fér-fi egyéni t6rVivó-baJnok
ságá t. 

MAGYAR VASUTAS 
Felelős szerkesztő: Gulyás János 

Felelős kladó: Szabó Antal 
Szerkesztőség: Budapest. VI .. 

Benczur u. 41. 
Telefon: városi: 4.24-18-1. 

0zeml: 39-'17. 

Kossuth-díja.s, a marxista-le
ninista ideológia hatása a köz.. 
lekedésben címmel pedig Csá� 
szár László. a 8. szakosz
tály helyettes vezetője tar
tott előadást. 

A Párizs-Brüsszel-

Ter:tesztl : a Népszava 
Vállalat 

Amsterdam között közlekedő 
expresszvonatok növekvő for
galma miatt a Trans-Európ

Lapkladó Expressz 24 ultramodern, lég
kondicionáló berendezé5ek.kel 
ellátott vasúti kocsit rendelt, 

Budapest. vrr. RákócZl út 54. 
Szikra Lapnyomda 

távgépíró központ üzem� 
helyezésével nagyrészt meg
valósult. A gépkapcsolású táv
gépíró hálózatba bevont .szol
gálati helyek ugyanis loözvet
Len érintkezésbe léphetnek 
egymással - kezelőkaJ)CSOló 
személyzet kÖzreműködése nél
!kül - számtá,csával történó 
hívá& út;án. Nagykanizsa állo
má� például közvetlenül ia 
hívhatja és adhat táviratot 
Sátoraljaúihely állomásnak_ 

A távirat szövege a gép 
maximális teljesítményével 400 
bet11, ilLetve jel percenként. 
Kéz; adással ez a sebességhatár 
nem !használható ki. 

A MA V két új automata 
távgépíró központjának átadá
sára a közelmúltban került 
sor. A miskolci igazgatóságon 
dr. Csanádi György, a közle
ked&r és postaügyi miniszter 
első helyettese, a MA V vezér
igazgatója, a sz,�ged; igazgató
ságon pedig Harmati Sándor 
vezérigazgató-helyettes adta át 
az új központot. 

ami lehetővé t.eszl. hogy az 
1964-es esztendőben naponta 
négy expresszvonatot indí1'ía
nak az említett városokba 13 
kocsit a Francia Allamvas
utak, 1 1-et a Belga Vasutak 
rendeltek. 

Újabb három briDád 
csatlakozott a szocúúista bri
gád mozgalomhoz Pásztó ál
lomáson. Jelenleg öt brigád
ban 34 dolgozó versen11ez 
a megtisztelő címért. 

Nemzetközi mús-zakl 
könyvkiállítás nyílik a Bu• 
da.pesti Ipari VásáYOn a fö 
útvonal 10-es számú pavi
lonjában. A magyar műszaki 
könyvek mellett orosz, bol· 
gál-

1 
angol, német, lengyel, 

román. CS<!h és szlovák nyel· 
vű kiadványokat és folyó
iratokat állít ki a mú.sukl 
kiadó. 

A HIVATALOS LAPB6L 
A Hivatalos Lap tartalmából 

a szalcszervezeti bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe ajánljuk a 
következőket: 

18. számból: 17 81."l/1981. BVKH. 
VI. Helyesbitések az „AllomáSI 
Statisztikai Számok Kézlkönyvé"• 
ben. (21) 

Pályázat a Szaktanács felsőfokű 
munkásvédelmi tanfolyamára. 

19. sz.ámb61: lile 003/1962. I/7. D. 
Gázpalackok és acetlléngázt fej• 
lesztő készülékek vizsgálata é9 
kezelése. 

20. számból: IJ 1 648 '1962. I/%. e. 
Felvétel a vasú.ti techmkumok le-
velezö és estt tagozataira az 
1962 í63 iskolai évre. 

110 'ili!l/1962. I/3. C. Az. üzemi be!• 
esetek bejelentése, nyllvántartá· 
sa. 

106 OOO 11961. L6. e. MAV-]aká· 
soknál központ! fűtési dlj meg
állápítása. 

l!0 9-12/1962. r E. Az utazási és 
a határszéli forgalomban k:1Vlhetö, 
!1Jet6leg behozható belföldi pénz 
mennyiségének meghatározása. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Pintér Lajos vicrátót. Lelti J,'e
renc. Pécs; Szabó Tibor, Zsigmond 
János. Budapest: dr. Gazdag Jó
zsef. Szombathely; Tótka Károly, 
Szilád! Sándor-. Szeged; Bognár 
Károly. Dancs józ.sef. Tapalca; 
Behán Rózsa. Kazincbarcika: Fe
kete János. Dévaványa: szentgá:s 
István, Gyön.�yös; Markos József, 
Zalaegers�eg: Marooán Pál, Ki.� 
János, Debrecen: Murai Gáborné, 
Hatvan: 

Leveleiket 
felhasználjuk. 

lapunk anyagáho1 

FOGGOLEGES: 1. NagY. rág
csáló. 2. Holland felségjel. 3. Szin. 
4. Férfinév. 5. Francia terem. 6. 
Esztendő. 7. Hun név. · 8. Nép
csoport a Szovjetunióban. 9, A 
mai napot. 10. Mutatószó. 11. 
Jármú megengedett terhelése. 15. 
Erős szag jelzője. 17. Hegytet6 
MlSkolc mellett. 18. Helység. 19. 
a Hawaii szigetek legfontosabbi
ka. .21. Francia író. 24. Kimon
dott betú. 26. Kettőzve bányavá
ros. 28. Velencei bérkocsi. 29. 
Orosz hal. 31. Lehivja 1 33. Af
ganisztán fővárosa. 37. AZ t848-as 
-szabads�arc legendás táborno
ka. 38. Somogy megye! község. 
39. Kártya műszó. 41. A Wartha 
mellékvize. 42. Kettós mással
hangzó. 43. Az amerikaiak eúny
-neve. 44. Tiyen vonal is van. 48. 
VtsSza: klhúnyt. 50. Adriai kikötő. 
52. Nem érzéketlen. 53. Afrikai 
néP,"er törzs. 55. Azonos betűk. 57. 
Méta fele: 58. Folyami jelző. 59. 
Pontos dmre szól. 62. Nógrád 
megyei községbe való. &!. Betű
pótlással német matema.tikus 67. 
Szesze.: ttal. 69. L. L. E. 71. Ellen
tétes kö(6szó. 72. Ma! nap_ 74. 
Latln kötőszó. 

,. -.. - - ................ 
• • ., __ .. -..... ---lai -... -............... -•••••• ----. 

V(ZSZINTES: 1, A balesetelhl\r:I· 
tás harcosa. 12. A,ttlla első fele
sége. 13. IIüsitő Italom. 14. Tete
jére. 16. Európai félsziget. 18. 
Fényképezőgép márka. 19. Okozat 
Bzü!őJe. 20. Munkaerő Tartalékok 
mvatala. 22. S. L. v. 23. Női hang. 
fii. Méhek lakása. 25. Puszta
kócs párja. �- Arany 10 dolláros. 
29. Ráhull az elelén. 30. Föld. 32. 
Francia pénzdarab, 33, Igekötő. 

34. Képző. 115. Kimondott betG 
névelővel. 36. Kutya. 38. Tilos. 
4-0. Ennek betartásán 18 (lrködik 
az t. vfzszlntes. 45, .. AZ Operaház 
építője, kereszt.nevének kezdőbe
tűjével. 4ö. Bánat. 47. Hajó ré
sze. 49. Nipp közepe. 51. R. E. 
,2 Létezett. 54. LehGtl a lelkese
dést. 56. Európai fóváros. 58. 
. . .  trust, agytröszt. 60. Hires pesti 
kávéház. &1. Eléje, ijt!, Vajon tó? 

Beküldend6: vfzszJntes 1. 40 1, 

sorok. Beküldést határldö: június 
10. A helyes megfe.1tök közöt1 
könyveket sorsolunk ki. 

Az el6Z6 keresztrejtvény belyt>f 
me5rfeitése: A c1leselE'�t1 k. Hosszú
sfnesítés. A vlllamosftás. 

Könyvet nyertek: Gayer .Jáno� 
Mőzs. Tolnai u. 13. Balo�h Gé
záné Kaposvár, személypénztár. 
Halmos János Tótkomlós, Bajcsy 
Z.Sillnszky u. 24. 

PARANCS AZ PARANCS 

- A z  osztályvezetö elvtárstól kaptam a ren
delkezést, hogy a lehető legjobb kapcsolatot 

építsem ki a szállító felekkel, 

Autóstop 

- Mit képzel? Ez nem országút! 

(Pusztai Pál rajzai) 
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Május 23-a es 29-e között 
Budapesten tartotta bizottsági 
ülését a RIV (Regolamento In
ternazionale Veicoli) vagyis a 
Vasú.ti Nemzetközi Teherkocsi 
Kötelék, amelynek , a széles 
nyomközű vasút,·onalakkal 
rendelkező államok kivételé
vel csaknem valamennyi eu
rópai ország tagja. A tanács
kozást, amely.m öt népi de· 
mokratiku� és tizenhárom 
nyugati ország 56 képviselője 
vett részt, Lindner József ve· 
zérigazgatóhelyettes és Henry 
Roche, a RIV elnöke, a Svájci 
Vasú.tak forgalmi főigazgatója 
nyitotta meg. 

320 javaslat 

Az üdvözlő beszédek el
hangzása után kezdetét vette 
a tanácskozás, amelyen két 
bizottság, a vasúti mérnökök
ből álló músz.aki és a forgal
mi szakemberekből álló üze
mi bizottság- tárgyalt. Az egy
hetes. tanácskozás eredményes 
munkájára jellemző, hogy 
li$zt!sen 320 javaslat hangzott 
el, s a jegyzőkönyv is több 
mint száz oldal terjedelmű. 

A befejezés napján elláto
gattunk a GelléTt Szállóba és 
megkértük Henry Roche-t, a 
RIV elnökét, tájékoztassa la
punk olvasóira. bizottsági ülés 
munkájáról. 

- örömmel teszek eleget a 
kérésnek - mondotta kedé
lyes mosoly kíséretében. 

bírniuk. Amelyik kocsikról 
hiányzik az S, v,a.gy SS jel
zés, a nagy sebesség miatt 
nem futhatnak a TEEM szerel· 
vényekben. 1963. január 1-
től a RIV-ből is kisorozzuk 

Mivel hazánknak meglehe
tősen nagy az élő-, a gyü
mölcs· és a zöldség exportja, 
járműjavítóinknak alapos 
gondossággal kell a RIV·kocsi
kat és a TEEM szerelvények-

Henry Roehe, a RIV e!Reke megnyiió beszédét mondja, Mel
lette jobbról Lindner József vezérigazgató helyettes látható, 

(Németh Gyula felv.) 
azokat a teherkocsikat, ame-

1 

ben közlekedő normál és 
lyek nem bírják el a 80 km/óra speciális kocsikat javíta
sebességet. Ezek az intézkedé- nluk, hogy azok mindenkor 
sek azért váltak szükségessé, megfeleljenek az előírt köve
hogy gyorsabb és biztonságo-. 

, 
telményeknek. 

sabb legyen a TEEM vonatok Mint az elnök elmondotta, 
közlekedése. foglalkozott az értekezlet a 

♦ • 
rakodólapok nemzetköz.i for- ♦ 
galomba förténő bevezetésé- • 
vel és a kontinerek használa- ♦ 
tával is. Az idegen országok- ♦ 
ból árurakománnyal feladott ♦ 
kontinerek eddig 9 napig • 
maradhattak abban az orsz.ág- ♦ 
ban, ahova az. áru érkezett, a ♦ 
jövőben 12 napig maradhat- • 
nak. Az átmenő orsz.ág to· ! 
vábbra is 5 napon belül kö- ♦ 
teles az átfutást biztosítani. t 

. 
. 

Eredményes munka volt ! • 
A beszélgetés végén meg- ♦ (Bede István rajza) kérdeztük a RIV elnökétől, + 

milyennek értékeli a bizottsá- t,+•••••••••••••• .. ••• .. •••••••••••••••••••••••• 
gi ülés munkáját? 

őszintén mondhatom. 
eredményes, gyümölcsöző 
munkát végeztünk. Erre azért 
volt lehetőségünk, mert a 
MAV kitűnően megs.zervezte 
a tanácskozást. A szervezéssel, 
a rendezéssel és a vendéglátás
sal nemcsak én, hanem kol
légáim is a legnagyobb mér
tékig meg varu:iak elégedve. 
Én negyedszer va.gyok Buda
pesten, de mindig örömmel 
jövök az önök szép fővárosá· 
ba, mert itt nagy szeretettel 
fogadnak - fejezte be nyilat.. 
koz.atát Henry Roche. 

* 
A tanácskozás május 29-én, 

kedden délután Lindner Jó
zsef vezérigazgató-helyettes 
zárszavával fejeződött be a 
Gellért Szállóban. (vlsl) 

Üdvözöljük a pedagógusokat 
A Xl. pedagógusnap alkalmából szívből jövő 

megbecsülésünket és köszönetünket tolmácsoljuk 
mindazoknak a pedagógusoknak, akik a vasutas gyer
mekek és a felnőtt dolgozók művelődése, oktatása 
érdekében fáradhatatlan munkát végeznek. 

Kívánjuk, hagy erőben és egészségben dolgozza
nak továbbra is a felnövő ifjúság és a múltban az is
koláztatási lehetőségtől megfosztott dolgozók szocia

lista nevelésén. 
Vasutasok Szakszervezete elnöksége 

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

Szolidarítási nagygyűlések 
Májusban, a gyaI1I11ati és A Keleti pályaudvari nag)-Bár valamennyi elhangzott ja· 

vasla.tról fejből nem tudnák 
számot adnj, a jelentősebbe· 
ket azonban megpróbálom sor
ra, venni. 

Azzal szeretném kezdeni, 
hog_y edilig csak az 1435 mm, 
vagyis normál nyomtávú vo
nalakkal rendelkező va sútak 
szerepelhettek a RIV tagja
ként. Ezen a tanácskoz.áson 
határozatot hoztunk, hogy a 
széles nyomtávú vonalakkal 
rendelkező vasútak, mint pél
dául a Szovjetunió, Spanyol
ország, Portugália és Finnor
sz.ág is beléph�n a tagok 

közé. Ezzel nemcsak az egye
sület hatóköre bővül, hanem 
a gazdasági kapcsolatok is 
szorosabbak lesznek. A fel
soroltak közül a spanyol vas
utakat itt vettük fel a RIV tag· 
jai sorába. Természetesen szó 
lehet a szovjet vasutak belépé· 
séró! is, hiszen lehet egyolda
lú szerződés alapján is a RIV 
tagságot eszközölni. 

A VIII. pártkongresszus tiszteletére 

felsz.abaduLt népek iránti s_zo- gyűlés előadója Szabó Antal, 
lidaritás hónapjában orsz.ág- a szakszervez.et főtitkára volt. 
sz.erte számos helyen tartottak Jelen volt és felszólalt a gyű
röpgyűléseket, :nagygyűlése- lésen D. Babakar, a DIVSZ fő. 
ket, amelyeken a vasutas do!- titkárhelyettese is. 
gozók is nagy számban kép- A miskolci nagygyűlésen 

Legalább 
80 km-es sebességgel 

Levelezöink, tudósítóink l dolgozói nyolc pontban fog-
hétről hétre újabb és újabb lalták össze vállalásukat az 
írásokban számolnak be a MSZMP VIII. kongresszusa 
VIII. pártkw1gresszus tisztele· tiszteletére. Legfontosabb fel
tére indított munkaversenyréil, adatnak a munka minőségé· 
a dolgoz.ők vállalásairól. Ezek- nek javítását tűzték célul. A 
ből a levelekből ismét össze- fenntartási munkák mellett 
gyűjtöttünk egy csokorra va- éves szinten · 2 százalékos 
lót. anyagmegtakarítást tervez:-

A keleti müs-zakl kocsi- nek. A termelékenység növe-
szolgáUató fónökség lése és a nehéz fizikai mun· 

dolgozói a kongresszus tiszte- kák csökkentése érdekében a 
letére vállalták, hogy az pályafenntartási munkagépek 
anyagok gondos kezelésével jobb kihasználását tervezik, 
42 982 forintot takarítanak - írta szerkesz.tóségünkhöz 
meg, - olvastuk Papp Já- küldöbt levelében Kisvárdai 
nosné levelében. István pályafenntartási fi;nök. 

A nyíregyházi pálya.fenn- A iapolca.l fűtőháznál 
ta.riási fónökség a vasutasnapra és a VIII. 

Budapesten ulésezik az SZVSZ végrehajtó bizottsága 

pártkongresszus tisz.teletére 
tett felajánlások hatása �is 
megmutatkozik a munkában, 
- írja Dancs József tapolcai 
tudósítónk. - Vállalásaink kö
zött szerepel, hogy az idősza
kos javításokat 8 nap helyett 
7 nap alatt végezzük el. A túl
súlyos vonatok továbbítását 
pedig 8 száz.alékkal szeretnénk 
növelni. 

viseltették magukat. Gutyás János, a kultúrnevelé-
Legutóbb május 29-én két si és sportosztály vezetője 

vasúti csomóponton, a Keleti volt az előadó. A gyűlésen 
pályaudvaron és Miskolcon I részt vett és felszólalt R. N. 
került sor sz.olidaritási nagy� Laryea, a ghanai nagykövet• 
gyűlésre. ség I. titkára. 

Június 24: vasutas Hjúsági találkozó 
Dombóvár állomás A sz.akszervezet elnöksége, 

j 
kiben sorra kerülő VIII. Vi

az elnökség mellett működő lágifjúsági Találkozó, a béke 
dolgozóinak kongresszusi vál- ifjúsági bizottság, a Vasúti Fő- jegyében kerül megrendezés
lalásában első helyen áll a osztály és az igaz.gatóságok re. A fővárosból 2, a vidéki 
vonatok menetrendszerúségé- mellett működő ifjúsági taná- 'igazgatóságok .székhelyéről, 
nek biztosítása, a kocsitartóz- csok az idén is megrendezik valamint Szolnokról és Hat
kodás, főként az idegen ko- a vasutas fiatalok hagyomá- vanból egy-egy különvonat 
esik tartózkodási idejének to· nyos találkozóját. A sorrend- viszi a fiatalokat Almádiba, 
vábbcsökkentése. Hasonló ben nyolcadik országos vas- ahol a nagygyűlés után egész
vállalások születtek Döbrököz, utas ifjúsági találkozóra JU• napos kultúr- és sportműsorra 
N kó . áll. 1. 

, nius 24-én Balatonalmádiban kerül sor. A részletes műsor agy nyi omason es a, kerül sor ismertetésére következő' la-
dombóvári építési főnökségnél Az ide! találkozó a Helsin- punkban visszatérünk. 
- írja Bódogh Mihály szb. 

Egy másik igen fontos dön- A Szakszervezeti Vilá,gszö- lós.sal, az MSZMP Politi- titkár Dombóván-ól. 
t.és"' volt az ülésnek a RIV kö- vetség végrehajtó bizottsága kai Bizottságának tagjával, A Miskolc tis:ria.i pá!yaud-telékében használatos teher- csürortökön kezdte meg a Szaktanács elnökével és Rövid hírek Ha·rkányfürdőről kocsik vizsgálati idejének munkáját Budapesten. A ta- Brutyó Jánossal, a Szaktanács var 

l 
meghosszabbítása, - folytat- nácskozáson a nemz.etközi főtitkárával hosszabb szívé- dolgozói a második negyedéves 
ta az elnök. - A szabályok munkásmozgalom legégetőbb lyes eszmecserét folytattak. termelési tanácskozásokon az Gyo1Jyörű üdülőhellyé fej- Természetesen itt sen1 min• 
sreri.·lt eddig háromévenként kérdése; kerülnek megvita- Az ülés lapzártakor tart. éves versenyvállalásOill belül lődött Ha:,ká:tyfürdő. Gyógy- den ,.problémamentea", 
kellett a kocsikat az illető or- tásra. Növeli az ülés jelen-

, . . , , vizében mar igen sok vasutas Hasznos dolognak tarta-
szágn.ak a járrnűjavítóba vin- t&égét, hogy az v. szak- ----o-o---- uJabb fe:aJanlasokat tett�k a megsz.abadult a kínzó reuma- nánk - és a gyógyház ónlcölt-
ni. Ezt a sz.abályt módosítot- szervezeti világkongresszus 

VIII. pártkongresszus tiszte· tikus fájdalmaktól A har- ségét is csökkentené - ha sa-
tuk. Eszerint a kocsik viz.sgá- óta ez az első tanáe&koz.ás, .. letére, � írja Kisvárdai Já- kányfürdöi gyógyh�zban az ;át gépkocsival rendelkezné-
la,tá.ra a jövőben 4 évenként amely a moszkvai határo- Otven éves nos, a tiszai pályaudvar szak- elmúlt év őszén -tértek át az nek. Igy a szükséges beszer-
kerül majd sor. z.atok s,zellemében felméri a a kőszegi MÁV Nevelő Intézet 

szervezeti bizottságának ter- évi üzemeltetésre. A beutaltak �seket, fuvarozásokat, az állo-
Itt kell azt is megemlíteni, megtett utat és a nemzetközi melési felelőse. - A J?ályaud- gyógyítását, viz.sgálatát külön másra érkező any(tgokat el 

hogy a kocsikat két kategóriá· helyzet elemzése alapján ötven évvel ezelőtt, 1912_ var kollektívája a többi kö- szakorvos heti 18 órás, és egy tudnák szállítani. Volt úgy, 
ba soroltuk. Egyik kategóriá· meghatározza a további ten- ben alapították a kőszegi zött vállalta, hogy a személy- nögy':'g_y�sz heti . hat�r�s ren- hogy nem tudtak kellő időben 
ba a normál, a másikba pe- nivalókat. MAV Nevelő Intézetet. A fél- vonatok menetrend szerinti deles, 1do alatt b1ztos1tJa. Tu;• TEFU tehergépkocsit kapni. 
dig a speciális kocsik tartoz- . d'tásá•'t ed til ál nusonként 128 vasutas gyo- Emiatt a beutaltak élelmezé-
nak. Erre az intézkedésre A végrehajtó bizottság filé- évszázados jubileumról JU• m 1 az , er e eg v . • gyulhat itt. séhez szükséges nyersanyago-
azért volt szükség, mert a sére szerda estig valamennyi nius 3-án ünnepségen emlé- lalt 96 százalek helyett 97 sza· A gyógyházban napi nyolc kat késön kapták meg. 
speciális kocsiknak sokkal na- delegátus megérkez.ett. Az keznek meg az iskola tanárai zalékra, tehervonatoknál 69 órán keresztül fizikotherápiás Ismerjük a gépkocsiellátás
gyobb az előállítási és a fenn- illés megkezdése előtt a szov- és növendékei. A hivatalos száz.alék helyett 71 százalékra kezelést biztosítanak a beutal- sal kapcsolatos problémákat. 
tartási költsége. Franciaor- jet szakszervezeti delegáció ünnepség, a megemlékezés teljesítik, - kocsitartózkodási tak számára. Különösképpen Tudjuk, hogy a termelőmun
sz.ágban már a TEEM szerel- tagjai V. V, Grisinnek. a után gazdag kultú.r- és sport• tervüket pedig 85 százalék iie· bevált az úgynevezett reke-

1 
kában sok helyen még jobban 

vén:yek?en közl_e�edő kocsik- Szovjet Szakszerveutek Köz- músor szórakoztatja majd a Jyett 86 százalékra teljesítik. szes _g�l:'ánfürdő._ A Bal_'.1�: is . kihasználhatnának gépkp-
ra JS 

két kategoná� á_H�pítot- """'ti Tanácsa elnökének ve- meghívott vendégeket, akik A állalá 'ta eltelt néhány therap1a1 kezeles a koze_1 cs1t. De talán nem is annyira 
tak meg. Az S Jelz.esu ko- ,,-·: .. .. ·- , v s O , reumakórházban történik. Az a gazdaságosság, hanem a csíknak a 100 km/óra az SS zetésével látogatást tettek a kozott sokan le.,nek olyanok, het 

.
. alatt a dolgozok maga- orvosok asszisztensnők a lea-

1 
gyógyházba beutalt b t k 

jelzésű kocsiknak pedig a I Szakszervezetek Országos Ta- akik egyko, az intézet falai I san túlteljesítették vállalásu- messzebbmenően segítik "a érdeke sürgeti a megold��ge 

120 km/óra sebességet kell nácsában, ahol Somogyi Mik- között tanultak. "at. beutaltak gyógyulását. (B. Gy.) 



2 l\TAGY .\R VASUTAS 
1962. Jt'JNJUs 2. 

A . Baranya megyei bizottság munkájának mérlege 
Aprilisban országszerte be

fejeződtek a szakszervezeti vá
lasztások. Baranyában több, 
mtnt 4500 vasutas vitatkozott, 
birált éa javasolt az alap- és 
középszervek vezetóséqválasz
tó taggyűlé1én, Uletve küldött
közgyűlésén. A választások hű 
képet adtak a szakszervezeti 
bizottságok és a megyei bizott
ságok · tevékenységéről. az 
eredményekről és problémák
ról egyaránt. Mindenekelőtt 
említésre méltó, hogy a vasút 
felújítási munkálataira a pé
csi igazgatóság területén • 25 
millió forintot költöttek. Az 
idén már meg is mutatkozik 
az eredmény. 

ben 1960-ban 7913, 1961-ben l Jelentős eredményeket ér
pedig 846!l munkanap-kiesés nek el a munkásvédelmi őr
adódott. Legrosszabb a hely- ségek. Gyékényesen Ferenczi 
zet a forgalomnál. Ennek az József, a pécsi fűlőháznál Ga
az oka, hogy a szolgálati ve- ramszegi Gyula és mások 
zetők nem törődnek a mun- munkája nyomán csökkentek 
kásvédelemmel, elhanyagol- a balesetek. Tehát vannak jó 
jálc a biztonsági üzemszemlé- tapasztalataink, csak éppen 
ket, mint például Miíza, Szász- hasznosítani kell azokat más 
vár, Tamási, Zákány és Szi- szolgálati helyen is. 

Drus�sov el,·társ beszéde 
a szovjet ,Tasutasok országos ér.tekezletén 

63 millió forint 
p6/yafelújít6sra 

Godisa-Abaliget állomások 
'között a 20 tonnás tengety
nyomást 23 tonnára emelték. 
Pécs állomáson felújitobták a 
hannadilc és u negyedik vá
gányt. A pécsi fűtőház dolgo
zói örömmel vették birto
kukba az új öltöző és mosdó 
helyiséget. Ez évben pedig a 
Godisa�Komló közötti vonal
szakasz felújítására 63 millió 
forintot fordítanak. 

- Az eredmények mellett 
jól látjuk a hibákat is - mon
dotta Kinczli József, a szak
szervezet Baranya megyei bi
zottságának titkára. - Meg
állapítottuk, hogy egyes he
lyeken nem éTvényesül meg
felelően az állami- és tervfe
gyelem, a technológiai és 
munkafegyelem. Néhány szol
gálati helyen, a szakszerveze
ti és szakvonali vezetők a terv
számok csökkentéséért harcol
nak, a szolgálati hely érdekeit 
tartják mindenekelőtt szem
előtt, a népgazdasági érdekek 
rovására Eltűrik, hogy a dol
gozók munkaidő alatt menje
nek vásárolni, önkényesen 
meghosszabbítsák ebédidejü
ket, s ha valaki szól, hogy 
nem használják ki a munka
időt. elmarasztalják. 

- Ugy tudjuk, a megyei bi
zottság megvizsgálta a mun
kásvédelem helyzetét. Milyen 
tapasztalatokat szereztek? 

Csökkent 
a balesetek száma 

getvár állomáson. A bírságo- Ezután az újítómozgalom
lás jogával élve, mcgbüntettük ra terelódött a szó. Mini meg
a mulasztást elkövető szolgá- tudtuk, az eredmény számot
lati vezetőket. Tudjuk, hogy tevő. Bár a beadott és elfoga
ezzel nem oldottuk meg a dott újítások száma csökkent, 
problémát, ezért az igazgató- de a gazdaságossági eredmé
ság ellenőrzó dolgozói részére nyek túlhaladták az előző évek 
ez évben munkásvédelmi elő- színvonalát. 1960-ban 1 731 234 
adásokat. konferenciákat tar- forint, . 1961-ben 2 402 884 fo
tunk. Célunk, hogy ne menje- rint a gazdasági eredmény. 
nek el szótlanul és felületesen Ehhez még hozzá kell ten
a biztonságot veszélyeztető nünk, hogy a szocialista brigá
baleseti források mellett, te- dok is egyre nagyobb mérték
gyék meg észrevételüket az ben vesznek részt az újító
úgynevezett üzemszemle ok- mozgalomban. BaTanyában 
tatási naplóban. És ilyen úton jelenl.eg 560 brigád harcol a 
a felelősségrevonás elvének szocialista-brigád címéTt, eb
is Jobban érvényt tudunk sze- bő! 90 elnyerte a címet, 56 pe
rezni. Az sem engedhető meg, dig az oklevelet.. Megállap!
ahogyan a kaposmérői főnök 

J 

tották viszont, hogy még egyes 
elintézte a munkásvédelmi ok- brigádoknál a vállalások se
tatást. ő maga írta alá a dol-

1 
matikusak, általánosak, éppen 

gozók nevében az oktatási az szb-k hiányos ellenőrzése 
naplót és ezzel elintézettnek és segítéimunkája miatt. 
véite ezt a fontos feladatot. Bérces György 

Joggyakorlat - Elvi döntések 
A továbbtanuló dolgozók tanulll\ányi kedvezményeivel kapcsolatos 

egyes kérdések érte'.mezése 

8.) A tanulmányi szabadsá- A műszaki egyetemek leve-

Három napig ülésezett a 
Kremlben a Szovjetunió vas
utasainak össz-szövetségi ta
nác kozása, amelyen mintegy 
2400-an vettek részt. Részt vett 
a tanácskozáson. N. Sz. Hrus
csov és a tanácskozás harma
dik napján beszédet mondott. 
A többi között rámutatott, 
hogy a közlek€dési dolgozók 
felbecsülhetetlen segítséget 
nyújtottak sok nagy fontossá-

"Ú politrkai feladat megoldá
�hoz is: elomozditják a mun
kás-paraszt szövetség erősíté
sét, a kultúra fejlesztését. 

Olyan színvonalon és mond
hatnám -olyan sebességgel kell 
tartanunk közlekedésünket 
amely szükséges ahhoz. hogy 
biztosítsuk a szovjet ál/,a,m, az 
egész szocialista ,-endszer tei
jes biztonságát" hangsú
lyozta 

NEMZETKÖZI VASUTASMOZGALMAK 

24 órás vasutassztrájk Franciaországban 
Franciaországban május 

15-én újabb 24 órás sztrájkot 
rendeztek a vasutasok. Szoli
daritásból a nagyvárosok autó
busz közlekedési dolgozói, 
valamint a párizsi metró vas
utasai is csallakoztak. Sót, 
ezen a napon együttérzésük 
kifejezése jeléül a francia 
postások és telefonisták sem 
továbbították a küldeménye
ket, illetve a hívásokat . . 

A nemrégiben beiktatott 
francia miniszterelnöknek, 
Pompidounak ez az újabb 
sztrájkhullám az első olyan 
nagy nehézsége, amellyel meg 

kellene birkóznia. A helyzetet 
súlyosbítja, hogy a ·  sztrájkoló 
vasutasok támogatására a 
gáz- és villamos művek is 
sztrájkra készülődnek. 

A vasutassztrájk nagy ne
hézségeket okozott a közleke
désben. hiszen a távolsági vo
natok egyáltalán nem indul
tak el A kormány szeptem
berig nem számított ilyen 
nagyméretű sztrájkhullámra, 
amelyet egy,részt az idézett 
elő, hogy Algériából iömege
�n települnek h.nza a francia 
vasutasok éa ezzel •e!IZIIYez
tet!k az 1111yaorszagban élő 
vasut'asok gazdasági érdekeit. 

Országos harcra készülnek 
az amerikai vasutasok 

got a hatnapos munkahét lező hallgatói háromhónapos, 
munkanapjaiban állapították a mezőgazdasági felsőoktatá
meg. Mivel a hatnapos mun- si intézmények nagyüzemi 
kahéttől • eltérő (rövidített gyakorlattal nem · rendelkező 
munkahét, váltásos szolgálat) levelező hallgatói pedig öt
munkaidőbeosztásban dolgo- hónapos munkagyakorlaton A közelmúltban a Kennedy- sokat. Az egyik intézkedés 
zók a hatnapos munkahéttel vesznek részt. A munkagya- kormány külön bizottságot következtében ugyanis 40 OOO 

foglalkoztatott dolgozókhoz korlatokat a tanulmányi idő alakított, amely a vasutak mozdonyfiüöt 30 napon belül 
viszonyítottan sem előnyösebb, alatt - az elméleti ismeretek átszervezésével foglalkozik. A mentesítettek állásából. A 
sem hátrányosabb helyzetbe alkalmazásának elmélyítése tervezett változtatások több szakszervezetek vezetői ki
nem kerülhetnek. így részük- céljából - az oktatási intéz- ezer amerikai vasutast foszla- jelentették. hogy a tömeges 
re _ a rendes szabadsághoz méoyek szervezik, nának meg állásától. A sz:!k- elbocsátásokkal járó i ntézke
ha.-ionlóan -, a saját munka- A műszaki egyetemek ipari szervezetek ilyen ·vonatkozás- dések megakadályozására, ha 
időbeosztásukra átszámítot- nagyüzemekben dolgozó leve- ban nem hajlandók elfogadni kell, országos vasutassztráj
tan kell kiadni a tanulmányi lezó hallgatói a munkagyakor- a kormány racionalizálási in- kot indítanak. Az Er,yesült' 
szabadságot {pl. évi 30 munka- la1 idejéből egy hónapot mun- tezkedéseit. sót. az elmúlt na-

Allamokban ez lenne az elso 
nap tanulmányi szabadságnak kahelyükön töltenek el és ez pokba
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napjaiban szármtva 25 munka- toknak megfelelő fog!alkozta- kepv1selo1ve! valo tárg)ala- sztráJk a haboru ota. 
nap felel meg). 1 tásukról - átiagkeresetül, 
A MŰSZAKI ÉS AGRAR- meertérítése mellett - a mun- ] J 
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_ 1 2  százalékkal kevesebb TUDOMANYI FELSÖOKTA- káltatók gondosk�ak, A OVa O Y a Ja a Japan VaSU aSO U OZeSe 

baleset történt az elmúlt év- TASI I�EK LEVE- műszaki egyetemek egyeb le-
1 ben mint 1960-ba.n _ vette LEZO TAGOZATOS HALL- velező hallgatói, valamint a Az Okajama-Hirosíma és a többi szakma munkásaiban 

át � szót Kisbódis János, a J GATOINAK NAGYOZEMI me�ő_ga�d8;ság� felsőfokú ok: Szidzuoka kerületekben az is elkeseredést váltott ki. 
•megyebizottság munkavédel- GYAKORLATA. tatás1 mtezmenyek levelezo · elmúlt hetekben tovább fo!y-
mi felügyelője. - Ezzel szem- 1 Klqészítő ,iogsza.bá.ly: ·hallgatói a munkagyakorli,.tok taiódtak a japán vasutasok el- A,igol vas„tasol. 

egész tartalma alatt, a műsza- leni üldöztetések Mci:jus első bére,nelési /,arca 

Utalt arra, hogy a szovjet 
vasutak teherforgalma na
gyobb, mini az összes kapita
lista országok vasútjaié együtt
véve, és majdnem kétszer ak... 
kora, mint az Egyesült Alla
mok vasúwonalainak teher
forgalma. A Szovjetunió a vi• 
!ágon első helyen áll a villa
mosított vonalak hossza és a 
vasutak villamosításának üte
me szempontjából. 

Emlékeztetett an-a is, hogy 
az SZKP XX. kongresszusa 
előtt a közlekedés ügyeit Ka
ganovics és Molotov intézte: 

.,ők makacsul ragaszkod. 
tak a régihez. a gőzmozdony. 
hoz, mindenféle akadályt gör
dítettek a technikai haladás 
útjába." Ha a párt nem hozott 
volna idejekorán intézkedése
ket és a vasú ti közlekedés 
megmaradt volna a gőzmoz
dony-vontatás mellett, akkor 
csupán az 1961. évi forgalmi 
terv teljesítéséhez több mint 
52 millió tonna szénnel. 4300 
gőzmozdonnyal és nagy meny. 
nyiségű vasúti teherkocsival 
többre lett \"olna szükség. 
mini így. 

Hruscsov elvtárs ezután ki
!ejtet'..e, milyen feladatok vár
nak a közlekedésre az ipar, a 
b«uházáimk és a mezógaz.4a
ság szükségleteivel kapcsa. •• 
ban. A többi között rámutatott, 
hogy az Egyesült Allamok vas
úti teherforgalmi kapacitása 
nincs teljesen kihasználva A 
konkurrencia és a kapitaliz
musból származó egyéb körül
mények folytán jelenleg eről
tetett tempóban fejlődik az 
autószá!lítás, kegyetlen kon
kurrenciaharc folyik az autó
és a vasúti szállítás között. 
Kijelentette, hogy a Sz.Óvjet
unióban szintén fejlődni" fog 
a teherautókkal való szállítás, 
amely különösen hasznos rö
vid távon. A. nagy távolságra 
történő szállításokat azonba.'l 
a jövőben is gazda.sagosabb 
vasúton végezni. 

,,A vasúti sZállítások dolgo
zói minden szükséges eszköz.. 
nek birtokában vannak, hogy 
a legközelebbi években túlha
ladják a munka termelékeny
ségének azt a színvonalát, 
amelyet az Egyesült Allamok 
vasútjain Q!értek" - állapí
totta meg Hruscsov elvtárs. 

AKIKRŐL MEGFELEDKEZTÜNK 
ki egyetemek nagyüzemben . "b t""bb · · 50 k dolgozó hallgatói pedig a �p3a, a� 0 , 7?mt s� .-

munkagyakorlatok két hónap- szeTvezet, a�t��at �ettek 0:1-
Jara fizetésnélküli szabad- zetbe. ezenk,vul tobb mmt 
ságban részesülnek és erre az aooo vasutast sújtottak admi
időre az átlagkeresetüknek nisztratív jellegű megtorlás
megfelelő díjazásukat az ok- sal. A letart.óztatások és a 
tatási inté7.TTlények folyósít- megtorlások elsösorban a már
ják. (1.007/1956./VIII. lS. IMt. cius 31-i vasutas sztrájk szerb. számú határozat 2. pontja.) 

Az angol vasutasok országos 
szakszervezete 450 OOO tagja 
nevében ismét követelte az 
angol vasutasok bérének eme
lését és munkaidejük csök
kentését. Korábban bérkér
désekben folytatott tárgyalá
sok alkalmával már kaptak 
ajánlatot 3 százalékos emelés
re, de ezt a minimális eme
lést a szakszervezetek nem fo
gadták el. 

A szovjet nép gazdasága feJ• 
lettsége tekintetében második 
helyen áll a világon, tudomá
nya és kultúrája pedig az el
ső helyen van. ,,A,-,-a gondol• 
junk. hogy ma milyen magas. 
latait kell meghódítanunk a 

kommuni.sta építésnek s ne
csak arról beszéljünk. ·milyen 
lesz a két évtized utolsó éve.'' 
Ebben az esetben erőink szün
ieienül növekedni fognak, és 
a szovjet nép hamarabb jut 
el a kommunizmus győzelmé
hez - fejezte be beszédét N. 
Sz. Hruscsov. 

A Magyar Vasutas április 
15-i számában azokról a vas
utas dolgozókról lriunk, akik 
az idei vasutasnap alkalmá
val ltitüntetcst kapnak. Most 
pedig nézzük meg mi történt 
azzal a közel ötezer dolgozó
val, akik az elmúlt vasutas
napok alkalmával kitüntetés
ben részesültek. Több olyan 
dolgozóval beszélgettem, akik 
tetteikkel bizonyították, hogy 
méltók a kitüntetésre. Ezért 
nem hagyhatjuk őket figyel
men kívül. Megbecsülést kell 
érezniök a kitüntetett dolgo
zóknak mindazoktól a szer
vektől, akik annak idején ja
vasolták. elismerték kiváló 
teljesítményüket. emberi pél
damutatásukat. 

A tapasztalatok sajnos, azt 
igawlják, hogy a kitüntetett 
dolgozókat a kitüntetés átvé
tele után magukra hagyták. 
Pedig az eddigi tevékenysé
gükkel bizonyitották, hogy 
mindenkor számíthatnak rá
juk. , Többségük továbbra is  
becsületesen helytáll a ter
melésben. Dolgoznak, tanul
nak, újítanak. 

Galgóczi Mihály pályames
ter, a szegedi pályafenntar
tási főnökség dolgozója 1956-
ban Kiváló vasutas kitüntetést 
kapott. Azóta érettségizett és 
tisztképZÖ" tanfolyamot vég
zett. A szocialista brigád-moz
galom kiszélesltésében elért jó 
munkájáért a Szovjetunióban 
kétheti jutalomüdülésben vett 
részt. Bite János, a szegedi fű
tőház mozdonyfűtője 53 éves, 
25 éve utazik, konnánykitün
tetésben r�szesült. Beszélge
tésünk alkalmával elmondta, 
amikor kitüntették fogadal
mat tett, hogy olyan munkát 
végez, mellyel a párt -és a 
kormánv bizalmát továbbra is 
kiérdemli. Mészáros József 
i;zocialista brigádvezető. két-

szeresen kitün.tetett, 10 éve 
kocsimester Szeged rendezőn, 
munkáját mindig balesetmen
tesen végzi. Azt. kérte, hogy a 
felsőbb szervek vezetői tá
maszkodjanak bátrabban arra 
a rejtett tarta!lékra, amely a ki
tünt,etett dolgozókban rejlik. (1962. évi · s. sz. Munkaügyi vezóit, vezetőit és részvevőit 

Tóth Mihály, a debreceni 
fűtőház kitüntetett műveze
tője többszörös újító. Jelen

Közlöny.) sújtjál,. Mindez nemcsak a 

V. 

leg is van újítási elgondolása, Utazá'!i költségtérítések tech
az egy éve beadott újításra niko.mok levele-zii tago:r.atos 
az illetékesektől a mai I hall,rat.._;i �é_szé_re. 

. ka tt á1 t Az Klegeszi'-> ;iogszabaly: 

japán vasutasokban, hanem 

, 

Uj vasútvonal épült Thüringiáhan 
VASUTASSZEJJIMEL AZ NDK-RÓL 

napig sem ?0 _ v asz · A munkahelyről az oktatási 
1 ilyen esetek fekezoen hatnak • tézmény székhelyére és on

a k�z�eményezések kibont3;- �':.n a munkahelyre utazás kozasara . Helyesnek tartana, költségét a munkáltató köte- . . . . . 
h� s�olgalati .. áganként mei;- les a technikumok levelező 1 _Az �J.1tokongresszus maso- dékrőJ Wartha - Eisena.chon I ket. észi·e sem vettük, hogy 
h1vnak a kitüntetett dolgozo- hallgatói részére utólag meg- dik napJan a lengye1 es a ma- - Thüringián - Lipcsén ke- megérkeztünk EiSenachba, eb
kat egy-egy fontosabb üzemi 

I 
téríteni ha gyar delegáció meghívást ka- resztül Berlinbe vezető vasút-

, 
be a festöi szépségű városká

probléma megvitatására. Ha- a) a 'munkahely az oktatási pott egy új vasútvonal a vonal, ezen a szakaszon úgv ba. Ugyanaklror érkezett 
sonlóke

.
·p�n nyilatkozott intézmény székhelyétől ötven gerstun?en-fo_e,-thai sza�as_L.á- haladt, hogy ötször szelte át Foerthából az a szerelvény, 

ugyanerrol a szolgálati hely- kilométernél távolabb fekszík. nak atadas1 unnep.;egerti. az NDK, illetve a Német Szö- amely a vasútépítők élharco
roJ T?�s Bertalan, kétszere- b) a hallgatók munkabére Orömm�l tettün!< el.eget _a vetségi KöztáTsaság határát. sait hozta, hogy a verejtékes, 
sen k1tu�tetett dolgozó. f"- 1  (jövedelme) a havi ezernégy: meghivamak. Ebed után au�o- Az államhatárdkat többször megfe,;zített munka után itt 
mozgalmi szervek mkább ta- száz forintot nem haladja meg busszal vagtunk ntik1 a,: Er- átszelő szeszélyes vasútvonal Eisenachban a vadregényes ősi, 
maszkodnak rájuk, igénybe és fu,-ttóZ mintegy S'l-l'J0 km--re következtében nagyon nehéz · WaTtburg vára nagytermében 
veszik őket, mint a szakvonali e) az utazási költség felme- a Werra folyó völgyében, a és kritikus helyzet adódott a és összes helY.iségeiben tar
vezetők. 

1 rülését az oktatási intézmény gyönyörű thüringiai erdő mé- biztos szállítás, a határvéde- tandó nagygyűlésen és a juta-
A fenti példák önmaguk he- igazolja. lyén feh."Vő kis faiucskáb�n, lem és a folyamatosságot il- lor,nkiosztó banketten részt 

lyett beszélnek. A kitüntetett A munkáltató a b) pontban G_er.stunge!1-be, .!1 vad�E;g;ényes lelően. Az NDK területéről vegyenek. 
dolgozók javaslatait érdemés foglalt korlátozástól eltekint- v1deket atszelo vasutvonal induló szállítmányoknak te- A szónoki emelvényen a 
megszívlelni. A jövőben sok- het, ha a hallgató egyéni kö- megtekintésére. • hát többször át kellett halad- mozgalmi és szakvonali veze-
kal többet kell velük foglal- rülményei indokolttá teszik. Maga az autóút i� felcdhc- ni nyugati területen. hogy tők után a dolgozók is elmon
kozni mert ők segítséget, ta· A kötelező foglalkozásokra tetten, rendkívül szep vol1 . Eisenachba, Lipcsébe, Berlin- dották, hogyan küzdöttek meg 
oácso'.t és további r gbecsü- és vizsgákra való utazás költ- Már Erfuri közve�len kd;ielé· be juthi,ssanak. lépésről-lépésre a vad táj ter
lést. teljesítményük ugyelem- ségei a technikumok tanulói ben hatalmas erdők. vadas· Ezen a vidéken találhatok mészéti erőivel. valamint a 
mel való kísérését várják. részére legfeljebb évi tíz al- kertek és védett terület szegé- az NDK legfontosabb kálisó le- Werra folyó szeszélyes, rakon-

A szolgálati főnököknek is kalommal téríthetők meg. A lyezte az Autóbahnt. lőhelyei, amely nemcsak a ha- cátlan kanyargóival. 
jobban kell a kitüntetett dol- kötelező foglalkozásokon I és Kísérőink minden hegyről, zai mezőgazdaság számára A hivatalos rész után rövid 
gozókra támaszkodniok. Akt.ív vizsgákon való részvétellel fel- minden várrornróJ tudtak va- fontos és nélkülözhetetlen ünnepi mű ort adott a -yas
részvételüket igényeljék a fel- merült élelmezési és szállás- lanü történelmi példát mon- anyag, hanem kivitel szem- utas színjátszók csoportja. 
adatok megoldásához. Bizo- költség a hallgatókat terheli. dani. Herbert Stayke a nem- pontjából is jelentős műtrá- Majd a nagyszerű fuvószene
nyára előbbre vinné egyes (1077/1956 [VIII. 18.J Mt. h. zetközi osztály vezetője rövi- gya. Ezért és egy esetleges im- kar tánczenekán-á alakult át. 
problémák megoldását az is, számú határozat 4. pontja.) den ismertette a Gerstungen- perialista provokáció megelő- Megkezdődött a jól megérde
ha időnként meghívnák meg- Az utazási költségek elszá- Foertha közötti 13,3 km hosszú zése végett vált szükségszerű- melt, felszabadult örömteli 
beszélésre a 1titüntett dolgo- molása tekintetében a kikül- rendkívüli nehéz terepen épült vé az új vasútvonal létesítése. mulatság, ahol a munkának 
zókat. akik törzsgárdát, szak- detésre. illetőleg különszolgá- vasútvonal szerepét. A rendkívüli szépségű táj és porát világhtrú pilzerii sörrel 
tekintélyt képeznek a maguk latra vonatkoz.ó rendelkezések A thüringiai erdőben a a vasúh·onal építésének szük- mosták le a vasútvonal építői. 
munkaterületén. az irán)·adók. Werra folyó völgyében a ségességéről tartott ismertetés Molnár Ferenc 
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A rákosrendezői gurítón Néhány szó a kocsikihasználásról 
·1rja a fogadó ZS-öt! - adt:J ceni, a 3278 „köri forda" mis- - Az jobb is lehetne - szól 

ki a rendelkezést Csorba Ala- kolc-hatvani elegyéből ala- Cs. Molnár Mihály tolatás
dár főintéző kétszeres kiváló kul a vonat. vezetó. - Kicsi a fürdő, kevés 
dolgozó állomásirányító, majd - A 652-es számú vonat ve- az öltöző. Igaz, valami jó is 
hozzátette: - Lesz ott vagy zetóje jelentkezem - mondja történt. Elkészült a munkás-
70 kocsi, tiszta Bad-schandau. egy fekete képű vonatvezető. szállás. 32 fiatal távollakó 

A vasút gazdaságos üzemvi
telének egyik leghatékonyabb 
tényezője, elősegítője a kocsi
kihasználás. Minél jobb a ko
csikihasználás, annál kisebb az 
önköltség, mert hisz jó kocsi
kihasználás mellett az elfu
varozott áru - a hasznos súly 
- növekszik, míg a teherkocsi 
önsúlya - a holt súly változat
lan marad. 

!agát úgy számítjuk ki, hogy az Jyú (terhelési határú) kot;sika_t 
elszállított árumennyiség sú- j kell 1·endelkezésre bocsatam. 
lyát elosztjuk a felhasznált te- • Ha mégis előfordul, hogy gyen
herkocsik mennyiségével. 1 ge tengelynyomású vonalra na-

Látja, hogy meglepődve né- Kész a 3370-es gázgyári a dolgozónk nyert ott otthont 
zek a sok badschandaui elegy 3291-esre rájárt a gép: a Klubhelyiség lett a kultúrter
hallatán, ezért tovább magya- 3073-as ferenci „fékaufot" fü- münkből. Rendszeresen láto
ráz. A 961/62 a Kelebián át 

I 
tyült, a 3191-es józsefi indul- gatják a fiatalok, ott szórakoz

belépő és a halasi vonal, a hat. Alig öt perc alatt tették a nak, sakkoznak, beszélgetnek. 
757-es szeged-ceglédi térség, jelentéseket a vonatvezetők, Megszokták, megszerették a 
az 1759 nyíregyháza-debre- íelírók és előkészítő dolgozók. klubot. 

Dinamikus kocsikihasználás: gyobb raksúlyú kocsikat kell 
az egy kilométerre eső elfuva- 1 rendelkezésre bocsátani, akkor 
rozott áru súlya. Ez annál jobb. arra kell törekedni, hogy ezek 
minél nagyobb súly elfuvaro- a kocsik minél kisebb önsú
zása esik egy fuvarozási kilo- lyúak legyenek, mert !gy mégis 
méterre. fokozható a kocsikihasználás. 

Az elért dinamikus kocsiki- 3. A fuvarozási útvonal 
használás átlagát úgy kapjuk távolságát. 

Cseng a telefon . . .  
Sok mindenre adott választ 

a rövid beszélgetés. Hogy JO 
az egyetértés Rákosrendezőn 

Jelenleg kétféle kocsikihasz
nálást különböztetünk meg: 

statikus és dinamik� ko-
csikihasználást. 

meg, hogy az elfuvarozott áru- , A nagyobb raksúlyú (terhelési 
mennyiség által megtett útvo- határú) kocsikat nagyobb tá
nal kilométertávolságat eloszt-

, 
volságú fuvarozáshoz, vagyis 

juk a felhasznált kocsik által minél messzebb fekvö rendel
megtett, kilométerekben kife- tetési állomásra kell megra
jezett út hosszával. (Aruton- ! katni természetesen maxima
nakm: kocsikm.) lis illetve minél nagyobb sta-

- Annyit csengetnek ezek, 
mint egy ministráns - mond
ja Csprba derüsen. 

Szalóki István térfőnök a 
kevés elegy miatt pa-naszko
"dik. 

- Már beleszoktunk az őszi 
és a téli hajrába. A 2700-2800 
kocsi meg se kottyá.nt. Most 
alig van 2000 kocsi befutás. 

2000 kocsi, jegyzem meg in
kább csak magamnak. ÉS 
eszembe j.utott, hogy valami
kor a felszabadulás előtti 
években napi 2000 kocsi teljes 
torlódást jelentett Rákosren
deron. 

Felmentünk a gurítódombra. 
Allt a gurítás, mert szemben 
tolattak a gurítóval. Rako
mányJgazílást löktek ki a 
3271-es számú vonatból. 

- Ez a baj - magyarázza 
Szalóki István. Kevesen 

• akarják tudomásiil venn.i, 
hogy a sok eUenkijárat és a 
gurítóval szemben történő to
lat.ások, javítások és egyéb 
kocsik kilökése a gurító ha
lála. Nem hogy szűnt· volna 
a nehézség, sőt szap<rrodott. A 

36 és 37 számú vágányokat, 
melyeket sokáig kitevő vá
gányként has:m.áltunk, elvet
ték, azaz irányrágánnyá pa
-ran.csolták. Odagurul a kele0 

biai és a -rákosszentmihályi 
elegy. A másik baj az, hogy 
asszimetrikus a líra. A D III. 

csoportra a kocsik a nagy ka
nyarban csak nehezen gu-rul
-n.ak. Na meg a betoiogatások 
is éppen olyan rendszeresek, 
.mint az állomás őskorában. 
Közben összetó!t a 3271-es. 
- -•- Figyelem! Kezdődik a 
gurítás - mondja Mizsér Ist-
1'án gu.rító előmunkás. Egy 
szénvonat kerül gurításra. Fo
koz.ott éberséget kíván a 
munka, mert a szénnel rakott 
nehéz kocsik frissen gurulnak. 
Ma-rticsek András fiatal váltó
kezelő ügyesen kapkódja a 
váltókat. Két derék fiatal az 
ifibrigádból. Mizser 6, Marti
csek 4 éve vasutas, de már 
kiváló dolgozók. Jó kezekben 
van a rákosrendezői gurítás 
gyeplője. 

Mi a helyzet 
személyzeti vonalon ? 

galmi szolgálattevővel és Ba- azt abból látjuk - minha ösz- Mit jelent az egyik és mit a 
logh Gyula kocsimesten-el. szebeszéltek volna a műszald másik, továbbá miként segít-

Hogy hetedszer és most leg- vezetők, a dolgozók, a pártti t- heti elő az egyiket és a mási
utóbb 1961 éves ere<lmények kár és szb-titkár - a jót és lcat az állomás? Erről szeret
alapján élüzem lett az átlo- rosszat csaknem egyformán nék szólni. ' 
más, abban na� .szerepe, van felso:oiták. Csak annyi volt az Statikus kocsikihasználás: a a . verseny nyilvanossaganak. eltéres, hogy a mozgalmi szer- teherkocsiba berakott áru súMmdenhol ott láthatók a ver- vek vezetői kiegészítették a lya Minél nag obb men · é�ei�y_táblák. Nagy színes _b,:t�k felsőbbség felé irányított bírá- gú ·áru kerül b!rakásra e;f�ealhtJák meg a szemlelödot. latokat azzal, hogy já l.en.ne I herkocsiba annál jobb a kocs·Az MSZM:f'. VIII. kongresi;- csak _v�lami! látni. abb�l a sok-

, 
kihasználá�. Egy adott teherk� szusának tiszteletére csomo- sok. igeretbol ami Rákosren- • tat·ku kih , 1 , kk ponti vállalást tettek a mű- dező állomá; átépítésével, a 
csi s. 1 

. 
s aszna asa a • or 

szak és a pályafenntartási 

I 

Szegedi úti aluljáró építésével 

1 

�ximáli;, ;a ·! be�a�ott
k 

áru 
szolgálattal karöltve. kapcsolatban évek óta elhang- � �:i :".e; tá

e� al
a e er ocsi 

Milyen a szociális ellátott- zik. er esi a r v . 
ság? G. J. Az elért kocsikihasználás át-

Hogyan segíti a vasút munkáját 
a Vasúti Tudományos Kutatóintézet 

Beszélgetés Szentgyörgyi' Károly igazgatóYal 

Dinamikus kocsikihasználás tikus kihasználással. Ez a leg
szempontjából az a cél, hogy főbb biztosítéka a dinamikus 
a nag·yobb raksúryú kocsikat kocsikihasználásnak. 
teljes kihasználással minél na- Mind a statikus, mind a di
gyobb távolságra rendelt �:ül- namikus kocsikihasználás 
deményekhez bocsássuk ren- szempontjából helytelen rako
delkezésre. dás egy példáját az alábbiak-

A kétféle kocsikihasználás ban mutatom be: 
ismerete után most már csak Egy szénrakodó állomáson a 
arra van szüksége az állomás- rakodási nap végén már csak 
nak, hogy az illetékes dolgozói 2 kocsi várt megrakásra. A:z 
tudják azt is, miként segíthe- előző kocsik megrakása rend
tik elő az egyik és miként a ben megtörtént. Rendelkezésre 
másik kocsikihasználást. áll 1 db 29 tonna terhelési 

Mindkét kocsikihasználás határú. 10 tonna önsúlyú és 1 
biztosításának db 19 tonna terhelési határú, 

leghatékonyabb módja a 7 tonna önsúlyú teherkocsi. Az 
helyes kocsikiválasztás. egyik kocsit 100 km távolságra 

Mindazoknak a külszolgálati 12 tonna tengelynyomás alap
dolgozóknak, akik a kocsilmak ján, a másik kocsit 300 km tá
a különféle rakodóhelyekre volságra 16 tonna tengelynyo
történő beállításával és a ko- más figyelembevételével kel
esik megrakásával, illetve azok lett megrakni. 
ellenőrzésé'(el foglalkoznak, A rakodás helytelenül tör
tudniok kell arról, hogy az tént, . mert a 29 tonnás kocsit 

A napoklban fe1k.erestük amelyek a mozdonyok szerke- I sítóberende.zési feladatok sze- egyes rakodőhelyeken milyen rakták meg a 100 km-re és a 19 
Szewtgyörgyi Károly elvtár- zet kialakltásához és alkalma- repel.nek. Ebben az évben el- árut hova raknak be és meny- tonnás kocsit a 300 km távol
sat, a Vasúti Tu<lományo,s Ku- zási területük meghatáTozásá-

I ső ízben foglalkozunk beha- nyi a berakandó áru súlya. En- ságra fekvő rendeltetési állo
tatóintézet igazgatóját, hogy hoz nyújta1iak alapot. A kü- tóan a járműjavítás fejleszté- nek me.-,felelóen kell a kocsi- másra. 
tájékoztatast kérjünk a soron lönböz.ő villamos vontató jár- . sének kérdésével. kat kiválasztani, sőt, a helyes Miért volt ez a kocsikivá-kövellkező megoldandó fel- művek műszaki gazdasági vi.zs- 1 _ Egyik legfontoro.bb fel- beállítás biztosítása céljából Jasztás ·és megrakás hely-
adatokról. gálatai, vala�t � hazai . vil- ada.twnk a =úti üzem-gazda- lebárcázni. A bárcázásnak az a telen? 

_ Intézetünk az etmtl.J,t év- lamosvontatás feJlesztésenek ság teriUetén a teherforgalom- célja, hogy a minden szem- Nézzük meg, miként alakult 
ben hetven feladattal foglal- irányelvei is jelentős J,egítsé- naJe központi ·pá.zyaudvari pontból helyesen kiválasztott a statikus és a dinamikus ko
kvzott, ötven.hat téma, illetve get nyújtanak a korszerű moz- rendszerben való megszerve- kocsi a kívánt rakodóhelyre csikihasználás? statikus kocsi-
1"észfe/a.da;t kidolgozását je- donytípus kialakításához és a zé,séhez az elvi alapok megte- legyen beállítva. kihasználás a 29 tonnás kocsi
jeztilk be, huszonöttel többet, Vill?-ffi<>&itás további lkiterjesz- remtése, a pályaudvarok spe- A kocsikfoálasztásnál tehát nál 14  tonna, a 19 tonnás ko-
ffl4'nt az előző évben _ mon- téséhez. d.alizá.lásának problémái. figyelembe kell venni: csinál 19 tonna. E két fuvaro-
dotta Szentgyörgyi Károly. - A hegesztett hézagnélküli, Emellett tovább folytatjuk a L Milyen áru, mllyen zás alapján a statikus kocsiki-
Ez a kedvező eredmény an- íves vágányok kitevő erőinek kisforgalmú vonala'k gazdasá-

1 
mennyiségben kerül bera- használás eredménye: 16,5 ton-

1iak tulajdonítható, hogy a � ágyru:,ati ellen�1�ainak gossági vizsgálatait, a díjsm- kásra? na. Dinamikus kihasználás 
terv össze41.Utásánál kő-rü,It.e- 1 vv.:sgil.ata •� sz_olgá�tat ala- bások korszerúsíté6ére irányu- A , . - , "től C _ 1400 + 5700, összesen 7100 :400, 
kintóbbe,n jártun/; el. pot, hogy az 1vek.oen IS meg- ló munkát, az önköltség:számí- z aru mi�osege . ugg-:en vagyis 17,75 to. 

, . .. , _ . valósíthassuk a hézagnéJJküli tási módszerek tökéletesítését. kell a �'?csikat mm? rakSuly 
I Ha a �ét kocsit fordítva 

Kuta•"'...: tervuruc ��?� - • glalk -··-"' él záll' (terheles1 hatar). rmnd .a tér- . . . f " . -:-. • . "'""'. �"".:- vágfu}yt. A korszeru vasuti ·po o"'""'"" a szem ys 
1
- f gat zer· t k'Vál t . hasznalJak. el1 akkor a .;,9 ton-álli�al fokozottabban to- forgalom lebonyolítása to- tás kooroinációJának viz.sgá- 0 s 10 1 asz an1. nás kocsi statiitus kihasználása r�tünk az:r'.1, hogy mun- vábbfejlesztése érdekében ki- latával, az autóbuszközleke- � A rendelte&é�i- állomást 24, a 19 tonnásé pedig 17 ton-kánkat ne külooálló egyes fel dol<'oztuk a Székesiehérvár- déssel váló kooperáció kér- es a fuvarozasi_ útvonal na, az átlag 20,5 to. A dinami-adatok, ha.nem olyan logil....i- Celldömölk vonal uta5áramla- désével. &engelynyomasát. kus kocsikihaszná).ás átlaga: san össz�f�ggő tén':acsoportok t:inak vizsgáiatát s elkészítet- Szentgyörgyi Károly igaz- Ennek megfelelően kell a 1700 + 7200, összesen 8900 :400, ki<lolgozasa� 1:ányitsuk, �e- tüik az állomási technológiai gató nyilatkozatából is lát- megfelelő raksúlyú (terhelési vagyis 22,5 tonna. lyeJc_ a vasut, illetve a kozi�- folyamatok kidolgozásál ható, hogy a Vasúti Tudomá- határú) kocsikat kiválasztani. 't'ehát a helyes rakodás mel

k�es legfont<?5abb P�h,le- A ra:.ltodási munkák nyos Kutatóintézet eredmé- Gyenge felépítményű. tehát kis lett a .statikus kocsikihasználás 
rr:n�r�eggo{d�_hoz nf-1JL;:- komplex gépesítése feladat- nyei feltétlen előbbre viszik a tengelynyomású vonalra kis átlaga 4, a dinamikusé pedig 
V
n
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ben í
e 

1· tt oen 
a ore

,;:k- köréből kidolgoztuk a cukor- vasút fejlesztésének ügyét. raksúlyú, megfelelő tengely- 4,75 tonnával lett volM több. """" e e es szervein - . é 1 . • 11 1 · 1 D - ás · a1r k · d G d J · f tól hathatós támog-atúst kan- repa rako<lás g pes resére vo- a acs ezso nyom u von a nagy ra -su- r. az ag ozse 
tunk. Segít.ette m'l.1.11k..ink ered- 1_1atkozó tan�,yt, ame1Y1;>";1 

ményesebbé tételét helyi párt- ��vasla!ot tettu�� :1 gépes1tes 
alapszervezetünk ah-tív támo- celszeru megoldasaia. 
gatása is. Enn�k tulajdonítha- -: �fí:Iyen _telada;t,ok állnak Légsűríteses ütköző-szétszerelő készülék 
tó, hogy az 1961-re elförány- az intézet elott 1962-ben? 

Mint megtudtuk, csökkent a zott kutatómunkát S:il=cse'!l _ Az ide'n tovább folytatJ"uk vándorlás. Jó néhány derék 
fiatallal szaporodott a Dózsák befejeztük. Sőt. a terven felül a korábbi években megkez
és Gregorik, a régi kipróbúlt vállalt fela<latokkal túltelje- dett munkát. Kutatást ter
sarusok tábora. Nyúzó László sítéttü'k. Csupán példa�ént em- vünkben a dieselesítés Iegfon
KISZ-tagot és Ribi Sándort lítek meg néhán,.at az elké- tosabb kérdései mellett, vas
példaként lehet állítani a fia- szült feladatok köziil: betonaljak korszerűsítése, a 
tal vasutasok elé. - A Di,esel-11Wzdonyok té- hézagmentes pályán végzen-

A vasút:i kocsik ütlcözőinek ben az állványba elhelyezett I Ez erős vaskeret. amelyre 
szétz.zerelése a sumperki ütközőt csak !gy tudták szét- fékhengert szereltek. Az ütkö
C. s. D. javítóműhelyben egy szerelni. Természetesen ez a zót aláhelyezik a henger alá, 
állványra erősített két darab munkafolyamat h06Sz.antartó a fékhenger segítségével leszo
fü�őlegei;e,n elh;l�e�t h0t,z- és megerőlte!ő volt. . , , rítják, és ezzel megkönnyeb-
67'1 csav� s�tségevel tör- � sum�.r�1 C. S. f?· .J:1v1!0

- bül az egész szerelési. illetve 

A gurító dolgozóinak 80 =köréből eUcés:i:itettiiTc a haj- dő ikísrletek folytatása, a vas
s7.ázaléka a szocialista brigad 

I 
tó-motorok és segédberendezé- úti alépítmény szerkezeti ki

címért küzd. A II-es műszak sek. a különféle erőátvUelek alakítása. az ultrahangos és 
a legharcosabb. Élen Csorbá- főbb jelLe=-;őinek -i.--iz_s,gálatá- j i�otóp_os vizs?ála_to� kiterjesz
val, Pusztai Antal külsős for- ra vonatkozó t,anulmanyokat, tese. uJabb tav:kozlo- és bizto-

Az Utasellátó OV uezetői az év el.ején ifjúsági üzemet létesí
tettek a Déli pályaudvaron. A 34-es üzem éttermében, a sön
tésben és a konyhában olyan fiatalok váltottá.k fel az idősebb 

pincéreket csaposokat és sZ<lk4csolca t, akik egy-két évvel eze
lött még kezdők volta/e a szakmában. Az ifjú$ági étterem jeb

-ruár B-a óta üzemel. Azóta több mint három hónap telt el és 

a fiatalok, alciket a budapesti személypályaudvarok melegkony
hás éttermeiböl válogattak össze néhány apróbb hibától eite
kintve jól megállják a helyüket. 

tént. Az állvanyba helyezett műhely uJ1t-0 kollektiva;ia m- , , . 
ütközőt egy betét és a két csa- ditványozott egy légsúrítéses s�elsze_�e!es: folyamat. Ezze! 
varanya meghúzásával össze- 1 ütköző szétszerelőt, amelyen 

l 

ltik�szobölt�l� a_ mege�:őlt�t� 
nyomjál-;. és az ütköző csava- valamennyi vasúti kocsi ütkö- nehez mumcat. es egy utkozo 
ron az anyát megtazítottálk. A ző fajták szerelését és szétsze- szétszerelésénél 18.5 perc i:iő
lcét anya lazítása következté- relését el lehet végezni. megtaka.ritást értek el. , 

EL<;Ö k�: 
Aszódi László fiatal s"!:akács gyorsan és ízletesen készítette el 
Sárosi Árpád felszolgáló rendelésére a bécsi szeletet és külön 

egy adag son.kát. 
Második kép: 

Fizetek .. főií:r''! - hívták asztalokhoz a fizetőt a i-e11dégek. 
S a „főúr'' André Balázs eleget téve a i·endégek krnansaqának, 
udooriasan benyújtja a számlát. Vele szemben Nagy Adrien 

felszolgáló áU. 
Harmadi,k kép: 

A söntés pultja mögött két csinos fiatalasszony, h'án Elemérné 
es Kisspál Béláné szolgálja ki a rendér;eket. 

(Hemző Károly képriportja) 
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Négy éber vasutas helytállása 
Megjutalmazták a bicskei balesetelhárít6s résztvevőit 

K0811a Imán közlekedés, és ))08'6ügyi miniszter megjulal
ma'ZZa a bicskei baleset elhár.itóit. 

Négy vasut4is áll egymás 
mellett fesze::. vigyá=illás
ban Kossa István közleke
dés- és postaügyi miniszter 
J+>b utcai hivatalaban. 

(Németh G11ula felv.) 

őrzést, értesíUst kaptam, 
hog11 az 1302-es gyors Ten
desen érkezik. Mivel a vo
nat szaba.d utat kapott, még
egyszer e!Ieru5riztem a vál
tót, majd leengedtem a sorom
pót é.t elfoglaltam helyemet 
az ablaknál. 

Amint ott álitam, hirtelen 
nagy reccsen�s hallatszott a 

sorompó felől. Oda kaptam a 

telc!·ntetem és meg!epódtM 
llit;.;.m, hO!f!I az Alcsut felől 
jövő személuautóbu.sz áttöTte 
a sorompót és tehetetlenül 
megálit a síneken. 

A tolatásvezetók f elelósségéró( 
EGY BALESET TAl\'ULSA.GAI 

Ho<'.,y mi történt ezután? IgazgatóságW1k területén 
Schvind János tudta mi elég gyakori az olyan baleset, 

a teendője. Lerohant az őr- amely a tolatásvezetők !ele
helyról és minden erejét össz- lőUenségéból fakad. Nem egy
szeszedve szaladt a vonat szer eltávoznak a tolatás szín
elé. Közben az utasok és helyéről, a tolatás vezető néJ
a sofőr kiugráltak a busz- kül folyik. A vezető nélkül 
hói. A rohanó váltókezelő pe- maradt dolgozók munkájukat 
dig amint megpillantotta a nem egyszer utasítás ellenesen 
vonatot, megállt és voros végzik, a kapkodás sem r"itka, 
zászlójával adta a megállj s ez. végső fokon balesethez 
jel2Jéseket . . . vezet. 

Eddig a történet. E cikkben szeretném ki-
úgy hiszem, a leírtakhoz hangsúlyozni a tolatásvezetök 

nem szükséges külön kom- felelősségét, példával is rámu
mentárt írni. Schvind János, tatrú, hogy milyen következ
a múlt évben Kiváló vasutas ményekkel jár, ha a tolatást 
jelvénnyel kitüntetett váltó- a jelenléte nélkül kénytelenek 
kezelő és az 1302-es gyors- végezni a beosztott dolgozók. 
vonatot továbbító villamos- Bélapátfalva állomáson Go. 
mozdony személyzet.e példás

! 

dó József vonatkfékezó kocsi
helytállásáért megérdemelte összeakasztás közben csonku
a lrozlekedés- és postaügyi lásos üzemi balesetet szenve-
mi.niszter elismerését. dett: jobb lábfejét amputálni 

- vi - kellett. 

A baleset előzményei és kö-
1 

Hogy a sérült egyedül vé
rülményei röviden a követke: gezte a tolatást, ml sem bizo. 
zők: • nyitja jobban. minthogy a 

Bélapátfalván a tartalék vizsgálat során megállapítást 
szolgálatot Eger állomás vo.. nyert, hogy a balesetet a vál
natk.ísérő szakasza Bögö3 Já- tóőr vette észre, aki mintegy 
nos vonatvezető vezetésével_ 100 méterről először étkezett 
Eger fütőhá.z mozdonyszemély- a baleset színhelyére, mások 
zetével látta el. A mozdony- asak hosszabb idő múltán, a 
vezető Fekete Sándor volt, a forgalmi iroda felől keriilteti: 
vonatkisérő csapat 1+3 fő- oda. 
bői állt. Ha a tolatásverető a forga]. 

Az állomáson végzett tola- mi utasítás rendelkez.ése sz.e
tás alkalmával a 9283/II. sz. rint vezette volna a tolatáar, 
vonat nagy részét az V. számú a baleset elkerülhető lett vol
vágányra tették. A vágány na. Egyrészt azért, mert a 
Monosbél felőli végén 2 da- rendkívüli sötétben a betoláat 
rab „S" kocsi állott. A balese- szabályozhatta volna, s ha a 
tet közvetlenül megelőzően a mozdonyvezető az adott jeuát 
tartalék mozdonnyal a cement- nem vette figyelembe, a dol. 
gyárból három kocsit hoztak gozót figyelmeztethette volna, 
ki (1 kalauzkocsit és 2 két- hogy ne lépjen a kocsik kö-
tengelyes tartánykocslt). Ezzel 2lé. A felelőtlenség ténye bi.zo
az állomásban való megállás nyitott. - önök most azért van:nak 

itt. mert azok közé a vas
utasok közé tartoznak, akik 
éber szolgMn tukkal emberek 
életét és milliós népgazda
sági va{NOnt mentettA!k meg. 
Helytállésukért jutalomban 
részesítem önöket és példa
képül állítom vala-mennyi 
L'lLSU!a,s elé. - E szavak kí
séretében a miniszter 
Schvind János váltókezelőt 
::ooo. Csapó ZoUán főmér
nököt. Kőp!lt-akt Mártont, a 
villamosmozdony vezetőt és 
Földi Lórinc gép}<ezelőt 500-
500 Ft pénzjutalomban ré
szesí tette. 

Még egyszer a túlzott gyógyszerf ogyasztásról 

után át kellett állni az V. SZ. Feltétlen meg kell érteniük vágányra. A tolatás végFehaj- a tolatásvezetőknek, hogy a tásához Godó József egyedül mWlkájuk hivatás, a rájuk bíment ki, s menetközben az V. zott emberek élete, testi ét)6ész. vágányon álló „S" kocsik- ge nagyrészt az ő hozzáállákal szemben levő te1iileton le- suktól függ. Az utasítások ma_lépett a kalauz kocsiról, s a racléktalan betartását elsódle

Hogy is történt a baleret
elháritá.s? Mivel érdemelte 
ki a négy 1>1JSU.tas a minisz
teT elismerését? 

Május 9-én az 1302-es 
gyorsvonat a 40 024 sz. vil
lamosmozdonnyaJ, 40 tengely
! ·el. 404 tonna terheléssel 
menetrend srerint közleke
dett. A gépen a mozdony
vezetőn és kezelón kfrül 
helyet foglalt még Cs-apó Zol
t:in főmérnök. a budapesti 
igazgatóság vontatási osztá
lyának. �·illam05 csoportveze
tője és Veres Pál Ielügyeló. 
a budapesti igazgatóság VBO
nak balesetvizsg,ilója. 

A mozdony vezeté�ét a Ke
lenföldi-pályaudvarról tör
tént kihaladás után Csapó 
Zoltán főmérnök vette át, 
aki azt a rendkívüli -
ménY bekövetkezéséig fo
lyamatosan vezette. A moz
donyvezető a főmérnök mel
lett tartózkodott és a gépke
zelővel, valamint az ellen
cirzést végző balesetvizsgáló
val együtt tevőlegesen !részt 
vett a figxelószolgálatban. 

A idő derült, csendes volt. 
A gyors rendesen közeledett 
Bicskéhez. Az állomás bejá
rati jelzőjének előjelzője 
,,szabad jelzés 1?árható" jel
zési képet mutatott, így a 
csökkentett sebesség nem volt 
mtlokolt. Az 1302� tovább
ra is 75 km/órás sebesség
gel közeledett a szabad ál
!.ású bejárati jelzőhöz. Mint
egy 100 méterre hagyták 
maguk mögött az ívben lévő 
jelzőt, arnikOl' szinte egy
szerre vették észre. hogy 
előttük egy egyenruhás vas
utas kézijelző körbeforgatá
sával „Megállj!" jelzéseket 
ad. A főmérnök awrmal le
kapcsolt és gyorsféket al
kalmazott. A befékezett sze
relvény megállása közben 
már a vezérállásból is jól 
1ehetett látni, hogy Bicske 
aJ lomás Bud�pejt felőli kez
dőpontjáná4 a pályaszintben 
'<et-esztezó útátjárón egy 
\iA V A UT-busz áll. kereszt
ben a vonat vál!ányútjá.ban. 
Az időben befékezett sze.
•elvényt a busz előtt 50 
me!erre sikerült megállítani. 

Ezt tudtuk meg a gép 6Ze
nelvzetétől. Nézzük meg 
azonban, hogyan látta az 
esetet SchVind János mun
kamester, a II-es torony vál
tókezelője. 

- Reagez 7 óm.kor vettem 
, t a swlgáwtot - mondat-
• 1 félszegen. Tizenkét 
�á!tó és e(/1/ sorompó tarto
: ik a CI-e3 őrhel11hez. Ali.g 
•• ·g„ztem el a szükséges ellen-

Dr. Goreczk11 László kandi
dátus-főorvosnak érdeklődés
re számottartó írása je
lent meg a mértéktelen 
gyógyszerfogyasztás káros ha
tásáról. A közlernroyhez, 
mint a péceli MA V Tovább
kezelő Kórház yezetó főor
vosa., szeretnék hozzászó.1-
ni. 

Ezt a kérdést annyira foo
to&nak · tartom, hogy nem 
elég a gyó,gyszerfogyasztás 
káros hatásáta figyelmeztetni 
a vasutasokat, hanem tenni 
is kell az ügy · érde.lcében. 

A gyógyszerek, főleg a. 
fájdalomcsillapítók és ser
kentő · hatású gyógys.zerruc 
óriási mennyiségének előállí
tását ,népi államunk gyógy
szergyárai - számdlva az 
ilyen beteges fogyasztiiS ernel
kedé.ével ,- többtermeléssel 
igueke=.nek a fogyasztókat 
:::ökkenés nélkiiL kielégítiini. 
Ezzel kaP<:SOlatban fel kell 
hívni a figyelmet, hogy • a 
vasuta« doogozók szorn,széd
jaiknak és más nem vasuta
soknak. ne írassanak fel 
gyÓ!&szereket_ Fel kell világo
sítani a va8Ult=kat, hogy 
ezzel 

önmagukat rövidítik meg-, 
meri ezt az ajándék
,nrógyszert a dolgozók a 
Vasutasok Szakszerveze
tének erre a célra fordí
tandó összegből Majdo-

nítják el. 
Erre � ajándékozásra nincs 
is szükség, mert rendszerünk
ben a közegészség védelme 
oly magas. fokú, hogy az ös:z
szes társadalmi osztályok dol
gozói, nyugdíjasai a kormány 
jóvoltából a legmesszebbme
nő orvosi, gyógyszer- és 
egészségvédelmi segítségben 
részesülnek. 

Az orvoo.nak mmden egyes 
gyógyszer -rendelésé!nél és 
adagolásánál nemcsak egyéni
leg és a beteg testsúlyához 
viszonyítva kell el.bírálni az 
állapotát, hanem mérlegelni 
kell a betegség veszélyességét, 
megfigyelni annak kimenete
lét akkor, ha a beteg nem 
lkap gyógyszert. vagy ha erős 
hatású, eseUeg melléktünete
ket előidéző gyógyszerben ré
szesül. A 'közimiert Ultrasep
t11Z-Triasept11I tablettákból 
például nem elég naponta 
egy-két szemet bevenftl, mint 
ahogy ezt megfázásnál gya"ll:
ran teszik. Hogy a kívánt ha
tás bekövetker.zé'k, naponta 8, 
de inkább la tabletta szük
i;éges. E 11aa11 adagban leg
feljebb 3-4 '1U/.pig izabad 
kellő orvosi mérlegelks után 
károsodá� nélkül szedni. En
nek szedése az e�sztéS1'e na
qyon káros. K i�ebb átme
neti hurutos bajt az ellen
álló ,szervezet úg:ir Is kikü
szöböli, míg az Ultraseptyllel 
telített szervezetnél a szer 
hatásának kiküszöbölésére kell 
a h06Szabb idő. 

A közismert penicillin-ke
nőcsöt és az uzyancsak fel
oldott állapotlba,n külsőleg 
használatos penicillin-tabletta 
gyártását kormán::,zatunk 

kénytelen volt beszüntetni, sebb hatású Karilt, Antineu.- kocsikhoz menve, várta a be- gesen maguktól és a felelál
mert az előbbit jeZentékte- ralgikát, vagy éppen kom- tolást s ehhez megfelelő jel- ségböl a.dódóan a dolgozókt

ól 
Zen bőrsebzéseknél, az utóbbit binált port ír fel a !kezelő- zéseket adott a kézi jelzőlám- is minden körülmények kö-
ped.ig _ minden orvosi uta- orvos. Ez utóbbinak huzamo- pájával. zött követeljék meg. 
sítás nélkül � szájöblögetés- sabb szedésénél mutatkozó ká- A mozdony a szokottnál na-
re használták a mét"'téktelen ros hatására Goreczk11 dr. gyobb sebességgel közeledett Felelőtlenül kapunk olyan 

gyógysrerfogya,;itók. A peni- szint.én rámutatott. az álló ,.S" kocsik felé. Godó válaszokat ilyen esetekben. 

cillin kis adagja, akár a bőr- !gy vagyunk a vérnyomás- a „lassan" jel:nést a sebesség hogy nem menne a vasút, ha 

ról felszívódva. akár mint ol- sal is. Igen sok a srervezetet mérséklésére későn adta. An- mindent utasításszerúen vé

dott áUapotba-n szájvíznek károsító, erős hatású, külö- nak ellenére, hogy a jeuésre geznének. Ez a megállapítás 

használva a szervezetet úgy nösen külföldi gyógyszereket a betoló mozdony a sebességet azoktól az emberektől ered, 

befolyásolja, hogy szednek huzamosabb ideig a nem csökkentette, Godó az akik nem gondolnak arra, 

a kéllóbb adoU penicillin- 1na,ga.sabb vérn.11omásban szen- utolsó pillanatban mégis be- hogy a társadalmunk építése 

injekció komoly megbe- vedók:, rendszeres arvosí ellen- lépett a vágánymezőbe. A ko- ugyan megkívánja a munka-

te&'edéseknél ha.tástalan őTzés nélkül, ecnmuí8 aján- esik összeakasztása -:- �nt teljesítményt, de egy pillanatig 

marad. la.tára. várható volt - nem s1kerult. 5EII1 a felelőtlen, kapkodó és a 

Amikor a :körzetli kezelő- Nem jó dolog ez. A mér- 1 A kocsi Godót ellölkte, jobb munkabiztonság feltételeit 

orvos Kalmopyri-nt, vagy Is- téktelen gyógyszerfogyasztás lábfeje a sfnr� került, s a1:?n j:r bizt.osító vezetők munká• 

topirint rendel, szinte sértés- ! � a szervezetre. a„ tartányi,:ocs1 kereke átgor-
nek veszik, miért nem az erő- Dr. Fukas László dult. Uttaia Tibor Mfskotr 

A§ új büntető törvenyl.önyv 

hö.§lel.edési rendelhe§ései 
L 

Az OTszágqvíi.Lés �-rotta 
az 1961. évi v. törvényt, a Ma-
1111ar Népköztársaság Bün�tö 
Törvén.11könyvét. A törvény tö
mör, mé;gr.s v:Há,gos, szabatos 
smvegezésü, ezért a joigb,an 
nem iárlas emberek is lköny
nyen megért:heti:k.. elsajátílihat
jáik. A törvényt e1fogadva 
mindeníki előtt vi!Jágos, hogy 
melyek a2Xlk az érdekek, ame
Iyelket a büntetőjog .es:zikö.zeivel 
is wd a törvén!)r. Ilyenek pél
dául a balesetek hatékony 
mega,kadályo.zása, a bűncselek
mények vagy mulas:z.tásoilt kö
vetfklezményei stb. 

Néz2lük először a „Fog,laJko
ros körében elkövetett veszé
i11ezteté.s" bűntettének új töa:
v,ényi sza:bály�sát. 

' 

A BTK 258. §-a értel:meben: 
.,Ak!I f�ozá.sa szaM!ya,
nak megszegésével egy vagy 
több ember életét, testi Él,PISé-
gét vagy e@s.7..sógét gondaila
nul közvetlen vesrelynek teszi 
ki, három évig terjedő szabad-
Slág."e.SZ el büntetendő. 

a) hat hÓll'lJal!>t.óJ öt évig ter
jedő szabadságvesztés, ha a 
bűntett súlyos testi ·rllé.st 
ok02J0tt; 

b) két évtől nyolc évig ter
jedő szalbadságvesrztés, ha a 
bűntett halált okozott. ,,Ha 
pedig az eLköt.'ető a közvetlen 
veszélyt · smfldé,kosan idézte 
elő, akJror 12 évig terjedő sza
badsáqveszt�sel büntethető." 
E bűncseldkmény fenmor,gása 
tehát akkor ál:apítható meg, 
1ha az elllrovctő foglalkozási 
sz:a:bá1yt szegett meg, ebből 
akár szándélkosan. akfu- gon
clatlan,ul mások életére, testi 
épségére. e'.;'ész.ségé're közv-et
len vesreiy keletkezdL 

Közvetlen veszclv pedig ak
l<.or forog fenn. ha a káiroso-
d:ás búrmely pd:la,natban való 
bekövetke�e keH számíta
ni. A •  közvetlen veszélyes 
helyzet tehát időt-endben min,
dág mqrelőzd (ha gyakran esu� 
Dán pill:matokkaJ is) a balese
tet. Ha tehát például a nyitva 
felejtett sorotn'DÓ!l áthaladó 
szekeret nem is üti el a vonat 

a.mrt, mert a ll'l07Jdonyi;zeély
zetnek sikerült a szerelvényt 
idejében m�iliMta.rui - azért a 
Jrozvetlen ves.2!� he!lyrete fen
forog. Ha azután rnegtörbént a 
karambol és eiblbói sérü1és 
vagy halál következett be, ak
kor természetesen ezt már 
mint súlyosabb büntellését ma
ga után vonó csel.eik:m&J,rt ')(el1 
tárgyalni. 

Itt ernlítjiill;: meg azt is, hogy 
az életet, t,esti é�t. egJész
séget fenyegető közvetlen. ve
s7Jé1ynek az elikövebó szemé
lyén kívül álló egy vagy töblb 
ember vonatkozásában ikel1l 
fennforognia. Ha tehát a fog
lalk.o:zási sz:aibály �. 
eLhanyagolása folytán valaik:i 
saját magát sodorta közvetlen 
ves2lé!Y1be -· akkor veszéilyez
tetés bűntette a saiat temáre 
nem állapítható meg. 

A bűnösség kérdése 

A töl-wny a v�lyeztetés 
búntemmek kimondásáná,! 
rnegkövetcl:i azt is. hQ,,"Y a tet
tes a kö21',>etlen veszélyt s.zán
dé..".rosan vagy gondaUallA.11 
idézze elő. Ez a bü,n,öss,ég !kér
dése, mert a szá:nd!é!k és a gon
daUa,nmg a bünö»ség két alak
zata. Ha sem smndÉ!k, sem 
gonrlatlans-ág nem já.1.s.zott 
közre, akkor bú.n.cseaelmlény 
n<'m forog fenn. Hogy mi a 
st.ár,dek � mi a gondatlanság, 
ezt „ törvény teljes pontosság
gal határozza meg. A BTK 16. 
§-a szerint: .,Szán,J,é,kosan kö
vet! el a bűntettet, aki maga
tartásának lkövetkezmén11eit 
kívánva, 1,-agy e köt:etkezmé
nye !<be belenyugodva hajtja 
végre cseie,1cményét." A gon
datldllság fogalmat pedig így 
határozza meg a BTK 17. §-a: 
.,G cndat!a nul köt•eti el a bün
tettet, aki eU5re látja magatar
tása k,ö-1,etkezm.ényeit, de 
könn11elmüen bízik azok elma,
radó.sában, úgy.,zintén az is, 
aki e kö1.-etkezmények Zehetö
ségét azért nem Látja elóTe, 
mert a tőle elvárható figyel
met t:agu körülte'kintést el
mula.sztotta". E világos meg-

fogalmazáshoz semmit sem 
kell hozzáfúzn.i. 

Nemcsak a közv-eUen ve
szélyt, mint a cselekméniY Olko
zatát lehet szánd,akosan vagy 
gondatlanul e!lőidézni, hanem 
a foglallkozás szabázyainak 
lll€gSZegése is lehet s:zárui&05 
és gondatlan. Ahhoz awrul:>a.n, 
hogy valakit veszélyeztetés 
bűntette miatt büntetőjogi fe
lelösségre lehes6ell Vooni. az 
szükséges, hQgy a szándékot 
vagy gondatlanságot a kfü;vet
len vesrely telcilnteté'ben Johes
oon bironyÍ tani. 

Az új BTK-nak az emil:ített 
258. §-a alapján egys,éiges eLl:xí
rálás alá kerül a veswlyezte
tés bűntette akárlk!i volt is an
nak elkövetője. Korálbobi jog
szabMyaÍ!l'lok szerint ugyan.is 
más rendelke2Jéselk ér>vérzye
SIÜl tek a gépjármúveretok és 
mások a vasúti aJkalrnazottak 
hiJbá.i'ából bekövetkezett bal
esetekmél. Utóbbi esetben a 
a törvényes büntetési tét.el is 
magasabb vuJJt. Az ítélkezés.i 
gyakorlatban is nehézsége
ket okozott ez. A kettősséget 
az új BTK me,gsruntette, hí
= a közúti és a vasúti köz
lekedés technikui fejlődése 
fejlesztése, üzemelése � 
hasonJósá,got mutat. Holyes te
hát, hogy mindkét ágazatban 
a �esetek előidézői e.Vileg 
egyseges jogkövetlkemiények
ban rés:zesülj�ek. 

Közlekedést 

veszélyHtetó 

cselekmények 

Uj bGn tető törvényil:nk .a 
veszélyezteiés bűntette mel
lett a kőz.leke biZionságá
noak érddkeit kiilön rendelkew
rekkel védi. A BTK 192 és 
1!!3. §-ai kiemelve az egyéb 
buntettek közül a közlekedés 
egészét vesrllélyezietó cselelk
ménye'ket. eey e,gy�éges bün
tetőjogi szaoolyozá&t ad. A 192. 
§. a közúti közlekedés bizton
ságára vonatkozik, míg a 193. 
§. az alábblakat mondja: .,Aki 
a vasúti, légi vagy ví.:i közle-

kedés blztcmsá{ldt üzemi be
rendezés vagy jármű megnm
gá;lásával, a közle.k,edési útoo
nalon a.kadá.!11 eJlielvezéúvel, 
megtévesztő jelzéssel vagu más 
hason.ló módon veszél11ezteti, 
két évtől 8 évig terjedő iro
badságvesztéssei büntetendő. 
A bü-ntetés 5 évtől 15 évig ter
iedő szabadságvesztés, ha a 

bűntett kü!iönösen naw kárt 
okozott. 

Aki a bűntettet c,ondatolanu.l 
k:öveti el, 6 hónaptól 5 évig, 
kül.önösen 114{/1/ kár oJcozása 
esetén 2 évtől 8 éviq terjedő 
szabadságvesztéssel bünteten• 
dő". Amint ez a szöveg mutat
ja, a rö,:vérw á:lta.Jába.n a vas
úti kéi7J1ekedés bi211anságát ve
szélyeztető gyakori és legsú
!yooa.blb okozattal fenyegető 
eseteket kiüfün felsorolja. 
Ugyanaklkor aroniban más ve
szelyeztetó cselekményt is 
büntetni rendel, amely nem 
vonható ugyan az üzemi. be
re:nde2lés. jámlú rong:álá:{11, 
aikadály elhelyeziése vagy J'Tlqi
tévesztő je!:,;és foga,lma alá. de 
alikal.mas arra. hogy a kö2ie
ked'és biztonságára vesú-lyt 
jelentsen. 

Az üzemi berenderes fogal
mának a bün,tető törvényben 
való kiöze!el:,bi meg,liatáro:/i.sá
ra nem �t szülcsé,g, azok tü
zetes felsorolására egyébként 
sincs lehetőség. Idie tartozik 
minden olyan berendezés a1Cár 
emberi erovel, mechanikailag, 
elektromos úton stb. működik, 
akár mint üzemi építmény (pl. 
vágányok) teljesíti feladatát -
amely a vasúti, vízi, légi közle
kedés bizto.nságos leboniYolítá-
61ána:k célját srolgá.lJa. 

A törvényben em1ltett ,.meg
ro:ngá!ás" s2l6t a kömap;, érte
lemben kell venni, általában a 
t.ál"g:---naJs:. bereooe1.lésnek ál!lag
serelmét jelenti, amely miatt 
le!1etetlen.né válik, vagy alca
dálylba ütközik annak rendel
tetésszerú használata. Hangsú
lyoz.ottan ki :kell a.wnban 
emelni azt, hogy a IDE€TOl1€:Í
I.áson kívül a vesrelv fenmfor
gása is szükséges ahhoz, hogy 
a büntett fennforgása megálla
pítható Jegyen, ené!Jkül csu· 
poo a BTK 302. §�ban felvett 
és en;"hébben büntetendő ron• 
gálódá� búntette forog fenn. 
V'szoni a m�ron�álá�sal � 
t.P...kintet alá esik az is, ha a 
berendezést eltáv<'lítiák. 

(Fol11tatjuk) 



1962. JONIPS 2. MAGYAR VASUTAS 

Jól sikerült az új menetrend premierje l Színe·s képek egy pályaudvar életéből 
Sturov6ban ú j  közös csehszlovák-magyar határállomást 

Gyékényesen új vasúti hídai adtak át a nemzetközi forgalomnak 
. 

. 

A LÁTSZAT NÉHA CSAL hagy kóvesse. A háti.zsák a F.gy1k kézból a nui.siikba kerül. 
vállra kerül és görcsös botjára f;gy bizonytalan korú asszony 

,,. tamaszkod,va, máris menne. le nem veszi róla a szemét. �jfél van. Csendesedik a pá- • jd ··ib ly,au.dvar. Csak itt-ott ;ia.rK-0 1 Közben a kiskutya is feltá- Maga: mel.Jé liuzza, 111a o e 
ta:s 1 •·ob •· pászkodik. Szóre kuszált. Te- fogJa. A csokoládékat - me-egy-egy u ' vagy egio 

t
s

d

zor 
kintete rwat kónyörrcó: Mtt lyek mar nem fér,,ek a gyer-olyan i.;alakt, aki - ki u Ja 1 

• " · " • i; · 1  d ka akartok tóLün k? - néz vád- mek kezeben - az u; mama 
::'

ih�':;.t
a yau 

v
aron a 

,. lóan . a kőrú1;1-Uólcra,, Aztán a vigyázza: • . . .  
1 . · • · • 1 • g,udára forditja h.useges ku.- 1 Egy p,llantas. efl!I sim,tás, '

lete f
nagyraros ene -napp,_tt tyaszemét és nézi mint királyt egy csokol.ád,í és mennek to-e • . or9� ma, me,7annyi e'.•'- J az udvaronc. • 1 ráob az eniberek. Csa.lc a daj-ber, eoersegre kell intse� ka- EL"nd l le El.öl f ' llab · káló nö marad. De el sem me-pust es fokozottan a kózoiz- , ' u � · a e „ u 

txmság órét, a rendőrt. e�ibe�-- hatul a k_utya. lecsun- : h.e_t. mert a gy�rme� apro kar-
EgyiitL járják a uiróterme- go fene1, szo1n;oruan. . . Ja� ug_y /<módnak_ nyakára, 

ket K . . . k t ·  , - Ott a penzúirca! - kz- mmt r.az falára az 1-nda. 
f lm· u· ·ta• ':;'"' ' h

a me'.i
k
e ;egyet áltj!t e! magát egy Jw.taz leány. 1 K'úLönös. Ah?gy múlnak a e ,m. - angzi a pa- 'b , • d · t · i · k · ·· dok között a felszólítás Valo an ott a penztárca a pad 

I 

negye_ es e . ora , ugy no-
Csak az maradhat � váró- al_l7'.PI, benne a forint?kkaL, i:e1'bztk a barar.saguk!, Csak -1m 

teremben akine,k érvényes me- hianytalanul. A 'kutya felcú.dt mdom, hogy milye n �J a ka.p
netj€gye �n !gy is sokan ma- rajta. Vgy lehelett - monda- csolatulc. Talán_ azert: hogy 
radna:k. 

· gatják az emberek -. hogy a 1 111;4gyarazatot �Jon, taláii _m_a-
Aztán csend !,esz. Pl;d al.á_ esett _erszényt,_ hálá- 1 sert? -;-- -?-e. e/őkotor a; k.éz!-fas-
Egyszercsalc . . .  Mo,toszkálás bol, talán a bors;i;a11_ mw.ot - k� �yebol e(!Y _fenykt1J�t. 

suttogás ha.Dlilc: ELtúnt a pénz� ki tud3a? - rnegor:z.es célja-ból I_Cise, tettes a �!1-sonloság a lcep 
A Keleti-pálya.udvar tájékm;t.a,tó táblájára 

l 
Még néhány perc és a forgalmi szolgálatte- tárcám! Jaj nincs meg! Most hurcolta "?!aga alá _az ál�t. . es gyer_mek _ ko_"'?tt. 

először kerül fel a belgrád-budapesi- vö magasba emeli indító tárcsáját és enge- vo1t itt a kötóm zsebében! - A re ndőr a féUábu vaUát .-: Tizenot ete_ halt meg a. 
kárál egy kendő veregette, az meg sok gyen- kisfiam - mond:ia messz,e ka-moszkvai gyors táblája délYi ad a. moszkvai gyors indulására 
Mint egy megzava'1'% 'f:zo ny� �séggeL a horpadthasú lcú- landozó tekintettel -;-- és még 

Mádus 27�n O órától életbe tott be Sturovóra az Orient- ború alatt a németek robban- boly mocoro~,a,lc a.z em-��t. tyat. , . �l:>ban szorítJa TIUl{Jalwz a ta-
tá A- "Annn , "'t . . Aztán m,egbéke)ve leültek lá.it gyermeket. lépett a MA V új menetrend- Balt-Expressz. tot k fel.) .é' 1...._.,s�g er3ed, '?'int . a tovább aludni A hangszóró csak továibb je. Az ú,i menetrend pre- A szei-elvény befutása után A hídavatásra, illetve a tu.z . . A ká.7"?sult __ sopa__n.kod:k. · bömböl: ,,Egy 3-4 éves szö-mierje a sok változás ellené- bensőség€S ünnepségre került Gyélcényesen e.s Kop,·ívni- �eg,.-nt rendo

k
r __ k-1:_rul eLó. Sorba 

A KIS CSAVARGO' ke kisfiú keresi szüleit . . .  " Tá-re is nagyszerűen sikerült. sor. Sturovóban a csehszlo- cán át Jugoszláviával léte-
1 
Jar a � 0��-

• volról fÍfll/elem az asszonyt. A sikeres átállásért első- vák közlekedésügyi m1msz- sült új haiárforgalom meg- _A_ �rosu.Lt közeléb�n egy „Figyelem! Figyelem! Egy Ugy tekinget jobbra. balra, sorban a forgalmi szakembe-- térium nevében Frantiselc nyitó üonep-ségére 18 tagú fellábu. �be.,. sz.-u-1:dikál. Mel- 3_4 éves szőke kisfiú keresi mznt amikor v�aki lopott holreket illeti dicséret. Az el- Koumár, a forgalmi osztály jugoszláv vasuta.s-küldöt!sfg, Lette a_ hid_eg kövon egy pl,SZ-
szüleit. Atveh.ető a pénztár- mwa,L aka-r eszrevé-tlenül elmúlt évek tapasztalatait fi- vezetóje nyitotta meg a kö- élükön Franyo coL;ia.k.kal. a 7?<>sfeher !kiskutya alussza az csa.Tnokban", _ ismételgeti a surranni. gyeleipbe véve, körültekin- 2lÖS határállomást. Magyar záarábi igazgat.óság vezetőjé- 'YaZiJ.k áLmát. pcilyaudva,-i J,,angszóró a szo- Sok idő múlhatott el ami-tóen.. aprólékosan, megfon- résizről Császár László, a 8. vei érkezett Gyékényesre. A A rendór gyanakodva néze- kAtla·n szöveget. kor a főbejáraton át, cs:Z.k 'Úg"JI toltan, s hadd tegyük hozzá, szakosztály helyettes vezető- vendégeket Berke Béla, a 8. geti a féi!ó;bút. Valóban, a, pénztárcsar,wk ot_phonosan, kötényben, fejloenidejében hozzál,áttak az új je mondott beszédet. Jelen szalmsztálv helyettes veze- o -rrv.,zgott a legtováb,bl ő so ,·kába.n, egy e mberek képez- dőoel a fején - megje.lent egv menetrend összeállí�sához. A I volt az ünnepségen Gróf Jó- tc;íje és ·Tóth János, a pé- járt-k-eJ.t az asszowy körül! _ te kor !közepén áll egy kis- ma.sík asszony. _ inká.bb harago-belfokli forgalomnál nagyon zsef, szakswrvezetünk tit- csi igazgatóság vezetője va- mondogatják és mu.t-Ogaitnak rá fiúcska. Kék mackónadrágja a 

san, mint aggódva. Borzasztó! helyesen figyelembe vették a l«ka is. lamint Gyékény�s állomás az utasai-. A ·rendőr böködni földig étr. Csikos trikója, ta- A fél v�rost 11rom be u�na szakszervezetek, a �csol,_és Az ünnepi beszédek el- vezetói fogadták. Az első me- kezdi a vá.Uát. Amaz pislog. A Lán a viszontagságos úton csú- � mond;a._ :-- es kapja , k� a az uz.emek vezetomek Ja- hangzása után a megnyitó netrend szerint közlekedő felszcífüásra. bogozni kezd egy szoti ki a nadrágból . . .  Haj- griadt UJ �ama kezebol a vaslatait. , . résztvevői megtekintették azo- nemzetközi gyorsvonat vasár- ormótlan hátizsákot. Igazolv<i' fürtjei lcuszáltalc. Orcáján és ll!fereloet . . M�rgesen, na.gyo, S amikor mar a v""1eges , • , k k .. , __ ,_ "' M t · , __ , '-k 
, ke • · rantva ra1ta ugy hogy a cso-. . .. "'&'; kat az épületeket és helyi- nap a :ora d�ut�, orákban nyo ·eru.,""""' e...,. ene Jegye ""'"'en ..., varos nyer nyomai- koládék szanasz,Í;

jel hullo
tta

k tervezet elkeszult . a �lya- ségeket, amelyekben a cseh- haladt at az UJ hídon. (vf) nincs. A Tendór int a kezével, val. elánndtnalc látszik. a csarnok kövezetR:n. udvaro�on, a sz.ol_!,:alati he- szlovák és magyar vasuta- Fukark.od:ik a szóva1, de nem lyeken 1s megkezdodott a fel- sok valamint a határőrizeti _______ ..,. __ .__ .. ____ __,__ a.zé·tt, mert fél, hanem a szó- Egyet se szóU, csak vitte a 
készülé9. A szolg_ ál_ati mene_ t- és �ámhatósá<ri szervek dol- ismernt>eilből még nem futja a 

gyereket. De a maszatos kis 
d, 1 d ében el .,. 

cr' J x o·· N r VE .K •-',, kér-'·re. M'nden!k' s'm't kezek mindent megköszönő bú-ren ame Y .  1 eJ . Ju- goznak, mai·d a csehszlovák ~� = • • · • · t · t t , 
t tt áJl ln zl egyet a go"'--'"r '"''rt;"ein. csu zn ege tek a jo néninek o az_ oma_· so ·a, res e- vasutasok vendégül látták a •=v '� · •• '· l • • 
t te Tibi, Jutka, Pityu - kerül- amig c°""" e neni tuntek a for-esen ismer ti � vonatok pon- magyar delegációt. Dobi István: VALLOMAs U 

I 
Móra Ferenc: A DARU UTCA- gata,gban tos menetrendJét, de az uta- , . TöR:l'flNELE.'1 x-11, (Kossuth). TOL A MORA J<"ERENC U'l'CÁIG nek el.ő az ilyen és olyan cso- · 

sok tájékoztatását szolgáló , �ye�nye�éZ 
8;'. UJ ? Vl!-5

-
AZ 1950-os magyarorszá.,n ellen- (MEazgvet

a 6),,. osz•kwm,-. z-kötet Mo·
- kolád.élc. A gye,,.,,,k majszol .  . . . - gergely -

új menetrend is - amely,ből uti hidat ma_r maJUS �?•an, �• ,, ,a 
140 OOO példány készült szombaton

_ 
delben ��ad½i� a f<>rrac!.uorn megrázó történelmi és önéletrajzi írásainak gyüjtemé

idejében · árusításra került�' forgaloO?nak. . Az UJ h ,a<lul emoen élményeinelc hatása alatt nye. egyike a .Mor.x-életmu nép-

A f' . . .
1 

ál az orszag..l"1atárnak ezen a kezate meg emlékiratainak írását t�jzi d:���tt,rt�z. 
f
�

n

��� ovurOSl .. �=-e _J_'.P _ya- , pontjá'!1 ismét létrejött a a Lenin-békediJas Dobi Istvan. AZ dekes korképet ad a századvégi ud-YaFOloon , Jro:!önosen nagy kapcsolat hazánk és Ju: emi.<!klr:itok a közelmúlt íél év- allöldi ldsváros, az ouanl sre-
Kiváló újító kitüntetések adományozása 

gonddal kes2>ultek fel a vál- , , · ,,,.,�;.:t+ 1 A �-'"' bi'- sza_·zadsnak érdekes és nagy jelen- génynép életéről. De ne-m kevés-........,., � ......._ P' --=-'---+�- ..érdekfs.-A..SZ.ázadelmi.. !lJSllgú:Q Az újításokról és talál,mányokról m.llst, ilell.l;n,elő, Rosan!cs Jstv.ín 
szerint ugyani.s részben 
az utazási sebeS6ég növelése, 
részben pedig az új nyári 
nemzetközi tnenetirendhez va
ló igazodás végett számos 
vonat nem áll meg minden ál
lomáson. A Keleti-pályaud
var.ró! induló vonatok közül 
például 96-nál történt me
netrendi változás. 

Mint érdekességet megem
lítjük, hogy május 27-én 

Az új menetrend kikerül a 
pavilonok klrakataiba 

(MTI - Foto: Lajos György 
felvételei) 

reggel a Kel�tiből első íz
ben indult el a belgrád-bu
dapest-moszkua.i gyors, ame
lyet csak azok a belföldi 
utasok vehetnek .igénybe, akik 
N11iTegyh-á�á1a, vagy awn 
túlra utaznak. Ugyancsak el
ső izben futott be a Keleti
pályaudvarra a Wiener-WaLzer 
és a Lilwfüred expressz. 

Az új menetrend életbelé
pésével a határforgalomban 
is történt változás. Sturovó
b4n a személyforgalom szá
mára megnyílt a közös cseh
szlovák-magyar határállo
más. Vasárnap a déli órák
ban szobi tartózkodás nél
kül 424-es géppel é magyar 
IZelnélyzettel első izben fu-

dat még a második vilá.ghá- 1 t6silgü de>,,;umentumat. élelének leírása sem. ��m\���1;!
nY

�
et1

t�:�J;�6t.:�zó: :��e1,, �:'1�ibá5;��ga:�t közüi a kiváló űjító kitüntetés ság : Har�Jt.a i  Imre mű.sz. fő!el-
arany fokozatát kapták : (\gyelő, GYSEV vezér!gaz,gatós:ig; 

Hogyan fejlesztjük a közlekedést ?  
Haíner János m. föintézö_. Sz.om- Hernádi István müsz. :főellenőr, 
bathely1 Igazgatóság; Katona Re- Miskolci Igazgatóság. 
rlnö�é;�i� ��d�·eu!�: Bronz tokouttit kapták: 
őr . • Gyöngyösi Kitérögyártó val- Faragó József vez. :.zak.mester, 
lalat; Karvas Zoltán müsz. főtan. Gyöngyösi K.itér6gyárt6 V.;  Le
Miskolci IgaZJ(atóság; Cserháti hoczky Kálmán Váll. főmérnök, 
.János. műsz. főtan. :  Rácz And· MA V Gépjavito űV. ; .  Papp Tibor 
rás főmérnök, Simony1 Kdro.y lgaz:gatóh .. , KPM I/6. ; Návay Tibor 
vez. főmérnök. Budapesti ltpitési nYUg. masz. fötan .. Madarász Ist• 

A szállítóeszközök fejlesz· 
tése során is figyelembe kell 
venni az egysége., közlekedé
si szemléletet, arra azonban 
ügyelni kell, hogy a ma érvé
nyes arányok nem örökérvé
nyűek, azokat bizo'h.yos idő
szakokban felül kell viz..;.gál
ni. 

Az energiafogyasztás és az 
önköltség csökkentése érdeké
ben a vasúti vontatásnál fo
kozatosan meg kell züntetni 
a gőzüzemet és helyette a vil
lamos-, illetve Diesel-üzemet 
kell bevezet.ni. Ezzel el kell 
érni, hogy a vasút árutonna
kilométer teljesítményein_ek 
70 százalékát villamos· és 30 
százalékát Diesel-vontatással 
bonyolítsa le. Ennek. megfele
lően a teljes vonalhálózatnak 
mintegy 20 százalékát - 1700 
km-t - villamosítani kell. 

IV. 

vasúti kocsik automatikus kap
csolószerkezettel való fel
szerelését. Egy ilyen szerke· 
zet alkalmazásával - egyéb 
előnyei mellett - jelentősen 
megrövidül a kocsikiállítás, a 
vonatösszeállítás és egyéb ál· 
lomási kocsimozgás ideje. 

A személykocsik fejlesztését 
illetően az egyre növe:kvő ké
nyelnú igények kielégítése a 
cél. Célkitűzéseink: négyten
gelyű, görgős ágyazású, gu
mi- és légpárnás rúgózású, gu
mihurkás átjárójú, önműködő 
kocsikapcsolású, fénycsővilá
gítású, légkondicionáló be
rendezéssel ellátott személy
kocsik alkalmazása. 

A korszerű szállítási mód
szerek megvalósításának ed· 
dig felsorolt előfeltételei ad· 
ják. az alapot a közlekedési 
munkafolyamatok, a korszerű 
technológia fejlesztéséhez. Az 

. új, korszerű berendezések fej
lettebb munkamódszereket igé
nyelnek azért, hogy minél 
jobban kiaknázható legyen az 
új technikai berendezésekben 
adott teljesítőképesség. Ilyen 
értelentben már volt szó a for
galom.megosztás, a forgalom 
koordinálás átfogó szerepéről, 
ami lényegében eszköz annak 
a célnak az eléréséhez, ami a 
felmerülő szállítási ráfordítá
sok népgazdasági szinten mért 
legkisebb összegre való leszo
rításában nyilvánul meg. Nem 
közömbös, hogy a szállítási 
feladatokat a közlekedés mi
lyen áron, mekkora ráfordítás
sal teljesíti. 

Az új technológiai folyama
tok között na.gy jelentőségű a 

vonatpotló darabárus gépkocsi 
járatok közlekedtetése. E rend
szer továbbfejlesztésére és ki· 
terjesztésére még bő lehetősé· 
geink vannak, 

Főnökség. ván müsz. int.. Obermayer Tibor 
Ezüst fokozatát kapták: vez. főméruök. Fenyvesi Sándor 

Bánkut! Arpád m. !őintezö. Kapo- főmérnök, Mayer József müsz. fö
lyi István m. főtanácsos. Csás?.ár int., Budapesti I,g'azqatósálil:;  Ger· 
Béla müsz. főintéző. Dienes Fe- geJy József műsz. fel(!gyelö. Bu
renc m11sz. főintéző. Szurma1 Mi• daoest, Nyu�ati pu.: Torma Ernő 
ha.ly müsz. főfelügyelő, Budapesti masz. f6felüe;yeh5. Bo. Jó7.setvá• 
Igazgatóság; Tiboldi .József műsz. ros Plt. Főnökség: Bella Zoltán 
fölntézö. Grecsner László fómér- músz. felUgyelő, Bp. Hídépítésl 
nök, M.aros László müsz. főinté- Fönöksé�. Gal.aci. Tibor P.ilyames„ 

ző. Horváth Márton műsz. főf�I- ter. Urmös Antal müsz. föintézö, 
ü gyelö, CSut.kal Jenő műsz. taná- Bo. ;J!:uítést Fó1;ökSég ; Molnár Ar• 
csos. Borbás rstván üzemmérnök, pad ma.sz. in��z6. Bp. Fere}lcvfi ... 
Budapest! Építési Főnökség: .Ma- rost P�t. Fö�okség; Hetény1. Já
Jor Miklós főintéző, MA v Géoia- nos musz. főmt".ző. Pécsi Lgazga
vitó UV.:  Szörény Vilmos műsz. tóság: dr. Takacs Ferenc tan.1 
föt.an. KPM I/6. : Hümor Mátvás I Tanán Jenő !elügy __ . Szombath7 főmérnök .

. 
Esztergom PCt. Főn. :  ly! nrazgatósag :  Szücs Mi-l�los 

Ber� Laios míl5z. reH\�yel6. Bo. míisz. fóint., Veszprém Pft. Fon. : 
Hídépltési Főnökség ; Fodor Illés 

I 
Szlijártó Jilnos főpályamester, 

músz. fe1ü.e;v„ Debreceni Jea�ató- Sonron Pfl. F6n . :  Sandor László 
sáe:. Molnár Miklós műsz. intéző. músz. főint.. M.isko1Ci Igazgató
Pécsi Igazgatósá.�: .Kiss Károly sáli(. 

Diesel-motoros vasúti járm.űvek 
Könyvismertetés 

A villamosításra érett vona
lakon bonyolódik le jelenleg 
is a forgalomnak mintegy 70 
százaléka. A villamosmozdo
nyoknak alkalmasaknak kell 
lenniök 2500-3000 tonnás te
hervonatok 50 km/óra, 600 
tonnás személyvonatok, 100-
120 km/óra sebességgel való 
vontatására. A fövonali Diese,L 
mozdonyoknak mintegy 2000 
tonnás teher és 500 tonnás sze
mélyvona tok, a középteljesít
ményű Diesel-mozdonyoknak 
pedig 600-iOOO tonnás teher· 
vonatok továbbításának kell 
megfelelniük. 

Hogyan növelhető az utazási sebessé9 

Töbl> mint tíz éve, hogy a 
közép- és felsőkáderek számá
ra létre hozott .,Vasllii Sza k
könyvtár" első kötete elhagyta 
a sajtót. A sorozat 21 .  kötete
ként mo&t jelent meg Vághegyi 
Károly szerkesztésében a „Die
seimotoros vasúti já.Tmüvelc" 
című könyv. amelyet egy négy
tagú mérnöki munkaközösség 

történik. Ez egyrészt járműbe
szerzési nehézségekből; adódik, 
de a gyors átállást üzembiz
tonsági okok sem teszik lehe
tővé, és idő kell a személy
zet megfelelő kiképzésére is. 

A vas-úti teherkocsik beszei·
zésének és selejtezésének mér
tékét az adott idószakban le
hetséges népgazdasági opti
mumra törekedve kell megál
lapítani. -30 tonna, vagy ennél 
nagyobb raksúlyú kocsika! 

. kell beszerezni, mert ezeknél 
a legjobb az önsúly és a rak
súly közötti arány. 

A korszerűbb berendezés 

fejlettebb munkamódszert 
követel 

A technikai berendezések 
fejlesztésének egyik következ
ménye az utazási sebesség nö
vekedése. A menetsebességek 
felemelésének azonban nél
különzhetetlen feltétele az ed
dig elhanyagolt állomási és vo
nali biztosítóberendezések 
gyorsüt.emű fejlesztése. A fel
émelt menetsebességek lehe
tóvé teszik a személyforga
lom lényeges megjavítását. Rá 

0

kell térni a kisebb egységek
kel történő sűrűbb közlekedés· 
re. Szét kell választani a nem· 
zetközi és távolsági személy
forgalmat a helyi és elővárosi 
jellegű forgalomllól. A menet
rendszerkesztési elveket en
nek megfelelően kell megvál
toztatni. Az elővárosi forga
lomban az ingavonatoka,t kell 
alkalmazni, ·ami a fejpályaud
varok kapacitásának jobb ki
használását teszi lehetővé. 

Az európai vasutakkal össz- A vasúti közlekedés előtt ál-
hangban tervbe ke11 venni a ló hatalmas feladatokat csak 

Szakács Gábor, Jávor 
GyÖ'1'g-y, Szládik Géza. és Kas
sai Dénes - írt. 

Az előzőekre figyelemmel 
különös jelentőséggel bír a 
könyv, mind a tárgya, mind a 
kiadás időpontja szempontjá
ból. Célja, hogy a dieselesités 
terén bővítse a vasút dolgozói
nak Iá tókörét: 

korszerű technikával, új mun
kamódszerekkel dolgozó szak· 
embei:ek tudjált megvalósíta· 
ni. A közvetlen előttünk álló 
nagy feladat a szocializmus 
építése, a második ötéves 
tervtörvényben foglalt prog
ram megvalósítása. A nagy 
feladatok a gazdasági veze- Ismeretes. hogy a világ vas- Azok műszaki tudását ki-
tőktől is fokozott, magas- úti vonóerőállagának nagyobb vá�ja „ elsősor�an fokozni, 
színvonalú, határozott ve-

! 
részét még mindig a gőzmoz- akik koz�etlem� foflalkoz-

zeiést követel meg Olyan ve- donyok. teszik ki. Azonban I nak a D1esel-jarmuvekkel. 
zetókre van szükség, akik minden ':.asút ar�·a töre�szik, 

1 P.,. ;nű egyes réjezetei a belső 
mindenkor a tudomány és a hogy a gozvontatast felszamol- égesu motorok működését, 
technika legújabb eredmé- ja és haladó vontatási neme- , nyugYó és mozgó alkatrészeit, 
nyeire támaszkodnak és haté- ket vezessen be. 1 továbbá járulékos berendezé-
konyan képesek megsz.ervez- A fejlődést a villamosítás 

I 

seit ; az erőá.�iteli_ berendezé.. 
ni a tervező-szerkesztő mér· és a dieselesités jelenti. seket; a vasut1 Dterel-jármű-
nökök. technológu ok és a vég- N'éh.ány i:a.sút máris kivonta a I 

vek vila:1;os "!;>erende?�e�t; a 
rehajtó szolgálat dolgozóinak forgalomból a gőzmozdonyokat. - �otoros Jarm1;1vek vez�lo- é!! 
együttműködését. Mindehhez Miután azonban a korszcrü- 1 �e�b_er_endezését, va!am:,nt f�• 
termész�tesen nélkülözhetet- sítés igen nagy anyagi · erőfe- j epité��• . csoPortos!!ásat és k1• 
1 - t- · k.s t· 'té t · é el t r át ·n · szolgálasat tárgyalJak en a par es a sza zervez

7 
1 s� s , ,g ny . . a e J� . � a- Az ízléses kiállítás; k "" ,..., szervek rendszeres tudatos1t6 s1g 1neg eltelik egy-k.ét evtized. 

1 k .. 1 600 ·, b 
, 

l u on
, • , . , , · . . . oze a rava szemlélteti es mozgosito munkaJa 1s. Hazánkban a dieselvontatás- 1 értékes, tanulságos mondani-(Vége.) ra való áttérés fokozatosan valóját. Dr. Horváth KárolJ' 
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dógh Mih..ily. Dombóvár; Dancs 

---- -- Nyíregyház.a; Papp Janosné. Bu-1 
József, Tap-0lca; Kisvárddi J.stván. 

Felavatták a. BVSC úi vívótermét 

dapest : Pa!akl József. Oroshdza : 
Szóvan Györglt. Barcs; Boldizséir 

K lfL Ö1VÖS VEJ\TBÉG, 1 

Gyula, Bék<fs�aba: Leiti Fe1·enc, 
Pécs: Sl.ii.ádi Sándor. Szeged: le� 
,·elelket lapunk. anyagához tcl• 

h��i�"""' Tapolca :  Búc,,ű a, Népesebb a Nyugati-pcilyaudL"1Ti étterem mint mctako,, 
1 iskoll.lól cJrr.ü 'ver.;e közlésre nem Virág is több az asztalokon. Vidám német szó tölti a hel1/i• 

t�k:i�:�-1�f
0
é�etosé:,��ó!t s�:�: \ séget: a bécsi jégrevü� m�vészet f'eggel_izne�. 

c.ém; Anyám én mas vain-ok ; Sok a szemetfog_o csi_n�s n6. Mégis_ nrns_on aka� meiz a _t,ei. 
Az e:múltakhoz ctmü vtrsel kö,- lép6 tekintete. A nok közul a pesti ferfifnzura divattól kia,é 
lésre nem alka'.n:asak. J elcLró stórös fej emelkeaik kl: Mr. Jackie a csimpánz, , ai: Euró-
8�:�!r Jy�:��- s���"."": \/�� pa . hírii korcsolyabajnolc renelizik átutazóban' Moazki:a 
du-Blhar me•y"I b!2ottsáR kü:tö."- fele. 
:·üzgyű'.éséról. !l!etn• a s••,eo! A legszigorúbb francia enkett sem találna kifogásolnl 
c.somóoont elil7;emü,i�eP>éRéri>l fr. i:alót azon ahogy egyenes derékkal, feltartott fejjel üt A aa;t
��!��

t

�u�JY��,·;t é�1:�rli ;:: féleséget ;�bb"kézben ta�tott_ késsel m_et�zi és _a balkéz - 1«J. 

m;!nyról bezsámo:tunk. nyök leszoritca - em<)li szaJhOz a i:tllara szurt falatot. Crak 
Boldl,.sár Gyula. B•k�sc.sab" a kiálló, nagy fogakon koppan néha-néha a szerszám. 

�';,;�,.;tJoi':i
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Vibrcil a szeme. Tekintget . . •  Kissé bizalmatlannak ltil• 
Szilád! Sándor. Sze•ed: korábbi szik , . . • , . . • . 
frásaikat anva�torlódás miatt nem 

I 
Egy férfi fenykepet ker tole. M

. 
egnezi az illetot. Látmk, 

, tudjuk kö,ölnl. 
, hogy latolgatja a kérést. Aztán ránéz az egyik „koU.égá;iára", 

m�
og�:t�•á�

ár
�t K�:����

a
: I•�''.�- Surún pi�1r,g . . .  és to�ább foglal�ozik a sajt!al. . 

Csoma-Szabad!: Aszalos Sándo· 1 Er hat gesagt nem - mond1a az osztrak. Ma3d e1111 18-
Budauest: Do.ák János, u1sz·'•'", 20 év körüli csinos leány ismétl.i meg a kérését. Mr. Jackie 
Ccönvál Ferenc. Fonyód: clr. szemm.il láthatólag bólogat és le nem veszi szemét a láni,ról. 
B·u1kta1v, Gvula. S'7f"'(ed : nR.Tl'l- A 1 , k pt a •·Apet ssaikat illeték„ he!vre további- j ean,Y meg a a """ ·· . . • 
tottuk. úgy latszik Mr. Jack1e nemcsak 1Jesztoen emben, nem-

i csak korcsolyaművész, hanem lovag is, de az is lehet, ho1111 én, 

a ta1;aszt - jegyezték meg többen a csodálói közül. 

LAKÁSCSERE 
1 

______ 
- lyt -

1 
Etcseretném :\liskolc, u.sza, pu. Tüatetés Brazíliában. Rio de I Uj kezdeményezés IIZiile-

e:6:t levő M.AV szolgalati nar.y- Janeiróban többezer ,·asutas, tett a. Gyöngyösi Kltérógyár-
• meretü kétszobás öss:okomiortos tengerész és kikötómunkás j tó_ OV-bcn. ;Blhatározták. hogy 
l laloíisomat Ckillön kis virágos ud· tüntetett f iltakozásul a foko- 1 minden seg1tséget megadnak 

Az avató ünnepség résztvevói. Az első sor ban balról jobbra. Kutas István, az !\olTST el· 1 var, havi bfre 78 forinti budapes- zódó drágaság ellen. A rend- 1 a patronált termelószövetke-
nökbelyettese, Egri Gyula. az MTST elnöke, dr. Csanádi György a közlekedés- és posta· j 

t_iért. esetleg kisebb méretúér' . őrség több tüntetőt lelartózta- zeteknek ahhoz, hogy a ·  VIIL 
ügyi miniszter első helyettese, a MÁV ve-zér igazgatója, Szabó Antal, a. szakszervezet fő· Cl:m: Baior Veuoel. Miskolc. B•• tolt. kongresszusig a mezőgazdaság-
titkára, Soproni József a. szakszervezet tltká ra. és Jay, a.z a.ngol tőrvívó vilagba.jnok lát-

1 

roos Gábor u. 2& 11:rdek!ődnl bá!'- ban is létrejőjjön a szocialista 
ható. A kép jobb sat"kába.n Badacsonyi Györ gy a BVSC elnöke megnyitó beszédét mondja. mikor. lehet hármas csere ist Megtartották az évzáró brigádmozgalom. 

v,zsgákat a dolgozók általá-
Alig több mint 10 éves főosztály segítségével azon- rűbbek. Ezenkívül az edző-

· 
nos iskolájában a tapolcai cso- Coventryben megnyílt u 

múltra tekint viS&Za a BVSC ban a múlt évben sikerült az terem végében barátságos kis H d•k h } móponton. örvendetes, hogy angol vasutak úJ pályaudva• 
vívó-szakosztálya. Az egye- akadályokat elhárítani. Hosz- klubswbát rendeztek be. arma l e yen az öreg, diákok swrgalmasan ra, amely az elavult korabeli 
.sület Tanács körúti vívó- szú utánjárás után megkap- Az ország legkorszerűbb ví- , 

t k 
látogatták az iskolát, lemor• Victoria állomá„ helyén lé-

tenne még fiatalabb, mé"'" ták a szomsz...6dos helyisége- Yegez e zsolódás alig akadt. A nyol- lesült. Az új pályaudvart egy ...., vótermének avató ünnepsé- k h' 67 é ·d• t ki kinőtte már kereteit. A né- ket, amelyeket a Falu Szín- _,1;._ 
cadikosok özül urman víz.s• ves, 1 os vasu as - a 

p,es létszámú szakosztálynak, haz raktárnak használt, s így gére maJus 20-án, va.o;:-árnap Május 9- 16 között"'(lárnci- gáztak jeles eredménnyel. kora ifjúsága óta ezen a pa-
J;ülónösen a gyermek-vívó- kezdetét vehette a terem- délelőtt ünnepélyes kü!s&é- ban került megrendezésre az Jyaudvaron teljesít szolgála-
tanfolyam létesítése óta év- bőví

tés
. A munkálatokban., gek közölt került sor. A ha- USIC V. Nemzetközi Vasutas- Terven felül. A .zovjet vas- tot _ adta at a forgalomnak. 

rdl évre nagyobb gondot főként a bontás idején a talmas termet zsúfolásig Sakkversenye, utak az év elsó negyedében 5 
megtöltötték a sportolók és a A versenyen 13 európai or- .nillió 200 OOO tonna árut szál-okozott a versenyzők neve- szakosztáJy apraja-l!agyja se- meghívottak szág vasutas saklrnzói , ettek lítottak terven felül. 

t�m 
ok::�- : ���� !f::�ett. 

ké!�-ké:��;�� Az ünnepséget Ba&csonyi részt. A magyar csapat Dely 
Vasúti szerencsétlenség 

vezet"--<ge·t �� utó'-b1· évek'-- a kö:zfalakiból 0�-srmazo· tég- Gyö.,..,", a BVSC elnöke nyi- Péter, dr. Bély Miklós, Sillye 
"""' = v """'' - ""-' Jen6, Kardos Ernö, Háber- Ofaszors7.ágban. Május 31-én, 

mind gyakrabban foglalkoz- lát. Ezzel a munkájukkal totta meg, majd dr. C6anádí mann Tivadar, Cigoj Gvtila, hajnalban egy Milánóból Ge
tatta a gondolat: hogyan le- több segédmunkást pótoltak. György. a közlekedés- és Alföldy László összetételbeh nova felé haladó személyvo-
hetne megnagyobbítani ott- • postaügyi miniszter első he· szerepelt. nat összeütközött eg_y teher-
honukat. A vívóterem átalakítási lyettese adta át az ország Az erős mezónyben a ma- vonattal. Hírügynökségi je-

A terem bővítése sokáig 
I 

munkálatai ez év tavaszán legszebb, legmodernebb ví- gyar csapat 27,5 ponttal a har- lentések szerint a szerencsét
el?<áríthatatla�n�k látszó aka- fejeződtek be. Maga a terem vótermét ren<leltetésének, a madik helyen végzett. Elsö a lend,gnek 60 háiiáJ!os áldo
<_láJyokba utkozott. A J<PM, sokkal nagyobb mint volt. A BVSC sok hírnevet szerzett, Szov;etuni6, másodil. Bitlqá- zata van. 
a szakszervezet és a v.asúti I férlii� és ti6i öl<tözók is kuw.e- népes vívó-szakosztályának. ria· csapd.ta lett • 

· • • -------------

1 Elismerés és bírálat 
A marcali Alkitforgalmi j Mégis megérdemlik az elis-

Vállalat Balatonszentgyürgy merést. 
állomáson feladott egy va- 1 Bírálat illeti viszont azokat, 
gonban 13 növendék marhá- akik tévesen intézték e száZ,.. 
ból álló szállitmányt Mágócs lítmány sorsát. Ajánlatos. ha 
-Alsómocsolád állomásra, a a felvevő állomások ezentúl 
bikaLi állami gazdaság címé- jobban megnézik a szállítási 
re, Sajnos, helytelenül Pé- útiránytá:blázatot, hogy a szál
eset jelölték meg rendelteté- lítmány felesleges utaztatá
si állomásként. A szállít- sát, várakozását elkerülhes
mány, amelyet április 26-án sük. Különöseo veszélyes 
adtak fel. április 29-én ér- lehet az ilyen téves irá,nyítás, 
kezett Pécsre. Ez idő alatt ha élő állatokról van szó. 
az állatokat nem etették és Lelti Ferenc 
nem itatták. Péc3 állomás Pécs 
ugy,aa,csak nines berendez-
kedve ilyen feladatokra. 

Elismerés illeti Bánki Jó- A HIVATALOS LAPBO'L zsef főraktárnokot, Kiss, 
Cifra és Fekete tolatásveze
tőket és több kocsirendezőt, 

A Hivatalos Lat> tartalmából a 
szakszervezeti bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe aJónllUk a 
következőket: 

21. szAmból: lU 3t9119612. I/2. B. 
Vasúügazgatóságok munkaverse-

Névadó ünnepséget rende
zeU május 20-á.n Dombóvár 
állomás nóbi.zottsága. Ez volt 
az állomáson az első névadó 
ünnepség. Az újszülött Hor
váth Évike sok kedves ajándé
kot kapott a társadalmi szer
.vektől. 

A világ leghosszabb villa
mosított vasútvonala.. A 
M01Szkva-Bajkál közötti vas
útvonal villamosításának be
fejezésével ez a vonal a világ 
leghosszabb villamosított vas
útvonaláv!i lépett elő. Hossza 
5300 kilométer. 

Uj könfüsbe öltözik Pécs 
állomás felvételi épülete. A 

1 
város rendezésének kereté
ben Pécs város tanácsa na
gyobb összeget fordított a 
fel'Vételi épillet környékének 
rendezésére. Ezekből a mun-
káJatakból a.z álfomás és a 
pályad'en,nta.rtás do1gozói társa
dalmi munlkában veszik lci ré
szüket. A BVSC vivótermének a.va.tó ünnepsége alka.Imából a. Buda• a,kik az élhezö állatokat lát

pesten sorra került nemzetközi vívó találkozón résd vevő 3 va megmentették a szállít
neves külföldi törvívó, az angol Jay, a lengyel Pakulsky és a mányt. Némi takarmányt sze
szovjet Zsdanovics világbajnokok Ka.mutl Jenővel, a BVSC reztek és 60 vödör vizet· vit
,öbbszörös válogatott versenyzőjével fől9kolai világbajnokkal tek a növendékrnarháknak 
külön is pástra léptek a BVSC tis'Zteletdíjalérl. A négy nagy- j Ezért nem várnak köszönetet, 
nevű tőrvívó ta.lálkozójából Kamuti Jenő került ki győztesen. 

I 
hiszen önzetlenül, a népgaz.da-

n
�� 10911962. I/2. A.. AZ. állam- Ady Endre OSSZES NOVELLAI 

vasúti veretó beosztások betölté- (Szépirodalmi). 

A képen a második helyezett Jay gratnlál legyőzőjének. 6ág érdekében cselekedtek. 
----------- • • • -----------

(}ondolatok 11 budapesti vasutas kulturális hetek előtt 

sére vonatkozó hatáskörök módo- A feJUletes. konvencionális köz-
sitása. tudat Ady novelláit úi,:y tartja 

112 37511962. I/8. C. Az 1-- számon. mint kenyérkereseti ok-
évi menetrend életbeléptetése. ból született úisági!'ól robotterm� 

109 64li!l962. I r3. e. A budapesti ket. holott e prózai mú elszakit· 
MA V központi rendelőintézet hatatlan a nagy Ady-lírától. szer
igénybevételéneic szabályozása. ves e�észet alkot vele. a költő 

22. sz:i.mból: 102 '35/1962. I /3. e. életének éppen úgy Izgalmas doVezetők és beosztott felügyeleti kumentuma. mint kora társadal
közegek biztonságtechnikai to- mának, s nemegyszer kulcsa ki-
vábbképzése. ' egésaítöje számos versének, • 

Röpla.bda.-pálya társadalmi 
munkában. A hatvani villa
mos vonalfelügyelöség KISZ· 

fiataljai az idősebb dolgozók
kal karöltve. röplabda-pályát 
építettek az állomás területén. 
A hálót is, a labdát is közösen 
vásárolták. 

A Szovjetunióban mintegy 
2 millió vasutas vesz rmt a 
kommunista munka ilzeme 
címérl folyó motga.lómtiu. 
A címet eddil! 130 '!lzolgálatl 
hely szerezte meg. 

Tartalmas munkaterv� ál
lított össze az elkövetkezendő 
időre a békéscsabai csomó
ponton létrejött · kultúrneve
lési bizottság. Május 24-én is
meretterjesztő előadást, 26-
án szellemi vetélkedöt ren• 
deztek, június 1 1-én pedig a 
Petőfi irodalmi színpad első 
bemutatkozására kerül sor. 

Ba.rcs állomás három for• 
galmi brigádja. a legutóbbi 
termelési tanácskozáson úgy 
határozott. hogy bekapcsolód· 
nak a szocialista brigád címért 
folyó mozgalomba. A briga• 
dok már megtették vállalá· 
saikat. 

Parkosítás társadalmi mun
ká.ba.n. Orosháza állomás, a 
pályamesteri szakasz és a 
szertár dolgozói az állomás 
elóterében társadalmi mun• 
kában lebontottak egy romos 
épületet, amelynek helyébe 
parkot létesítettek. 

&!AGYAR VASUTAS 
Felelós szerkesztő: Gulyás JinOS 

Felelős kiadó: Szab0 Antal 
Szerkesztő&éi,: Budapest, VI .. 

Benczur u. 41. 
Telefon: városi: 424--1.N. 

0zem! : 31)-77. 
Terjeszti: a Népszava Lapldad6 

v,rnalat 
Budapest. vn. Rákóczl dt 5l. 

Szikra Lapnyomda 
Az ünnepi könyvét napjai 

I 
a Keleti Műszaknál �egannyi 

zajlanak. A "Nyugati pu. kul- más budapesti szolgálati he
túrvárótermében népes ér lyen, mind-mind E,gy-egy fé
deklödők közt tucatnyi vas- nyes jelzőlámpa a budapesti 
utasvásárló. A Rákóczi út és vasutas dolgozók művelődési 

kezdeményezésére és szerve
zésében június 16-tól július 
B·ig elsóízben kerülnek meg
rendezésre Budapesten a vas
utas kulturális hetek. I G A Z O L Á S  A B A L AT O N N A L  

a Múzeum körút sarkán a mozgalmában. Az új kulturális rendezvény· 
sorozat az idei nyár három tel
jes hetében a budapesti kü
lönböző szolgálati helyeken 

l gazdag programú szórako
zást, művelődési alkalmat biz
tosít a különböző szolgálati 

I ágak vasutas dolgozóinak és 
a főváros lakóinak. 

könyvsátornál egy ferencváro· 
si ismerősre leltem. Izmos, 
munkától edzett kezében 
Tóth Arpád: összes versei, 
i:ersfordításai és novel!ái, va
lamint Dobi István: Vallomcis 
és történelem című kétkötetes 
írása. 

Az Északi Jármü;a;,ító dol
gozói három nap alatt több 
mint 10 OOO forint értékben vá
sároltak a könyvhét termékei
ből. Székhelyi László, az üzem 
könyvterjesztóje elmondotta, 
hogy nem tudja kielégíteni a 
vásárlók igényét. Jó panasz 
ez könyvtár01Stól, munkások 
panaszaként. 

ünnepi könyvkiállítások Rá

kosrendezőn, a Vasútépít6knél, 

Még egy hónapja sincs, 
hogy az igazgatóság kultúr
termében Molnár Gábor, a 
nagy Afrika-kutató, népsze· 
rú író közel 200 olvasójával 
találkozott több órás ankét 
keretében. Asztalomon egy 
meghívó újabb irodalmi an
kétra. Ez alkalommal. Passuth 
László író találkozik vas· 
utasokkal. 

* 

Három hét alatt 25 rendez
vény, 25 kellemes est szerez 
majd felüdülést, vidám ki
kapcsolódást. Több mint 600 
vasutas dolgozó és családtag 

A könyvhét ünnepélyes ese- a különböző művészeti együt
ményei után néhány nappal lesek tagjaként lelkesen ké
a szokásos nyári budapesti szül az idei nyárra, a terve
kulturális programot új ese- zett műsorokra. 
ménysorozat követi. A szak- · (A részletes műsort a leg
szervezet budapesti bizottságá- 1 közelebbi számban kózöljük.) 
nak kultúrnevelési bizottsága Kováes János 

- Ne tesszk aggódni amiért egy kicsit it• 

tam, nekem az ital legfeljebb a lábamba megy. 

Ha nem válik be dizóznek én szívesen 
alkalmazom a nyári forgalomba bemondónak. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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Harmadik helyen végeztünk 
a nemzetközi munkaversenyben 

Rekordidő alatt elkészült a Déli pályaudvar új, modern felvételi épülew. Ripori a 3. oldalcJQ 

Az európai szocialista on,zá. 
coli: vasútjainaik: gazdasági és 
szaikszervezeti képvire.lői - az 
NDK kezdeményel'Jésére -
1961. április 27-él a Budapes
ien tartott "\,anácskozásukon 
,.nemzetközi ba1'áti szocialis· 
ta mwnkaveTseny" szerződést 
kötöttek. A versenyben részt 
vevő vasutak válla,Jták, hogy a 
nemzetközi személy- és teher
vonatokat menetrend szerint 
közlekedtetik, azok t.ovábbítá
sához a mozdonyokat pontosan 
kiállítják, a vonatok ÖS'Szeál
litására vonatkozó nemzetiközj 
egyezményeket betartják. 

A ve1'seny eTkölcsi ösztönzé
íére a német államvasutak 
IXindorse-rleget, a német vas
i.ta.s szakszervezet pedig ván
dorzászlót alap!tott, amelyet 
félévenként adnak át a ver
tenyben elsö helyezést elél.'t 
vasútnak. Ezzel egy időben 
elemzik a verseny eredmé
nyeit és tapasztalatait. 

Első alkalommal 1962. ápri
Íis 25-27-ig került sor Vaz-
Sóban a nemzetközi munka
verseny értékelésére. A ver
!;enyben részt vevő vasuta!k he
lyezési sorrendje 1961 második 
felének eredményei alapján a 
következő: 1. Lengyel, 2. Né
met, 3. Magyar, 4. Bolgár, 5. 
Csehszlovák ANamvasuta:k.. 

A MAV ha1'madik helvezése 
elsősorban annak tudható be, 
ltOf1II a nemzetközi vonatok 
tt!agosan 43,8 percet késtek vo
nalainkon. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a késéseket tár
gyi nehézségek, Szob-Sturovó 
átmenetben az erősebb forga
lom, esetén jelentkező torlódá
sok - is elősegítették. De 
hozzájárult a késésekh� az is, 
hogy a nemzetközi vonatokat 
az érdekelt dolgozók nem ke
zelték fontosságukna;k megfe
lelően. 

1961 végén már mutatkozott 
javulás és még jobbak az idei 
eredmények. Mégsem lehetünk 
elégedettek, mert tekintve, 
hogy valamennyi részes vasút 
eredményei javultak - az el
ső értékelési időszakban elért 
harmadik helyről 1962. I. ne
gyedében 1 negyedik helyre 
kerültünk. Az egy vonatra eső 
tavaly első félévi 43,8 késési 
percet az első negyedévben 
25,6 percre sikerült leszorítani, 
de ezzel szemben az első he
lyezett PKP vasútnak 4,47, a 
második helyezett BDZ vasút
nak 2,88 és a harmadik helye
zett DR vasútnak csak 7,97 ké
sési perc jutott egy közleke
dett vonatra. Valanút javult a 
helyzet április és május hó
napokban, de a következő idő
szakban mégis további erőfe
BZitéseket kell tenni a nem
zei!közi vonatok menet:rendsze
hi közlekedésének biztosítása 
érdekében. (A helyezési sor
rend megállapftásánál nem
csaik a késési perc, hanem a 
vonatösszeállítás is szerepel.) 

Az erőfeszítéseket különösen 
kldokolja az utóbbi időben 
inegindult nagymérvű átmenő 
nemzetközi romló áru forga
lom. valamint a magyar ex
port romló áru forgalom nö- J vekedése. Az érdekelt vasút
igazgatósáai,knak és szakszer
í,ezeti mem1ei bizottságoknak 
irtinden szi;kséges intézkedést 
meg kell tenni az e1'edmények 
COvábbi javítása érdekében. 

A nemzetközi vonatok me
netrendszerű közlekedését -
késések esetén a késési percek 
csökkentését - minden lehet
séges módon biztosftanl kell 
Az érdekelt határ- és közbe
eső nagyobb állomásokon, f-íl
tőházaknál a dolgozókkal is
mertetni kell a nemzetközi ver
aeny célkitűzéseit, az eredmé
nyeket, tudatosítani a nemzet-

közi baráti szocialista munka
verseny gazdasági és politikai 
jelentőségét. 

ak
ti

vitását még jobban ki·boo-!.., ••••◄o ... , ... ,,....,.,., ... , ..... ,..,,,..,.,., ... , ..... ,._, .,., ... , ... ,,..,,..., .,., ... ,...,, .. , .... , .,., ... ,,...., .. ,,...,.,., ... ,,...., .. ,,...,., .. ,...,,,...., .. ,,..,.,◄,◄1 ... ,,..,,..,.,◄, .... ,..,,...,,., .. , .. ,,..., ... ,,...,., 
takoztatva, az erkölcsi elisme-

Meggyőződésünk, hogy a vas
útigazgatóságok és a smkszer
vezet megyei bizottságai segít
ségével a kongresszusi verseny 
lendületét felhasználva, a dol
gozók politikai és tennel.ési 

rés és anyagi érdekeltség nö
velésével - a rendelkezésre 
álló jutalmazási forrásokból -
a nemzetközi baráti munka
versenyben is jobb eredmé
nyeket érhetünk el. 

Zubor István 

Jövőre összehívják a dolgozó nők 

II. nemzetközi konferenciáját 
Budapesten ülésezett az SZVSZ végrehaitó bizotts6ga 

Két szocialista brigád tapasztalatcseréje Június 2-án fejezt.e be 

A 702-es gyorsvonat percnyi Mivel a brigádok tagjai sze-
pontossággaJ érkezett május mélypénztárosok, először a 
22-én Szeged állomásra. Az ál- pénztárakat látogatták meg, 
lomás Május 1 szocialista bri- ahol beszélgettek a szakvonali 
gádjának tagjai valamennyien problémákról és tanulmányoz
ott voltak a vonat mellett és j ták a szegediek munkamódsze
fogadták a Bp. Nyugati pálya- reit. Ebéd után brigádjaik 
udva1'1'ól látogatásukra érke- 1 életéről beszélgettek, maJd 
ző Hámán Kató szocialista bri- 1 délután megtekintették Szeged 

munkáját a Szakszervezeti 
'Világszövetség végrehajtó bi
zottságának 25. ülése. A Gel
lért Szállóban lezajlott há
romnapos tanácskozás ered
ményeképpen,, az SZVSZ vég
rehajtó biwttsága töbl:> fon
tos határazatot fogadott el, 
s a tanácskooás eredményét 
ö.=,egező záróközleményt 
adott ki. 

gád tagjait. nevezetességeit. 
A szeretetteljes üdvözlés 

után a pénztárfőnöki irodába 
vonultak a vendégek, ahol elő
ször Orosz Károlyné, a Május 
1 szocialista brigád vezetője, 
majd Kasza Lajos szb-titkár 
és Fábián Mihály pénztárfő
nök üdvözölte a vendégeket. 
A Rámán Kató-1:>rigád vezető
je, Palla Béláné válaszolt az 
üdvözlő szavakra és a kísére
tükben levő dr. MalatinszJcy 
Jánosné pénztárfőnök és a 
Nyugati pályaudvar szakszer
vezeti bizottságának képvise
letében I.Ackó Zoltán méltatta 
a két szocialista brigád ered-
ményeit. 

dr. B. Gy. 

a Yasútnál 

A napokban 1'égi, kedves gáZaitot, majd Kazincba1'ciká
munkatársuktóZ vettek búcsút ra keriilt, ahol 30 évig dolgo
Kazincbarcika állomás dolgo- zott. 
zói. Negyvenéves vasúti szol- Munkatá1'sai, beosztottjai 
gálat után vonult nyugdíjba egyaránt szerették Gyula bá
Farkas Gyula pályamesteT. csit. Megérdemli a pihenést, 

Gyerek volt még, amikor mert sokat, fáradhatatlanul 
elószö1' jött a vasúthoz. Fú- dolgozott. Kívánjuk, h0{111 még 
nyeséssel kezdte, azután pá- sokáig éljen jó erőben és 
lyamunkás lett, majd előmun-

1 
egészségben és hódolhasson 

ká.s. 1925-ben került pályafel- ,,égre kedves szóral<:ozástht.ák; 
1>igyáz6í tanfolyam1'a, azutá-n a horgászásnak. 
Kunhegyesen teljesített .szol- Behán Rózsa 

A VIII. PÁRTKONGRESSZUS TISZTELETÉRE 
A vasú,t; területém, mind 

szélesebb körben bomako. 
zik ki a VIII. párt.kongresz_, 
szus tiszteletére kezdemé
nyezett szocialista munka
versen�. amelynek céllja a 
termelékenyel:>b, jol:>b minő
ségű munka,, a he)jyesebb 
gazdálkodás kialakítása.. Ez
ú tta.l ismét töl:>b .s:zolgálaJti 
hely kongres6ZUS4 vállalásá
ról adhatunk számot. 

A miskolci fűtőház dolgozói 
eddigi kiváló eredményeik
hez méltóképpen szeretné
nek rés7Jt venni a kongresz
szusi versenyben is. Ezért 
határozták el, hogy az ere
detileg vái1la1t 101 száxaJJé
kos fajlagos s:rentervü-ket a 
kongresszus tiszteletére 103 
s2lá.zalékra teljesítik. Ter
vük szerint a hannadik ne
gyedév végéig 5 ezer tonna 
szenet, s ezz.el töbl:> mint 3 
millió forintot takarítanak 
meg. 

Fajlagos száll!ÍJtá.Si önköl,t
s,égüket a tervezett 2 száza-

lék helyett 2,5 sz:árzalékkal dolg02Xlltt és csaiknem 3 rnil
megtakarítottak 
váillailit 10 mii-

csökkentik. Vállalásukban lió forintot 
a szocialista brigádmozgalom az egész évre 
fejlesztése és a do!g02lÓk lióból. 
S2la1<mai és általános mú- Nagybátony állomáson veltségén.ek növelése is he-
cyet kapobt. Vállalásuk telje- három csapat küzd a szo.. 
siitésével kívánják: elósegí-

1 

ciaJJista brigád címért. Pár
teni, hogy Miskolc vasúti tunk_ VIII.-� tis:l
csomópont mEgVédje a Mi- teLetére vá1.la1Jtálk, hogy a 
nisztertanács és a SZOT vö. kocsitartózkodási időt, a ko
ros zászlaját. csi-kiha=.álást. valanúnt az 

A Keleti-1>ályaudvaron 
a kultúmlt utazás elősegí
tésére tettek felajánlásolrot 
az állomás.. a műszaki kocsi
szolgálat és a fútóháe dol
gozói. A múS121aki kocsiszol
g:áJl!lJt azzal enyhíti a kOCSJi
hiányt, hogy gyorsították a 
javítási időt. Egy-egy vanar
tot egyszerre több brigád 
vesz ,,lrezelés,be", ily mó
don 6-8 óra helyett 1-2 
óra a.Jatt kijavítják a sze.. 
relvények hil:>á.it. A vasoíti 
csomópont eredményei biz
tatóak: eddig valamennyi 
szolgálat élüzemszint felett 

irányvonatok menetrend.sze
rinti inditásá,t 1 százalékkal 
az élüzemszint felett teljesí
tik. Több dolgocz.ó egyéni 
felajánlást is tett. 

A dombóvári 1>ál;vafenn
t&rtási főnökségnél 

is megalakult Dombóvár áil.-
1omásan a gépesített pálya
mesteri s:zakasa:. Ez a sza
k= font.as feladatokait lát 
el, a &alagszerú felépít
mény-fenntartá&ban. Itt dol
gozik Marth,y János brigád
ja. A kongresszus tiszteleté
re vállalták. hogy mi.nóségi 
munkával 5 százalékkal csök
kentik a vágánymérési hiba
pontokat. Újítást és anyag. 
takarékooságot is váftlaltak. 
A tervezetthez képest 2 szá
zalékkal csökkentik az ön
költséget. A szakasz fel
a.iánlotta azt is. hogy a jú
nius 30-i határidő helyett 
június 20-ig két csoport ki
térőt kicserél. 

A Szolnoki Jármiíja.vító 
kocsiosztályán 

a korJgress21Usi verseny so
rán tov>á!bl:>fejlesztik a sza
la.gs,zerü koe&ijavftást. Már 
nemcsak fővizsgás kocsikat 
j�vf.tanak ilyen módon, ha
nem bevezették a közép. és 
fotójaví•tá.siocs kocsik szalag
•7erú javítását is. Ezen a.z 
i'oj szalagon a Terjéki és a 
Komáromi-brigád kiváló mi
nőségú mU!lJkát végez. Di
cséretet irdemel a héttagú 

A dombóvári pályafenntartási főnökség gépesített szakasza �sabai h<'gesz!őbrig,ád, mert 
szalagsuríi pályafenntartást végez. A képen Marlby János és iól együtt múködik a töl:>bi 

brigádja. látható. 1 munkabrigáddal 

Az SZVSZ végrehajtó bi
zottsága a M06Zkvában 
júliusballl sorrakerülő leme
relési és bék.e-világkang
re&SZUS előkészítése érdeké-
ben felhívást intézett a 
viliág dolgozóihoz és szak-
szervezeteihez a békéért � 
a leszerelésért folytatott ha1'C 
fokozására. Hasonló felhí
vást tett közzé a végrehajtó 
bizottság a spanyol dolgo
zók iránti =lidaritás to
vábbi kisziélesítésére. Az 
ülés üdvözlellét Jciildte az 
Algéria; Dol.gorok AltaláJnoo 
Srovetségének és az algé
riai doJgomknak független
ségi. haircuk iránti együ,t,tér. 
zése kifejezéséül. Ugyancsak 
őszinte sz,olidaritását nyil
vánátotta az SZVSZ végre
hajtó bizottsága az indonéz 
nép és szakszervezeteinek 
ha.rca irán'1:, amellyel. hazá
juk teljes felszabadulását, 
Nyugat-Iriannak, az Indo... 
néz - Köztársasághoz való 
csatlakozását akarjálk elém,i. 

A kiadott záróközlemény 
összefogl.a]ta a budapesti 
ülésszak munkáját és rész
letesen foglai1koz:ik az 1963. 
májusára összehívandó 1I. 
nemzetközi konferenciával, 
amely a d-0,lgoczó nők prob
lémáival foglalkozik. A Szak
s-zervezeti Világszövetség Tit
kársága javasolja, hogy e 
kan;ferencia három kérdést 
tárgyaljon meg: 

1. A dolgozó nők részvé
tele a jelenJeg; idős.zakra 
vanalflkozó akcic5e€Ység-prog
ram végmhajtásáért folyó 
harcban. tová'bbá az a.nti
szociállis politika, a kapita
lista monopóliumok által a 
női munkaerő megkülönböz_ 
tetése terén folytatott poli
tika felszárnolásáér,t folyó 
harcban. 

2. A gyanna,ti országok dol-

gozó nőinek szerepe a gyac� 
mat.osítás végleges megszün., 
tetéséért, a dolgJooó nők jo. 
gainak kivívásáért folyta� 
tott szakszervezeti hareboo. 

3. A dolgozó nők s:zé!lesk:önl 
bevonása a szaks:rervezeti 
mozg,a]om'ba. aktív részvéte
lük a szakszervezeti élet
ben és a s:z:ad<srervezetek ira
nyi tásá vaJ. 

I..nu,ís Saillant, a Szaks:zle!,. 
vezeti Világszövetség fótit
ká,ra záróbeszédében rámu
tatott arra. hogy az ülés
szak munkáját mindvégig a 
teljes egyetértés szelleme 
hatotta át. 

Gyártásfejlesztés 
a Kitérögyárban 

Arról számolhatok be, hogy 
a MA V Kitérőgyártó ÜV mű� 
szaki vezetői jelentős gyártás
fejlesztési intézkedéseket haj
tanak végre. Több' murut.ánaw 
megszervezik a szalagrend
szerú gyártást. Ennek előnyeit 
nem kell külön magyarázni. 
de tény, hogy kedvező hatás
sal lesz a gyártási költségeit 
alakulás'1)·a. 

A sínszékek szalagszerli 
gyártását úgy oldják meg. 
hogy több. gépet a munkame
netnek megfelelően egy helyre 
csoportosítanak, hogy ne kell
jen az anyagot az egyik gépe 
tói a másikig többször körül
hordani az üzemben. A geo
szorítók gyártásánál úgy mó
dosítják a munkamenetet, 
hogy a !yukasztógépet áttele
pítik a fúrészgépek mellé. A 
geoszorítókat ugyanis szalag
anyagból kell fúrészelni. A fú
rás után egy hatszögletes for
gó acéldobba kerülnek az al
katrészek, amely a sorjázást 
végzi. 

Szentg.ill llriváll 

Felhívás a vasutas dolgozókhoz 1 
A Magya1' Allamvasutak Vezérigazgatósága és a Vasuto-

sok Szakszervezetének Elnöksége figyele-mmel kisérte a „asu,. 
tas dolgozóknak a Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. Kong
resszusának tiszteletére kezdeményezett munkaverseny válla
lásait és a munka megjavításánál ezideig is elért eredmén11eit. 
Megelégedéssel vettük tudomásul dolgozóinknak mindazon tö-
1'ekvéseit, amelyek máris mutatkoznak a vasút teljesítményei
nek javulásánál. 

A kongresszusi verseny beindulása óta jelentősen ;amdl 
a személyszállító és tehervonatok menetrendszerúsége, a vonó
és 1>012tatott járművek gazdaságosabb felhasználása és mara• 

déktalanul kielégítettük a jelentkező szálUtási igényeket. 
A MAV Vezérigazgatósága és a Vasutasok Szakszervezeté

nek Elnöksége erkölcsileg és a,wagilag is megfelelően jutal
mazni kívánja dolgozóinak a kongresszusi ve-rsenyben kife,
tett erófeszftéseit. Ezért 1962. ét>ben a vasútigazgat6ságoTc 
munkaversenyében az első helyezést elérő lgazgatóságot a Ve
zérigazgatóság és a Vasutasok Szakszervezete által alapltott 
kongresszusi zászlóval túntetjük ki éa 200 OOO Ft jutalomb211 
1'észesftjük. 

A MAV Vezérigazgatósága és a Vasutasok Szaksurveze
tének Elnöksége helyesli és támogatja a t>asútigazgatóságok é• 
a vasutas szakszervezeti megyebizottságok azon kezdeménye
zéseit, amelv szerint megyénként a száz főnél kisebb létszá
mú, a kongresszusi versenyben legjobb eredményt eléró szol,. 

gálati helyeket az általuk alapított kangresszusi zászlóval kí
vánják kitüntetni és pénzjutalomba11 részesíteni. 

Meg vagyunk rJ11Ózódve arról. hogy ezek az erkölcsi é1 
anyagi elismerések is újabb lendületet adnak a kongresszust 
verseny feladatainak sikeres teljesítéséhez. 

Szabó Antal 
Vasutasok Szaks7e"••czete, főtitkár 

Dr. Csanádi György 
a miniszter elsö helyettese, MA V vezérigazgat6 
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Szakszervezeti munka 
az lpítési Géptelepen Bill Starvis nyugdíja 

Killönlege� adotlságok mel
lett dolgo:t.ik a MAV Építési 
.:;éptelep F vnök:óég s:t.aksze1·
Vezeti bizottsága. Ez a főnök
reg munkájanak sajátosságai
bol adódik. Valóban nem cse
kély feladat megteremteni a 
szen·ezeti élet elöfeltételeit en
nél a iőnökségnél, amelynek 
dolgozói az ország 45-50 kü
lönbüzö pontján vesznek részt 
gépeikkel a vasuti pályák épí
téreben, karbantruiásában. A 
iónöbég budapesti székhelyén 
tett látogatásunk alkalmával 
először erről a problémáról be
tzélgettünk Rózsahegyi Pál 
szb-titkárraL 

- ALapszervezetünknek 490 
tagja van. Csak kis részük dol
oozik itt a budapesti székhe
lyünkön levő irodáinlcban és 
múhelyeinkben - mondta -
Gépjárművezetóink teher
a.utóikkal és dömpereikkel pi!
lanatnyilag is közel ött-en mun
kahelyen terékenykednek. Sín
hegesztóink egyik csoportja 
Nagukanizsán. a másik Hat
banban dolgozik. Pályaépítő 
17épeink ;s a legkülönbözőbb 
helyeken találhatók. 

Kapcsolat a munkahelyekkel 
Ilyen körülmények között 

hogyan tartja a kapcsolatot 
lagjai vaJ az szb? 

- Gondoltunk erre már a 
választáskor - folytatta a tii
kár. - Olyan beosztású elv
iársakat választottunk meg, 
akiknek módjukban áll, sót kö
lelességük, hogy rendszeresen 
jelkeressék a legtávolabbi 
munkahelyeket is. Negyed
évenként egyszer termelési ta

,wcskozást tartunk. Ilyenkor 
rolamennyi dolgozónk bejön a 
központba. Ekkor tartjuk meg 
e szak:ózervezeti tagg1}'Úlést is. 

A munka a különös körül
mények ellenére is eredmé
nyes, anút mi sem bizonyít 
JQbban, mint hogy a főnökség 
.Jelenleg élüzem és elsö ne
gyedévi tervüket 136 százalék
!:a teljesít.ették. Ezekben az 
eredményekben benne van a 
szakszervezet szervező, nevelő 
munkája is. 

Jellemző e szervező munká
,a, hogy a széttagoltság vagy 
mondhatnánk „szétszórtság" 
ellenére a főnökség dolgozói
nak többsége !'észt vesz a párt 
VIII. kongresSZJUsa tiszteletére 
szervezett munkaversenyben. 
Virágh József, az szb termelési 
:felelóse elmondotta, hogy a 
�pkezelők a termelékenység 
$ szá7..alékos növelését vállal
ták és további 2 százalékkal 
csökkentik az üzemanyagío
gyasztást. A gépészeti csoport 
� év hátralevő részében fő
javításra kerülő munkagépek 
javítási idejét 3593 órával 
!!Si>"kkenti, s ezzel 71 860 forint
�1 segíti elő a főnökség önkölt
� tervének teljesítését. 

- Külön is dicséretet érde
tnelnek a gépjármúvezetók és 
Zsiros Istt•án lakatos csoport;a 
- mondotta Virágh József ter
inelési felelős. - Zsirosék a 
iC 505-ös kotrógép fójavitását 
" tervezett 2361 óra helyett 
UJ<>o 6ra alatt végzik el. 

Eddig a tőnökségen három 
brigád nyert.e el a szocialista 
eimet és öt brigád dolgozik 
elnyeréséért. A kongresszusi 
verseny keretében további két 
brigád csatlakozott hozzájuk. 
Konczhidai József gépkocsive
zető, Saska Ferenc mozdoov
yezető, Csutora Istt·án aszta
los, Fülöp József és Ferenczi 
József sinhegesztók brigádjai 
sikeresen teljesítik vállalásu
kat. 

A sz:a.ksz.ervezeti bizottság 
rendszeresen szervez tapaszta
lla.tcsere-lá togatásokat. Ceglé
den járt legutóbb a szakszer
vezeti aktivisták és a dömper
vezetők egy csoportja Meglá
to9;atta k egy gépjavító Ü7.emet. 
Sok hasznos tapasztalatot sze
reztek a munkafelvételekkel 
és az átfutnsi idök csökkent,S.. 
sével kapcsolatban. Június kö
zepén a Rákosi Motorüzemet 
!<ere!'ik fel a moz.donnavítók. 
hol!Y tanulmányonák az ott 
�lyó munkát. 

A baleset okait ismertetjük a az előbbieknél Knob Lajos 
dolgozókkal. Megelózö intéz- esztergályos kapott ötös bizo
kedéseket is teszünk. Csak pél- nyítványt. Iiegyesi Gábor, az 
daként mondom el, hogy ápri- egyik szocialista brigád tagja, 
lisban egyik szere/,ónk súlyo- együtt tanult a feleségével. A 
san megsérült. A dömper put- tanulmányi versenyben a férj 
tanyát helytelenül egy gönib- I •. lemaradt", 4-es bizonyítványt 
fával támasztotta ki, hogy hoz- 1 kapott. 
záférjen a motorhoz. A támasz- A szokásos üdültet..ésen túl
ték elmozduU és a visszabil- menöen is gondoskodik az szb 
lenö puttony súlyos sérülést a dolgozók nyári szórakozásá
okozott a szerelőnek. A put- ró!. Június végén Aggtelekre 
tony kitámasztá.sát az erre a kirándulnak. augusztusban 13 
célra rendszeresltett faékkel dolgozó megy az NDK-ba tár
kellett volna végezni. A leg- sasutazásra. Szerveznek kirán
több dömpernél a faék már dulást Sopronba és a Balaton-

Bill Starvis angol mozdony
vezetőt. aki 49 éven át telje
sített szolgálatot az angol ki
rályi c,,al,ád különvonatán, 
m0<>t 65 éves korában nyug,. 
díjazták. Azt gondolhatnánk, 
hogy a királyi család köz
vetlen szolgálatában állt öreg 
vasutasra moo,t; már nyugodt 
pihenés, békés öregkor vár. 
Ez korántsem lgy van. BíU 
Stanis mindő<Ssze 13 schil
ling 6 penny heti nyugdíjat 
kap, ami nevetségesen cse
kély összeg • .Angliában ugyan
is a legolcsóbb cig.arettaféle
ségekból is másfél schillingbe 
kerül egy csomag. régen nincs a szerszámos lá- hoz is. (L - ez) 

dában . . . Ezért újítá.st rend- --.('"-0--- Lám, a kapitatist.a Angliá
ban így becsülik meg az.okat 
az idős vasutasokat. akik fél 
évszázados szo]gáilati idővel,, 

szeresitettünk a dömperek put
tonyainak kitámasztására. Ezt 
már el-veszteni sem tudják, hi
szen az alvázra. -va.n hegesztve. 

Szervezett munkavédelmi őrség 
Tavaly ősz óta szervezetten 

működik a főnökség dolgozói 
köreben a munkásvédelmi őr
ség. Negyedévenként váltják a 
12 munkásvédelmi őrt. A tá
voli munkahelyeken dolgozó 
művezetők és csoportvezetők 
ba!lesetelhárf tási oktatása le
velező úton folyik. Az anyagot 
megkapták és csak a bizton
ságtechnikai vizsgára kell be
jönniük a Központba. 

A mú�t hé1>en fejeződött be 
a szakszervezeti bi T.ottság ál
taq szervezett dolgozók általá
nos iskolaja. A VII. osztályt 
9, a VIIL os:r.tályt 7 dolgozó 
végezte el. Az utóbbiaknál 
Hegyesi Gáborné takm-ítónő, 

Életmentő vasutasok 
Június 1-en 16.55-kor ac 

1124. számú személyvonatot 
Révfülöp elhagyá.sa után hir-
telen fékezéssel megállította a 1 
mozdon71veze-tó. A sínek között Moszkva Leningrád öt és fél óra 
2 éves fiúcska álldogált. A 
gyorsfék alkalmazása ellenére A Szovjetunióban sikerrel 
is alig sikerült megállítani a folynak a. Leningrád és Moszk
szerelvényt. va között közlekedő expressz-

Már-már úg,11 látszott, hogy vonatok gyorsasági próbajá
a mozdony elgázolja a kisfiút. ratai. Május közepén Lenin
Ekkor Nagy Ferenc tapolcai grádból a fővárosba érkezett 
jegyvizsgáló leugrott a még egy olyan expresszvonat, ame
mozgásban levő szerelvényről. lyet a TEP-típusú dieselmoz
A mozdony elé szaladt és kar- dony vontatott. Az expressz 
jail7a emelte a fiúcskát. abban különbözött a korábbi 

A személyvonat utasai közül vonatoktól, hogy a. szerel-
sokan látták ezt a jelenetet és 

I 

vény nem hat, hanem 13 ko
elísmeréssel szóltak az éberen csibói állt. A nagy súly -
figyelő mozdonyszemélyzetról: 1 100 tonna - ellenére az exp
Szegvári Józsefről és Benkó ressz egyes szelvényeken 
Slindorról, valamint a bátor 

1
165 km/óra sebességet fejtett 

;egyvizsgálóról. ki. A két t-áros közötti utat 
Bognár Károly öt és féi 6ra alatt tette meg. 

-,.,, ••e 

A SZEGEDI SZAKORVOSI RENDELŐ ÉLETÉBÖL 

Nagyok az igények, szúk a 
hely, erről beszélnek az orvo
sok, alkalmazottak és a sze
gedi MA V szakorvosi rende
lőintézetet látogató dolgozók. 
Bizony igazuk van. A rende
lő a költséges beruházások el
lenére nem tud lépést tarta
ni az igényekkcl. 

A szakorvosi tanácsadás és 
a gyógyítás új meg új felada
tok elé állítja a rendelőintézet 
orvosait. dolgozóit. Erről nyi
latkozik dr. Romhányi István 
sebész szakorvos az intézet ve
zető főorvosa, erről beszél 
Hegyesi Péter gondnok is. 

sével a laboratóriumban is 
I 
tartozó szolgálati helyeken a 

igényes munka folyik. betegnapok száma érezhetöen 

A gyermekorvosi 1·endelő csökken. 

mese-figura falfestményeivel Sziládl Sándor 
eltereli a kis betegeknek a fi- ...., ...___ 
gyelmét a fehér köpenyes dok
torbácsitól. akiktől legtöbb
jük félni szokotl De a szere
tó gondoskodás a szülők bi
t.almát is kiváltja. 

Külünösen a szakorvosok 
helyettesít se okoz gondot a 
vezetésnek. Dr. S::ílágyí Tibor 
gyermekorvos megbetegedése 
után 12 helyről kértek kise
gítő helyettest, mire biztosi
tani tudták az orvosi ellátást. 
de a helyettes is háromszor 
cserélődött már. Ez nyilván
valóan gátlója a jobb munká
nak, Hiba az is. hogy Békés
csaba térségéből nem egv eset
ben szakorvosi rendelésre 
Szegedre küldenek olyan be
tegeket. akiknek betegségét 
Békéscsabán már megállapí
tották. 

Bírálatunk nyomán 
Lapunk április 16-i száma 

ismerteti.e a debreceni vonat
kísérők panaszát, akik kifogá
solták, hogy Debrecen állomá
son nem áll rendelkezésre ele
gendő ?.árjelző lámpa. 

A rendelőintézetet látogatók 
általában elégedettek. Nagyi 
Lászlóné Szeged-Rókus ál
lomás dolgozója mint 
mondja - nemcsak orvosi 
szaktanácsadásban, hanem lel
kiismeretes kezelésben is ré
szesült. Kiss János 63 éves 
szőregi pályaőr feleségével 
együtt jár szaktanácsadásra és 
kezelésre. Elmondották, hogy 
megnyugtató számukra az itt A szegedi rendelőintéret 
nyújtott segítség. Dr. Horváth 

I 
dolgozóinak lelkiismeretes 

A debreceni igazgatóság III. 
osztálya foglalkozott a panasz
szal és megállapította, hogy az 
helytálló, mert a forgalmi és 
kereskedel�i osztály által 
megrendelt zárjelző lámpák 
késedelmesen került.ek kiszál
lításra. Kigyós László, a UI. 
osztály �lyettes vezetője azt 
is megírja, hogy a jelzölám
pákhoz használt olaj minősé
génél az a mulasztás játszott 
közre, hogy az olajtartó beté
tek tisztítását elhanyagolták a 
lámpakezelők. E mulasztásu
kért megtörtént a felelösségre
vonás. 

Klára orvosnő. az egészség- munkája •agyban hozzá,iárul 
ügy kiváló dolgozója, vezeté- ahhoz, hogy a területükhöz 

ÚJ VASÚTVONAL ÉPÜLT THÜR ING IÁBAN 
lasutass:emmel a:: NDK-ról 

IL 

A vasútépftést vezető fő- �.?!' és vi?Ii;v� kellett átszel-
, 

_ A smeket, kapcsolószereket 
mérnök nagy szakértelemmel, mok az ep1toknek. A megfe- es keresztaljakat úgyneve
vázlatok. számadatok és bi- szftett munka során 3,5 mil- zett kötőállomásokra szállí
zonylatok segítségével részle- lió köbméter sziklát és földet tották. Ott azonnal megkezd
tesen elmagyarázta a voruil kellet� megmo�a!niuk . . N�olc ték az ös.=zerelésüket. úgy, 
építését. 5� m�. fesztávu acelátive,.. hogy mire egy-egy ,>ályasza

Elrnondotta, hogy a Werra. les leteaulJt_ a_z átereszek és kasz alépítménye és műtár-
focyó völgye t.erm.észeti adott- W. B. t.eknoh1dakon kívül. gyai elkészültek a sllnmezók 
sága.i miatt nem alkalmas A munka, melyről el lehet is lerakásra késren álltak. 
vasútépítésre. A vasút nyom- mondain.i. hogy a háború óta A munka műszaki !smer
vonalán, k-ülönösen a thürin- Európa legnehezebb és a vi- tetése után a mozgalmi vere
gi,li erdő előhegységében ed- 1ág legrövidebb idöta.Tmamú tőkkel és a dolgozókkal be
dig csak a tur:i51ták jártak és vasútépít.ése - ezt a nyugat- szélgettünk. Elmondották 
arok is nehezen. Ezen a te. német Frankfurter Algemein hogy az egyik nagy eső al� 
rületen 700 erdőmunkásnak Zeitung is elismerte - 1961. kalmával a megáradt folyó 
24 hektár erdőt kellett h-ivág- okt.ói:>E"r l-én k�Ödött és Foerthanál, közvetlenül a 
nia. 1962. áprili l-én fejeződött nyugatnémet határ mellett. 

Nem volt könlliYebb dolguk 
be

A . . . egy ideiglenes fahidat átso-
a folyó árterliletében dolgo-

�a�ut szakvonah vezeté- dort a t.úloldalra, de nem kap-
zóklla'k . se a part- es a nakszerveze- lák vissza sem, . mert a lÉ;P<:"• ti szervek segítségével a legm�r�s. ':'ldéken az_ :i1ep1t- jobb szakf..nberek és gépek menyek epitése a mutárgyak ide irányításával bizto ·t tta 

Beszélgeres során meg-

alapo7Já6a rendkívüli prohlé- . . S1 ° 

A balesetek ellen ·t 'elen<t.ett. · A th .. • · . az ep,tke?:eS sikerét. A mun-1;:: /- . urmgia.i er- kán 190 magyar dömper 80 

tudtuk. hogy a munkán ren
geteg újítást él5 és.szerGsí tést 
alkalmaztak és nagyon sok 
újítás szülerett menetközben 
is. A magyar dörnperekkel 
dolgozó brigád egy újítá.�i le
írást a Vörös Csillag Trak
torgyá rnak is elküld. 

. Be!'zélgetttink Daragi Ferenc van:i°':n�:!;� fut1t 
nyom- hem?7ó_talrpa.<a V'Ontató · 110 

3'1Unkavédelmi felügyelővel is. lémamentes a műs?:� � k?�gep_. 600 bill"':'őcsi lle. 50 
- Legfontosabb feladatunk 

1 

,é„ hel t E � furokeszulek volt éJ.1el-nappal 

a ba1Psetek. meaelózése - ál-
� yze e. _zen a sza a- uzemben. A mútárgyakhoz 

lapította mei? naragi Ferenc. szon_ 25-30 meter mél� 57�-
\ 

2200 kobméter vasbetont, 900 
_ Az elóforrfvl<í bnlesetekról kadékokat, és 30-35 meternel tonna acélszerkez.etet has;,;
fenyképfelvételeket készitü11k. �b dombokat:, 24 he- :ná�tak fel. Molnár Ferenc 

ú.gy:,zólván tehetetlen öreg
korbaill mennek nyugdíjba. S 
még az sem s7,ámft, ha az 
illető különleges szolgálatot 
teljesít. 

Egyébként az angol vas-
utasok cxrszágoo szakszerve
zete is szót emelt az idös mo7� 
donyvezetö nyugdíja érdeké
ben. Az angol vasutak illeté
kes tisztviselője azonban ki
jelentette, hogy a heti 13 
schilling 6 penny nyugdíj 
teljesen megfelel a vasúti 
szabályokban előírtaknak., 
e:zért nem álJ módjukban vál
toz.tatni Bill Starvis nyugdí
j.á!ll. 

,.Nyugdíja.zta.tásom azt je
lenti, lu>g1J most iSmét mun
ka után kell néznem - jelen
tette ki az idós mozdonyve-

zető. - De hrná menjek? A: 
én koromban arülhetek, ha 
11setleg 'l,'<1./ahavá sepregetó-
nek felvesznek. Ebből 
a nyugdíjból pedig sem-
miképpen sem tudunk 
megélni feleséyemmel. Van 

ugyan egy kis megtakaritá.
sunk, de ahhoz nem n11úlha
tunk, mert csak ann11i, ho(111 
20 perc alatt is könnyen el.
költhetnénk az eyészet." 

Pedig Bill Sta.rvis nem akár
milyen mozdonyvez.etó volt. 
1957-ben Euston és Glasgow 
között a 401 mérföldes utat 
rekord idő alatt tette meg a ki
rályi család exoressz-vona
tával. Ezt a rekordot sem előt
te. sem azóta egyetlen angol 
mozdonyvezető sem tudta 
megdönteni. 

Összehangolják a távol-keleti terveket 

A közelmúltban Pekingben 
tanácskozásra gyűltek össze 
a szovjet, a mongol, a kínai, 
valanúnt a koreai és vietna
mi népi demokratikus köztár
saság vasutainak képviselői. A 
tanácskozáson az export. im
port és tranzit tervek össze
hangolását beszélték meg. Fe-

lülvizsgálták a nemzetközi te
herforgalomnak az 1961. évt 
tervteljesítésével kapcsolat09 
adatait, majd elkészítették u 
idei tervet és megh, 
annak megvalósítási mód
jait. A tanácskozások a barát• 
ság és az együttműködés je
gyében zajlottak le. 

Joggyakorlat - Elvi döntések 
A továbbtanuló dolgozók tanulmányi kedvezményeivel 

kapcsolatos egyes kérdések értelmezése 

A felsőoktatási intézmények tésére vonatkozó állásfoglalást, 
levelezö tagozatos hallgatói (1962. évi. 5. sz. Munkaügyt 
részére: Közlöny.) 

A felsőoktatási intézmények 
levelezó tagozatain tovább
tanuló dolgozókat az alábbi 

Egyéb kedvezményelc 

kedvezmények illetik meg: Mt. V. 213. § (1). A tovább. 
A felsőoktatási intézmények- tanuló dolgowt nem szabad 

ben vagy konzultációs közpon- éjszakai műszakba, továbbá 
tokban szervezett, a tanulmá- olyan munkakörbe beosztani 
nyi rendben meghatározott vagy áthelyezni, amely ta• 
kötelező foglalkozásokon és nulmányai folytatásában gá. 
vizsgákon való részvétel miatt tolná. 
elólálló utiköltségnek a mun- (2) A tanítási napokon. ,lle
káltató által havi egyezerhat- tőleg hónapokban _ a tanu
száz forint jövedelemhatárig lás ériekében _ a tovább 
teljes. ep,yezerhatszáz forint- tanulók�t a napi rendes mun
tól kettóezerhatszáz forintig kaidő b<•fejezése után sem terjedő jövedelem esetén - túlmunkáv.!!.l, sem más fel• amennyiben a hallgató féláru adattal megbízni nem szabad. 
vasúti kedvem1ény igénybe-
vételére nem jogosult - ötven-

A továbbtanuló dolgozó a 

százalékos megtérítése évi tíz tanulmányok befejezésétől a 

alkalommal, feltéve. hogy az vég.<szigorlat, illetöleg az ál

utazási távolság az ötven kilo- lamvizsga letételéig, le,gfel• 

métert meghaladja. (19/1960. jeblb azonban az utolsó 

[IV. 13.] Korm. számú rende- egyet.emi félév végétől szá.

let 1. § dJ pontja.) mftott hat hónapot nem sza-

Ugyanezen kedve7Jnénv il-
bad rendszeresen túlmunkára 

leti meg az 101511961. (V
. 

IIT .  
vagy állandó munkahelvén kí-
vül hosszabb ideig tartó mun-12.) Korm. számú határozat 6. kára (kiküldetésre) igénybe 

pontja alapján az ipar terüle- venni. 
tén dolgozó gazdasági, párt- éo 
szakszervezeti. valamint tan,j
csi vezetők részére szervezett 
tanfolyam hallgatóit. 

1 .  Jövedelem alatt a mun
kaviszonyból eredö jövedelem
ként a Mt. V. 140 §-a alapján 
kiszámított átlagkeresetet kl'll 
érteni és ehhez kell hozzoi
számítani a dolgozó egyéb, 
nem munkaviszonyból eredő 
rendszeres jövedelmét. 

2. E rendelkezésekre is al
kalmazni kell a technikumi 
levelező hallgatók utiköltség
térítésére vonatkozó állásfog
lalast. 

(3) Továbbtanuló dolgozót 
fegyelmi határozattal sem 
lehet tanulmányai folytatását 
akadályozó munkakörbe át
helyezni. 

Mt. V. 214. §. Azt a dolgozót, 
aki a továbbtanulók részére 
biztosított kedvezményeket 
igénybe veszi és ennek ellené
re az előadások látogatását 
elmulasztja, a vállalat igaz
gatója az iskola kérésére k&
t.eles levonni a munkabéréböl 
a mulasztott időre járó részt. 
A tett intézkedésről az isko
lát értesíteni kell. 

A pedagógiai föiskolán ta- E § vonatkozik a tanulrná-
nuló pedagógusok kedvezmé- nvi szabadságon és munka
nyei: időkedvezményen kívül az 

a) A pedagógiai főiskola le-
útiköltség-téríté�re és a fize

velező tagozatán továbbtanuló 
tett távollétre is. 

alsótagozati pedagógusok ,·e- A mulasztott időre járó 
szére a kötele7.ó foglalkozása- résznek a levonása független 
kon való részvétellel és a vizs- az ü-kola kérésére történő fe
gákka! kapcsolatban felme- gyelmi felelősségrevonástól, 
rülö utazási költséget meg mivel az alaptalanul igény
kell téríteni; be vett tanulmányi ke<ivez.-

b) a pedagógiai főiskola le- mény e §-on túlmenően rossz-
velező tagozatán kiegészítö hiszemúen felvett munkabér-
szakkép,ésben részt vevő fel- nek is minósúl. 
sötagozati pedagógusoknak Kiegészítö jogszabály: 
(tanárok) az a) pontban meg- Azokat a do!go?.ókat akik jelölt költségen felül a köte- az ált.alános iskolai v�y kö-lező foglalkozásokon és vizs- zépiskolai levelew oktatásgákon való részvétellel felme- ban kitűnő vagy jele:, eredrülő szállásköltségeket is meg ményü bizonvitvánvt szerezkell téríteni és lehetové kell nek. a munkáltatók. a jutal• tenni számukra. hogy a fó- �azásra előírt keretböJ pénziskolai hallgatók részére bizto- Jutalomban részesíthet'k és 
sított étkezést díjtalanul \gény- jutalomüdültetések során IS 
be vegyék. (102:l/1959. [VII. 19.J számításba vehetik. (1055'1953. 
Korm. számú határozat 4. (IX. 19.) Mt. h. számú határo-
pontja.) 1 zat 13. pontja.) 

E rendelkezésekre is . alkal-
1 

(1962. ét-i s. sz Munkafigyi 
ma,'.'11i kell a technikumi leve- Közlöny.) 
lezo hallgatók útiköltség téri- 1 Vége 
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Rekordidő alatt elkészült 

a Déli pályaudvar új felvételi épülete 
Az ermúlt netekben nemcsak 

az utazóközönséget, hanem a 
vasutasokat, sőt a szakembe
reket is élénken foglalkoztatta 
a gondolat: a balatoni főidény 
kezdetére sikerül-e befejezni a 
Déli pálvaudvar k-0-rszerűsíté
iét? 

Az első kapavágás1-a január 
4-én került sor. A balatoni fő
Idényt június második felétől 
számítják. A bontási munká
latokra, a vágányhálózat át
építksére négy, az új felvételi 
épület megépítésére nem egé
szen öt hónap állt rendelke
zésre. Ez valóban nem nagy 
Idő. 

Nos, a kételyek eloszlottak. 
1:loszlatták azok a munkások, 
akik új, modern pályaudvart 
varázsoltak a 100 eszt.endős 
Déliből. Hiszen elsősorban ne
kik, az ö alkotókészségüknek, 
töretlen akaraterejüknek kö
szönhető, hogy az első fázis
ban átépített új vágányhálózat 
tnájus 27-e helyett 25-re. a fel
vételi épület pedig. június 15-
�t1

:.ervezP,tt határidőre el-

l'iem volt könnyű a feladat. 
A munkásoknak sok nehézség
gel, váratlan akadállyal kellett 
szembenézniök. Az időjárás 
11e1n kedvezett. De a nehézsé
gekről, az építkezés körülmé
nyeiről beszéljenek a:: illeté
keselt. 

- Azzal szeretném kezdeni, 

milyen nagy munkát -végeztek költsége 32 millió forintot 
az építők, érdemes néhány sta- tesz ki. 
tisztikai adatot idézni. - Melyik főnökség, vállalat 

A bontás a lépten-nyomon vette ki legjobban a részét a fellépő nehézségek miatt 50 kivitelező munkából? napot vett igénybe. A vágány-
hálózat átépítése és az új fel- - A főnökségek közül a 

Budapesti J!;pitési Főnökség, a vételi épület megépítése 75 na- Hídépítési Főnökség, az Epü-pig tartott. Ez rekordidönek Zetelemgyártó FŐ11ökség, a számít! Magasépítő Fönökség, a külső 125 nap alatt mintegy 32 OOO
\ 

válla.latok közül az Aszfaltútköbméter földet mozgattak építő Vállalat, az ÉM Szobmeg. Az épitke:resnél 4770 rászipari és Kőfaragó Vállala-

Az üvegfalú váróterem pénzt-árain az utolsó simításokat vég
zik a szakmunkások. 

(Hemzéi Klirolv felv.) 

hogy a Déli-pályaudi:ar régen köbméter betont, 8000 tonna , tát és a Budapesti Szakipari kinőtte már kereteit - mon- zúzott követ, 1500 köbméter Vállalat üveges részlegét ke1l 
dotta Csanádi József, a buda- terméskövet és 200 tonna acélt kiemelni - nangzott a válasz. pesti igazgatóság helyettes ve- használtak fel. Az 500 utas be- - De lelkiismeretes munkát .zetóje, a kivitele:resi munká- fogadására alkalmas új felvé- végzett itt mindenki. Hisren 
:iatok egyik irányítója - Az teli épületet 1350 négy.zetmé- összesen 20 vasúti szakma utóbbi időben az utaslétszám ter műkő burkolja, a nagy- 1000, 12 vasúton kívüli válla
évi átlagos növekedése 5-6 •csarnok külsö kontúrjait 480 lat 500 dolgozója vett részt a százalékos. A nyári üdülési négyretméter üvegfal borítja. Déli korszerűsítésében. 
idényben mintegy 5 millió Ennek két hos�_zú __ oldalára Rajtuk kívül az illetékes utas fordul meg a pályaudva- modern relux redonyoket sze- párt, szakszervezeti, tanácsi és ron. Ez a körülmény tette szűk- reltek. A pe:·onsZl;.geteken 69 pénzügy; srerveknek is nagy ségessé a Déli korszerűsítését. kettős neon.fenycsovel felsze-

1 
részük van abban, hogy a vas,. relt_ osto:nyeles .. kandelláber utasok és az utazóközönség júontJa a fenyt. Korel 300 kor- nius 15-én birtokába vebette az szerű hangszóró szolgálja az új köntösbe öltöztetett Déli

utazóköz&lség tájékoztatását. 
1 

pályaudvart. Budapest harma
Még egy fontos adat, Az dik fejpáJyaudva'l"át. 

összes Mruházás és felújítás (visi) 

Készül az ezredik új kocsi 
EREDMÉNYES KONGRESSZUSI VERSENY DUNAKESZIN 

Tavalyi munkájuk alapján 
elnyerték a Miniszte-rtanács és 
a SZOT vörös vándorzászlaját 
a Dunakeszi Járműjavító dol
gozói. A kitüntetés nem tette 
öket elbizakodottá. Most, min
den ereji.tkkel arra töreksze
nek, hogy mel'.(tartsák a zász
lót, �öt, hogy elnyerjék hozzá 
a párt kongresszusi zászlaját 
is. 

Pintér JáMs, a szakszerve
zeti bizottság titkára elmond
ta, hogy május 10-én szak
szervezeti nagyaktíva érte
kezletet tartottak, amelyre a 
vállalat 300 dolgozóját hív
ták meg. 

- Lelkes hangulatú tanács
kozás volt - mondta Pintér 
elvtárs. - Ott született az el
határozás, hogy a VIII., párt
kongresszus tisztieletére szer
vezett munkaverseny során a. 
vasutasnapra elkészítjük az 

ezredik új kocsit. 

Tíz év - száz szerelvény 
1952 óta gyártanak új ko

csikat a Dunakeszi Jármúja
vitóban. Tíz év óta 100 sze
relvényre való új kocsi hagy
ta el az üzemet és szerzett jó 
hírnevet az itt dolgozó kol
lektívának. Többek között 
gyártottak exportra 4il háló
kocsit, számos külön célú 
vagont készítettek, 100 pót
kocsit gyártottak a Fővárosi 
Villamosvasutak számára 
Évek óta gyártják a belföldi 
személyforgalomban jól be
va!t kocsikat. Az ezredik UJ 
kocsi a 485-ös Bah kocsi lesz. 
Alváza és kocsiszekrénye ott 
ál� már a szereldében. EgYik 
ablaknyüásál>an tábla hirde
ti. hogy ez az ezredik új ko
csi. 

Az eredeti terv szerint csak 
július végére készült volna el. 
Nem csekély feladat, hogy a 
határidőt három héttel előre 
hozzák. A szocialista brigá
dok példáját követve, vala
menny; brigád felajánlást 
tett. A vállalások összegezése
kor kitűnt, hogy havonta több 
mint ezer órával csökkentették 
a gyártási időt. 

Az I-es gyárrészleg dolga-

zói vállalták a munka orosz
lán részét. Rajtuk kívül pél
dás Yállalást tettek a gépmű
hely, a kovácsmííhely, a ke
rékműhely és a többi műhely 
dolgozói is. Elismeréssel nyi
latkozott erről a lendületes 
versenyről Kardos Tibor, az 
I-es gyárrészleg mérnöke: 

- Dolgozóink kezdeménye
zéseikkel segitik elő a terv 
jobb teljesítését. Megfelelő 
SZeTSZámok, kisgépek készíté
sével teszik t.ermelékenyebbé 
a munkát. A műszakiak több 
átcsoportosítást hajtanak vég
re, hogy a vasutasnapra el
készüljön az ezredik új kocsi. 

Ui feladatok előtt 
A továbbiakban Kardos Ti

bor el.mondotta, hogy ameny
nyjben sikerül ez a terv, to
vábbi nagy feladatok állnak 
a gyárrészleg előtt. A negyedik 
negyedévben ugyanis már több 
új első osztályú személykocsit 
kell átadniok a forgalomnak. 
Igaz. hogy ezt a rendelést egy 
kissé késve kapták, de a Du
nakeszi Járműjavító dolgozói 
mindent megtesznek azért, 
hogy teljesítsék · a jelentős fo
rint értékkel felemelt tervet 
is. 

Tasnádi Zoltán szocialista 
brigádvezető az el.sók között 
ajánlotta fel, hogy 10 orával 
csökkenti az egy kocsira for
dított gyártási időt. A Tasná
di-brigád a gyártási lakatos
műhelyben dolgozik. Ok készí
tik a fém ablakkereteket, a 
fém-rácsokat és más alkatré
szeket. A tíz órai csökkentést 

nemcsak azzal é1;k el, hogy 
iobban kihasználják munka.. 
idejüket, hanem speciruis kia-. 
gépek alkalmazásával. 

Egy brigádvezető 
önvallomása 

- Jól megért;iuk egymást G 
brigádban - hallottuk Tasná
di Zoltántól. - Ha új doluo
zók kerülnek liozzánk. azokat 
tanítjuk, segítjük, hogy minél 
előbb megtalálják helyüket 
közöttünk. Víg kedélyűek va
gyunk és a munka.helyen kí
vül is összetartunk. Mmlka.
társunk Ba.ra.bá.s György m05ti 

épit családi házalt. Gya.k-raff, 
kimegyünk. hozzá és segítjük, 
az építkezést. A társadalmi 
munkában is lépést ta:rt ._ 
többi szocialista. brigádokk.al 
a mí brigá,d.unk. 

Valóban. Társ�,,.,�,; mun-
kájuk főleg arra irányul, hogy 
munkahelyüket és környékét 
rendben tartják. Most az üzem 
kultúrotthonának berendezé
séhez is segítséget nyújtanak. 
A műhely Jcét új, szocialista 
címért versenyző brigádját 
patronálják. 

A Dunakeszi Járműjavító 
dolgozói az első negyedévben 
jól teljesítették tervüket, s a 
bevezetőben említett szakszer• 
vezeti nagyaktíva már érezte
ti hatását: eredményea lesz a 
második negyedévi munka is, 
Az ezredik kocsi határidő előt• 
ti átadása pedig valóban pél• 
damutató teljesítmény lesz. 
Reméljük. sikerrel valósítják 
meg elhatározásukat. 

L. J. 

Csak értékelhető 
felaiánlásokat tegyünk 

Tanulság05 értekezletet tar-
, 

Hcnnokszent!AJrincen az á!. 
tottak legutóbb Kiskunhalas lomás három brigádja k� 
állomáson a Bács-Ki.skun dett · versenyt a_ szocia'.ista 
megye területén levő vasúti , címért, de váJJalasukból ova
csomópontok termelési fele- ' tosan kihagyták az állomás 
!ősei részére. Az értekezle- 1 élüzen1szintjének elérését. ar
ten Dobra Lajos megyei ter- 1 ra gondolva, ha azt nem 
melési feleléis értékelte a ter- tudnák teljesíteni. akkor ok• 
melési felelősök munkáját és levelet sem kapnak. Igy vál• 
beszámolt a további tenniva- lalásukba.n egyetlen olya11 
Jókról. pont sincs, amelyet érté.1<:elni 

Levelezőink iriák 
A hiányosságokról szólva el

mondta, hogy a bajai fűtő
háznál a szocialista brigádok 
nem vezetnek naplót és az 
állomá..."Oll sokszorosított ver
senyszerzódéseket alkalmaz
nak. Egyéni vállalások egyál
talán nincsenek. Nem helyes 
az olya,n felajánlás, amilyet 
a XX. pályamesteri szakasz 
brigádjának tagjai tettek. Azt 
vállalták. hogy úgy fognak 
dolgozni. hű€)' minél több ok
levelet és jelvényt szerezze
nek. Peclig 

lehetne. Kunszentmiklós
Tass fűtóháznál ugyancsall: 
nem vezetnek b1;gádnaplót � 
a vállalást nem ismerik a doJ.. 
gozó'k. 

A pályaudvar Vénnező felőli 
i.ldalán a gyalogos feljáró 
építésével egyidőben a kóbá
ilyai kertészet dolgozói gyep
téglázzák a feljáró oldalát. 

. Ami pedig a nehézségeket 
fileti, volt benne részünk bő• 
l,en. Ott volt például a fordító
!mrong. Ki hitte volna, hogy 
M.rom is van egymás alatt. 
Ugyancsak bontás közben buk
lrantunk rá a 'régi felvételi 
l!t>ület alapjaira és pincéjére. 
Ezeknél a bontási munkáknál 
mintegy 2500 köbméter betont 
kellett légka1apácsokkal szét
verni. 

- A márciusban téliesre 
fordult idő miatt az alapozási 
betonmunkák is sok nehézsé
get okoztak - vette át a szót 
Telek János, az igazgatóság II. 
ósztályának vezetője. A 
Hídépítési Főnökség dolgozói
nak például melegített eljárás
sal kellett betonozniuk. Még 
nehezebb dolguk volt a támfal 
és a felvételi épület tartószer
!rezeteinek készítésénél. A 
�ors kötés bi�tositása érde
kében gőzöléssel melegítették 
'.l betonelemeket. Az új váró
csarnok hossztartóinak behe
lyezését is új. az építkszetben 
eddig ismeretlen eljárással ol
l!ották meg a hidászok. 

- A rövid határidő miatt 
;i legnehezebb feladatot az új 
várócsarnok elkészítése jelen
iiett.e - folytatta Csanádi Jó
zsef. - Az előregyártott fö
cl.émpanelek behelyezése után 
egyszerre hat szinten is folyt 
;i. munka. A munkálatokat 12 
(ónöksél!. illetve vállnlat em
berei végezték egv innben. 

Hogy srernléltetöbb Jegyen, 

Szocialista komplex brigád 
szerződést kötöttek Ferencvá
ros állomás gubacsi térségében 
dolgozó vasutasok. A brigád
ban az állomás és a fűtőház 
dolgozói egyaránt részt vesz.. 
nek. Tagjai intézők, sarusok, 
kocsirendezők, mozdony sze
mélyret és a vontatási kocsi
szolgálat dolgozói. Az a cél
juk, hogy kevesebb legyen a 
meddő teljesítmény, an1ely kü
lönösen műszak váltáskor volt 
gyakori. A komplex brigád 
elősegíti ma.td, hogy a csqmó
pont jobb eredményeket érjen 
el - írja levelében Huszár Jó
zsef szb-titkár. 

* 

Kiskunhalas állomás most 
nyugdíjba vonult vasutasa.i ez
úton mondanak köszönetet 
munkatársaiknak, a pártszer
vezetnek, a szakszervezetnek 
és az állomás vezetőségének a 
szép ünnepségé-rt, amelyet bú
csú.ztatásuk alkalmával ren
deztek. Köszönik az ajándék
tárgyakat: az órát. a cigaretta
tárcát és a könyveket, amelyek 
mindig az együtt töltött szép 
napokra fogják emlékeztetni e, 
nyugdíjasokat - irja levelében 
Mohos István volt iegyvízs
gáló. 

... 

„Miért nincs mosogató a 
Déli-pályaudvar vonatkiséró 
laktanyájában?" - teszi fel a 
kérdést levelében Bódogh Mi
hály dombóvá1; levelezőnk. 
Amint írja, nemcsak mosoga
tó nincs ebben a laktanyában, 
de egyáltalán vízcsapot se sre
reltek fel a konyhába. A vo
natkísérők ételeik elfogyasztá
sa után nem tudják hol el
mosni ételhordó edényüket. 

* 

Életmentőinek mond köszö
netet a tapolcai kórházból kül
dött levelében Berta Imre for
galmi szolgálattevő. ,,Május 
3-á.n éjjel baleset ért Tapolca 
állomáson. Vonat alá kerül
tem. s a kerekek let·ágták az 
egyik lábamat. Eszméletemet 

t>esztettem, de arra még em
lékszem, hogy a közelben levő 
mozdony személyzete seg!tett 
rajtam, kihúztak a vonat alól 
és szorító kötés alkalmazásá
val megmentettelc a.z elvérzés
től. Még nem jöhetek ki a kór
házból, így ezúton mondok kö
szönetet a két tapolcai vas

utasnak: Juhász József moz

donyvezetőnek és Habok Jó
zsef fűtőnek." 

* 

Tava:ly októberben kezdtek 
versenyt a szocialista cím el
nyeréséért Balatonalmádi 201. 
számú TBFF blokkmesteri sza
klaiszának dolgozói. Azóta a ter
ven felül végzett javítMi 
munkáik'kal több mint 50 ezer 
forintot mkarítottak meg. A 
Kiss Sándor vezet.ésével dolgo
zó brigád a múlt hónapban 
elnyerte a szocialista címet és 
a brigád valamennyi tagja 
pénzjuta1mat is kapott - írja 
levelében Kiss Lajos Alsóőrs
rőL 

* 

Békéscsabán az idén 185 
vasutas dolgozó végzi el az ál
talános iskola nyolc osztályát. 
1!:rettségire 120-an készülnek. 
Sokw. vannak olyanok is, akik 
egyetemi felvételre jelentkez.. 
tek - tudósít levelében Bol
dizsár Gyula. 

¼ 

„Ezúton mondunk köszönetet 
a gondos gyógyításért, a türel
mes és kulturált ápolásért a 
MAV Kórház I. gégeosztályán 
dolgozó d-r. Csók Vilmos és d1'. 
Novák Emil orvosoknak, vala
mint az ápo!ón6knek" - írja 
levelében Tóth Mihályné fő
intéző. A levelet számos be
tegtársa Is ailáfrta. 

* \ 

Virágcsokrokkal és kedves 
ajándékokkal búcsúztak a 
nyugdíjba vonuló özv. Kovács 
Györgyné ta.karítónőtől, a sze. 

gedi igazgatóság doZgoz6i. Ko
vács nénit mindenki jól is
merte az igazgatóságon, ahol 
házias gondossággal végezte ta
karttói munkáját. Munkájáért 
megbecsülték, többször kapott 
pénzjutalmat i8 - írja Sze
gedről Sziládi Sándot-. 

* 

Béke nagygyűlést tartottak 
Kálkápolnán a káli vasutas 
dolgozók kezdeményezésére. A 
béke nagygyűlésen több mint 
h&szá.zan jelentek meg, hogy 
hitet tegyenek az áataJános és 
teljes lesrerelés ügye mellett. 
A nagyru,úlésen Na.gy Edit eg
ri diáklány szavailt a békéról, 
majd Tölgyes Lajos, a 7. szak
osztály ve7.etője mondott be
szédet - olvassuk Kárpáti Sán
dor főellenőr levelében. 

* 

Kö3zönő levelet kapott a 

Terézvárosi Pft. Főnökség Kán
tor Lászlóné albertirsai lakos
tól, aki arra kérte a főnöksé
get, hogy tolmácsolja. köszöne
tét Reznák Ferenc pályamun
kásnak, aki megtalálta a v0114-
ton Kántorné kézitáskáját. 
amelyben pénze és igazolványa 
volt. Reznák Ferenc hiányta
lanul visszajuttatta a kézitás
kát tulajdonosának - tudósít 
levelében Szabó Tibor. 

* 

konkrét felajánlások nél
kül nem lehet eleven ver
senymozgalmat teremteni. 

A szolgálati helyek több
ségénél megfelelő a ver-

senymozgalom. 
Jó példa erre éppen KiSku-n,
hal.as állomás, ahol 22 bri• 
gád küzd konkrét verseny. 
szerződések alapján a szocia
lista címért. Balanyi János 
brigádvezető be is s.7,ámoilt 
az értekezlet résztvevőinek ar
ról. hogyan segítik a többi 

1 
brigád munkáját. 

Tóth Tibor 
Kiskunhalas 

Példamutató szocialista brigád 

Nagy gondot fordítanak az 
üzemszemlékre Szeged-Rókus 
állomáson - clvassuk Tótka 
Károly levelében. - A leg- f!>-. de?receni fütöh�z fiók- 1 napot a futójavítások végzésé
utóbbi üzernszemle alkalmá- m�elyeben . ?0lgozik Vass I re forditjak. A brigádtagok 

Karoly veze�vel a fenti �é- fegyelmezettek, és kölcsönösen val ismét több hiányosságot ál- pen latható geplakatos szoc,a- segítik egymást. Vilmányi lapítottak meg. A takarítónők lista brigád. Hosszú idő óta Gábor és Bartha József lakaöltöző helyiségét nem lehetett selejlment.es munkát végeznek. tosok a brigád legszorgalmamegfelelóen szellőztetni .  A k<>- Jó minőségű munkájukkal se- sabb tagjai. 
csímosó telepen felgyülemlett gítik ell'í, hogy minél kevesebb Jól határoztak a fűtház dal-a szemét. A felvételi épület legyen a visszatérő jaVítás. gozói, amikor a második ne-
előtt burkolatlan váltó tette gyedévi termelési tanácskozá-bale,:;etveszélye!lsé az utasfor- A Vass-brigád példát mutat son megadták ennek a brigád-
galmat. Egyes vágányok kö- a munkaversenyben is. Vállal- nak a szocialista oklevelet, ve
zött esedékessé vá1t a gyom- ták a pártkongresszus tisztele- zetőjének, Vass Károlynak pe
irtás. A hibák megszünt.etésé- tére, hogy az ldöszakoo javítá- dig a kiváló dolgozó jelvén� 
ról int"'7kedett az állomás ve- j sokat hat nap helyett öt és Marosá„ Pál 
zetősége. fél nap alatt végzik el és a fél Debrecen 
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Tovább fejődik az Utasellátó étkező- és hálókocsi parkja 
A nl'.ári hónapok utasforgal-

1 

új menetrnndben 27 étkezőko-
1 

felelő húlótéu,eJ. ,arható ral{-
ma mrnden évben fokozott csi, 37 büfélwcsi, 10 belföldi tározási lehetősége-el ellátott 
követelmények elé állítja az hálókocsi. 4 külföldi hálóko- eladás.i teret kaonak. . 
Utasellátót. A vállalat idei csi és 27 étszolgálati kocsi ;iá- , 
felké.szüllségéről dr. Harsányi ratot üzemeltetünk. Ujabb hálókocsik 
Zoltanné, az Utasellátó igaz- Az új menetrend éLet'be lép-
gatója adott tájékoztatót a tetésével Varsó-Szófia és A külföldi h--ibKocsi jántni 
sajtó munkatársainak. Varsó-Bukarest között új · is bővültek az U l::.sellátónak. 

- Vállalatunk életében fon- étkezókocsd-járat létesült. Az Varsó-Szófia és Berlin-Szó
tos esemény volt a -rr.!!jus ?7- Utasellátó kedden csütörtö- fia viszonylatban egy-l!gy 
én életbe lépő új menetrend kön és vasárnap i�dítja ét- Berlin és Bukarest között két 
- mondotta. - Éttermeink kezökocsijait. Tovább javul a hálókocsit közlekedtetnek. A 
nyitvatartási idején változtat- vállalat belföldi személyvo- hálókocsik megfelelő tels:1.e
nunk kellett. A mozgó szolgá- natokon nyújtott szolgáltatá- reléssel rendelkeznek, s a saj
latnál t-� megfelelő változást sa is. mivel még az idén mint- tótájékoztatón oemutatott 
hajtottunk végre. hiszen az egy 40 személykocsiban meg- zsurkocsin a hálók0cs1-kalauz 

Ahol jól gazdálkodnak a vonafokkal 
Dombóvár állomásról az első I lat a szállíttató felekkel. Az 

llegyedévben 84-gyel kevesebb / üres kocsik továbbításánál is 
mozdonnyal szállítottuk el van 51 darab 80 tengelyes vo-
1.lgyanazt az árumennyiséget, nat-megtakaritásunk. 
mint a bázisidőszakban. Eredményeink ellenére van 

Az anyagfelhasználásnál még mit javítanunk. Főként a 
3000 forint a megtakarítás. Ez menetrendszerűségben és a 
azért jelentős, mert mi nem balesetek csökkentésében. A 
gazdálkodunk nagy mennyisé- bázisidőszakhoz viszonyítva 
gű anyaggal. csökkent a balesetek száma, 

Kocsikilhasználásunk ne- de úgy véljük, hogy a baleset 
gyedévi átlaga 105% volt. A JÓ akkor is sok, ha egy akad. 
eredmény nyitja a jó kapcsa- Bódogh Mihály 

ÚJÍTOK V�BSENYE 
A vasút újítási és tapaszta

latcsere mozgalmának feller,.
dítése érdekében a MAV ve
zérigazgatósága az újítók ré
�zére pályzatot hirdet. 

szakosztály, a 9. szakosztály és 
az Anyagellátási Igazgatóság 
területére vonatkozóan 3 da
rab elfogadott újítási javas
lait. 

, , , • 2. Valamennyi szakszolgálat 
A palyazai felieieleI : területén az összes elfogadott 
I. A 6. és 7. szakosztály te- 1 újítási javaslat után legalább 

rületére legalább 4 db elfo- 25 OOO Ft. népgazdasági ered
gadott újítási javaslat, a 8. mény. 

A versenyfelieielek ertrkelésenek modja : 

ad. 1. A versenyben a megadott számú elfoga
dott és megvalósítási szerződéssel lekötött újítási 
javaslattal lehet részt venni. Az értékelésnél az 
alábbi pontszámokat lehet számítani:  

a) országos feladatterv megoldását biztosító min
den egyes javaslatért 20 pont 

b) Helyi jellegű feladatterv megoldását bi.ztooító 
minden egyes javaslatért 10 pont 

4 pont c) Minden egyéb javaslatért 
ad. 2. A szerződésben rögzí\tltt Legalább 

25 JOO Ft. népgazdasági eredmény esetén további 
Ezen felül 50 OOO Ft-ig minden 5000 Ft. után 

10 pont 

további 
100 O.)() Ft-ig minden 10 OOO Ft. után további 
500 OilO Ft-ig minden 50 OOO Ft. után további 

2 pont 
2 pont 
1 pont 

500 OOO Ft-on felül minden 100 .)()0 Ft után to
\>ábbi 1 pont 

A népgazdasági eredményt 
hem egyedi javaslatonként. 
hanem az összes elfogadott 
javaslattal kimutatott szá
mítás alapján kell megállapí
tani. 

A versenyidőszak 1962. iú
Íius l-től 30-ig tart és értéke
iése 1963. augusz;tus 15-ig tör
téni:k meg. 

Pályadíjak 

Ii. Szakosztály l. helyezett 
II.  " 

'l. Szakosztály I . helyezett 
IL ,. 

8. Szakosztály I. helyezett 
II.  " 

9. Szakosztály I." helyezett 
II. 

Anyagellátási 
Igazg. I. helyezett 

II.  

A szakoszályonkénti he
lyezés sorrendjét az összesített 
pontszám határozza meg. 

A versenyben csak olyan ja
vaslatokkal lehet részt ven
ni, melyet f. év július 1. nap
Jat követően nyújtottak be és 
melyekre vonatkozóan a ver
senyidőszak folyamán a meg
valósítási szerződést megkö
tötték. 

a köveikezök : 

„Kékes" televízió-készülék 
világvevő rádió 
„Kékes" televízió-készülék 
világvevő rádió 
magnetofon 
táskarádió 
magnetofon 
fényképezőgép 

világvevő rádió 
fényképezőgép 

A pályadíjak " dolgozók kí-
1 

(A részletes leírást a Hivata
iránsága szerint forintban is los Lap 24. száma ismerteti.) 
kifizethetők. 

a reggelit az utasfülkében tud
ja az utas r�re felsrolgál
ni. Növekedett a MJókocsik 
árukészlete és bővült áruvá
lasztéka. 

Az Utas-üdítő után '1.iabb 
speciális újdonsággal, az Utas
coktaillal bővül a nűsítő na
lok száma. Az új iidítóital 
gyümölcsből készült likőr és 
szénsavval dúsított meggylé 
keveréke, s 5 százalék alk;,
holt tartalmaz. Előrelátható
lag július első felében a meg
felelő különleges palackmeny
nyiség legyártása után kerú.l 
forgalomba. 

Nagyobb választék 

A kiszolgál.ás 1.7Jltúrájának 
növelésére a vállalat vezető
sége elhatározta. hogy a mozgó 
árusok fonott kosarait tetsze... 
tős műanyag kosarakkal cse
rélik fel. Elkészítették néhány 
árusító zsúrkocsi protótípusát 
is. A nyári ellátás biztosítá
sára 3 millió pár virnli és deb
receni mellett, mintegy 150 OOO 
rúd különböző fajtájú szalá
mi kerül forgalomba. Ezenkí
vül megrendeltek 2 millió 
üveg gyümölcslét, 4 millió 
üveg szénsavas üdítőitalt és 7 
millió szörp árusításának 
megfelelő különböző szörpfé
leséget. Az italárusitás kultu
ráltabbá tétele érdekében a 
bornak mintegy 55, a sörnek 
mintegy 30 százaléka palack
ban kerül forgalomba. 

Bővül a választék az :m()
mási pavilono�ban, főleg a fő
városi személypályaudvarokon, 
valamint a balatonmenti ál
lomások pavilonjaiban. 

--0--

TÖRÖTT KILINCSEK 
Vácrátót állomáson a felvé

teli épület csarnokának ajtó
kilincse, amely alumíniumból 
készült, már legalább három 
lhete eltörött. A Bp. e"\ngyal
földi Pályafenntartási Főnök
ség IX. pályamesteri szakaszá
nak kezelője azonnal k�rte a 
főnökség magasépítési szaka
szát a lúányosság megszünte
tésére. 

Az utazóközönség nem tudja 
mire vélni, miért nem pótol
ják a könnyen beszerezhető 
alumínium kilincset és miért 
kell e késedelem miatt meg
kerülniük az utazóknak az ál-

l 1omás felvételi épületét. l Hasonló a helyzet Váchar
tyán állomáson is azzal a 
különbséggel, hogy ott a vá-
róterem kilincse tört el. 'Azért, 
hogy a váróterembe be tud
janak menni, a WC ajtajáról 
szerelték oda a kilincset. 

Helyesnek tartanánk - az 
utasok érdeke is ezt kívánja 
-, ha az ilyen apró javításo
kat nemcsak a központi sza
kasz végezhetné el, mert így 
ez nagyon sokáig tart. 

R. s. 

Bgy szenderfó vonatvezetóról 
Nem a2lért írom meg, hogy j kijáa:-a,t;, ö a sz,olgálati a.sz_ j seblb baj nem volt, mert_ a 

példát vegyenek róla. úgy talmál ülve maradt és jófor- fékek hamar oldottak. igy 
erzem. nem lehet elttlézni mán a fejét sem .emelte fel, ő visszaülhetett a helyére és 
azt a feltűnő közömbösséget, csak ennyit mondott: .,Akkor folytathatta szendergését. 
amellyel május 23-án a hadd menjen!" A félre.zó a Sárbogárd előtt tilos jel
Dombóvárról indult 2859 szá- kalawokocsi ajtajában állva zést kaptunk. Az eroo féke
truí vonat vezetője llátta el menesztette a vonatot. zésre a vonatvezető is fel-
s�lgá,latát. Egy� munka- Később írnivalóját befe- nézett, de külön�bbe,n _nem 
társammal tanuJa voltam jezve derék vonatvezetőnk zavartatta magat. Kilenc 
erun.ek a „57'.°lgála�ak''._, 

m;-rt lejjebb csavarta a kerel.ői �cig_ állltunk a bejá:raiti tel
a kalau1lk.ocs1ban onkoltség- lárnipa belét és áltadta ma-

zo elott, de vonatvezetön.k 

bein u� �_oogárdra. gát a vonat kellemes rin- n4;m tett semmiféle intézi<:e-
Amikor Jelentkeztünk en- '-' . _,_ T 'b'-' té k dest. 

• tv tó ·1 é ga ,,,,san-. ova, ...,, ny e-
Amikor gé k --"''-k Sár nel a vona eze ne . m g dé<;e csak anny· volt. hogy • 

me i: �.o•=•• 
- 1 a kö5zönésünket sei:ri. fo- ami,kor a fékez,5 bemondta, �g�dra, ut�zas, na�lónk�a 

gadta. Csak az .  utazas1 __ nap- hogy szabad a bejárat meg k;é�e bet:� . az mdulá
lóba mélyed,t es benmmket a kijáJrait egy-egy állomás- s1 .e:5. az é�keresi 1?őt, de az 
szóra sem mél.tatott. nál ak;kor ő feljebb csa- �t __ mar e�le.1tette. El-

Kiváncsiak voltll21lk, mi- varla a lámpát és beírta az ��tünk tole s ezt . •  m�r 
]Jye,n figyelmesen fog tény- átha],ad ' 'd 'ét Csak a,]clc 

O lS VlSzonozta. Ez a , JO éJ
kedni. ügybuzgalma nem 06 i eJ · _ . or szakát" volt az egyetlen sza
sokáig tartott. Már az indu- kelt fel a_ hely�ol. amik� va hoo.ul.nk, a több 'mint 80 
lásnál mulasztást követett el. Pmceh.elynel eros féktusko- kilométeres úton. 
Amikor a vonat fékezője kö- fektetést észleltem és szól- Csizmadia Sándor 
rolte vele, hogy szabad a tam neki a hibáról. Különö- jegyvi.zsg;á.ló 

Az ii„emi bale,etek nyilvántartásának 
és kivizsgálásának új rendszeréről 

A balesetek megelőzésének, A rendelet lnesszemenően ,;ég megáll�p'tasáva� egyet-
az irányító. ellenőrző mun- figyelembe veszi a i.érü1t ért-e 
kának fontos eszköze a bal- érdekét. A vizsgálat.ha te- 1_ I esetek számbavétele, elemzése vékenyen bevonja, a vizsgá- A vezefÓK le elóssége 
és a helye:5 ad':tszolgálta- iat eredményéről szóló jegy- Nagy jelent&éget tulajdo-tás. .f':-z ut<;>bbi eve!�ben I;" zőkönyvet rendelkezésre bo.. nftunk annak is. hogy a a teve.'l:enyseg nem volt kt-

1 
. . 

elégítő. A szakvonaln veze- csatia. rendelet a baleset vizsgála-
t-ők gyakran nagyobb ener- Számos dolgozónak oko- tát közvetlenül a vezetőkre 
giáJt, fordítottak egy-egy bal- zott konfüban problémát bízza. Az in

rtézkedés � 
eset „üzemiségének" vitatá- bailesetének üzemi baleset- kívánja elérni, hogy a ve

sára. mi,nt a megelőzésre, ként. való elismertetése. Köz-
zető személyesen győződjön 
meg a vezetése alá tartozó különösen, mikor az él- tudomá&ú. hogy üzemi bal- munkahelyek biztonságának. 

üzem cím elnyeréséről vagy eset esetén a sérültet felgyó- körülményeiről, s ugyanaka prémiumról volt szó. Elófor- gyulásáig illeti meg a táp- kor konkrét intéT.kedések 
dult az is, hogy a balesetek r '.,-,z. Ha nem tudja bizo- megtételére Is kötelezett. Ez_ okát nem vizsgálták ki nyílani, hogy balesete üze- zel is biztosítható hogy a megfelelően, a mulasztókat mi eredetű, akkor a táp- balesetvi�álat a megelő�t 
nem vonták felelősségre. pénzt csak egy évig folyó- is szolgls,lja. Igy ugyanazon okok ís- sítjá.k részére. Az említett 
mételten balesetet okoz- kormányrendelet ebben a I Nem ha

�
tju

k szó 
n

él
-

tak. Megtörtént, hogy a sé- tk • ban 1 k' kül, hogy egyes szolgálati 
rült a meghalld_ atásán túl 

vona, ozas O Y"«; 0 rra-
vezetők ma még pálcát tör-� tot bocsát a dolgozo rendel-

ek • . d lk • felet semmi,t nem tud<>tt a vizsgá- kezésére, amely igazolásul n az UJ ren e.!l ezes t. 
la.t eredményéről. szolgál balesetének üzemi Ugy értékelik, hogy ez lé-

balesetként való elismerte- n_veg� növeli tenn,ivalóju-

A sérült védelmében tésre. kat. s ez a termelés rová
sára megy. Ez korántsem 

A ferutiek felszámolására a Az eddigi vi2sgá.latl rend- így van. A balesetvi.zs,g.á!,at-
Minisztertanács határozatot szerben a dolgozó nem szer- tal eddig is kellett volna 
hozott az üzemi balesetek zett tudo�t . �l, �ogy foglalkozniuk, az igazság 
fogalmának meghatározása, a balesetv1zsgalo b120ttság a azonban az, hogy ea,t a biz,. 
és a balesetek kivi.zsgálásá- bekövetkezett sérülésért kit tonsági megbizottakra hári
nak megjavítása érdekében. hibáztat, nem tett.e cselekvő 

I 
tottá.k áJt. A termelés ér-

Ennek alapján je!ent meg a rés� a baJ�set . .  va:l.ódi deke és a dolgozók érdeke 
2/1962. (III. 10.) Mü. M. ren- okarnak megál]apitásábaill. egya,ránt megkívánja, hogy 
delete, mely szabályozza az Az új vizsgálati_ �en&zer- vezetőink mind több gon
üzemi baleset fogalmát, a ben a dolgoz.6 kifeJfüetl vé- dot fordítsanak a balesetek 
balesetek bejelentésének leményét a balesetvizsgáló meg;előzésére. a biztonságos 
nyilván.tartását valamint a bizottság megállapításáról, mllillkafelételek megteremté-
balesetek kivizsgálását. nyilatikozihat. hogy a felelős- sére. 

Az új bünlelő törvénykönyv 
közlekedési rendelkezései 

II. 

Bár nem ismeretlen foga- szenvedett vagy olyan sze- 1 és 2) na k6tségtelen, hogy a 
lom jogrendsz1irüruklben a sze- mélynek, aki az életet vagy s-l,t·tet,, rneg..'1..J, 
szes italltól befolyásolt álíla- testi épséget közvetlenül ve
potban való gép.járművezetés szélyezt.ető helyzetbe jutott, 
büntetése, azonban az új BTK egy � terjedő szabadság-
az eddigi rende1kezéseket mó- vesztéssel büntetendő. 
dl:>SIÍtotta, kiterjesztette. A 194. A büntetés háram évig ter
§ szerint: .,Aki szeszes ital ha- jedő szabadságvesztés, ha a tása alatt zevő állapotban vas- sértett meghalt és életét a seúti, légi vagy vízi járművet, gítségnyújtás m,egm-enthette 
avagy közúton gépjárművet volna." Súlyosahl> szabads-ágvezet, vagy a jármú, ill.etóleg vesztéssel bünteti a törvény, 
a gépjármú vezetését olyan ha „a sérülést. a bales<?tet, il
személynek engedi át, aki sze- letve az életet vagy a testi ép
szes ital hatása alatt áll, ha séget közvetlenii.! veszélyeztető 
súlyosabb bűntett nem való- he.yzetet a.kár gondatlan, akár 
suit meg, hat hónapig terjedő véletlen maga.tartásával az elsza,badságvesztés-'!el vagy e-.y kóvetó ok.ozta, vagy ha az elévig terjedő javító-nevelő mun- követő a segítségnyújtásra. fog
kával büntetendő". Itt tehát la.Ucozásánáz fogva vagy egyéb
ma,gába;n az ittas állapotba111 ként is köteles volt." 
történő já.nnűvezetés ténye, il- A törvény szövegéből viláletve ilyen s=élynek történő gosa111 kitúnl'k. hogy a rendelvezetésátengedés esik büntetés kezések. korá!Il.tsem csalt a közalá akkor is, ha súlyosabb kö- lekedési balesetek sérültjei réveflkezmény (p,l. baleseti ve- szére nyúJtandó segítségre voszély) nem állott elő. natkczna.k, bár gyakorlatilag 

Eddigi szabályozá..<:tól eltérő - sajnos - ezen a területen 
a BTK rendelkezése a,nnyi- van alkalom a legtöb,bször a 
ban, hogy egyrészt elhagyta a ,egitsegre. A törvény meghatá.
vezebés közibenii. italfogyaS21tás rozza a segítségnyuj tasra kö
l>üntetését és csupán a szeszes telezett személyek és a segít
ital hatása alatti vezetést bün- ;;égre rászoruló személyek kö
teti. Az előbbi ugyanis a gya- rét. oly>ként reru:lelkezáJk. hogy 
korlabban sokszor igen nehe- minderuünek a részere általá
zen vol,t bizonyítható (pL az nos segítsegnyújtá.si. kötelessé
italooltból jött vádlott málnát get ír elő akár ő okozta, akár 
ir.,ott-e vagy fröccsöt, v,ag_y a oem ő okozt.a azt. hogy más 
személyautóban taláJlt üvegből személy meg.sérült, balesetet 
ivott-e a vádlott menetköziben szenvedett vagy életét, testl 
bort vagy sem), - viszont az épségét �ózvetlen veszély fe
alikoholtól befolyásolt állapot nyegeti. e.z a törvényi állás
ténye véraJJkoholvizsgáJat út- pom tükrözi a szocialista er
ján, orvosszakértő meg:hailga- köles követelményeit, köze
tásával könnyen és teljes mér- lebbrőJ azt, hogy mi,ndenki 
�ben tisztázható. Az eddigi köteles embertársának bajba
jogsza,bály hiányosságát kiJlw- jutása �tén az elvárható se
szöbölve a BTK kiterjesztette gítséget megadni. 

Nyilvánva!óa,n más a „tőle 
elvárható" segítség.nyújtás irá
nya. mértéke egy isko1ázott, 
e!sősegéJynyú.1 t.&Sra kiképzett 
állomáselöljáróraik, mint egy 
kevés iskolázottságú, idős so
•·ompóórne..<. Más segíts,égnyúi
tás várható el egy orroGtol, 
mint egy fiatal lánytól vagy 
erdei favágótól. A döntő az. 
hogy nlir.denk:inek késznek; 
kell mu ta Ll<:02l0Ji a segítség 
ryúj'.ására. Az eset körülmé
nyei mutatják meg azután, 
hogy elegendő volt-e esetleg 
csupán a segítség felajáruása 
vag ; töb':> és tevékeny maga4 

t..-irtást igéeyelt az adódott 
h.,:y,et. 

Rövid megviilágítást kíván a 
,,sérült'" és a• ,.balesetet szenve.. 
dett" személy fogalma. A � 
rült nem vitásan az, a.ki vala
mi oknál fogva észlellhetóen 
külső vagy belső testi sérülést 
szenvedett; a balesetet szenve
dett ember pedig az. aki a ba14 

esetből kifolyólag ugyan nem 
sérült meg, de egészségét rom
lás veszélye fenyegelli és e7Jért 
segítséget kelJ kapjon. (l'l. a 
balesetkor elájult varo, hiszté
riás idegrohamot kapott. stb.) 
A törvény szerint ·  mindenki 
köteles a tőle elvánható segít
séget nyújtani annalk részére 
akik az életét vagy testi ép� 
gét közvetlen.ül vesrelyeztetó 
helyzetbe jutott. 

• 

e jogszabályi rendel!kezést a 
vasúti. vízi és légi járművet 
vezetö!.<ire is. 

Az új BTK-nak a fen-tiek 
szerint cwpán a közlekedéssel 
kapcsola!Jban és csak inká,bb 
vázlatosan kiemelt rendelke
?ksei is azt a határozott meg4 

A rászorultság esete győződést alapazzák meg. hogy 

A segítségnyújtás ténye 

A közlekedési baleseteknél 
gyakran merül fel a segítség
nyújtás szüksége. Ezért céisze
ru az idevonatkozó új büntető
jogi rendellkezések néhány jel
lemzőjéről említést tenni. 

A BTK 259. §-a szermt: 
„Aki nem nyújt tőle alvárha.tó 
segítséget sérüUnek. bal.esetet 

, időtállónak ígérkező szocialis4 

A ráswrultságot _ __ általában ta ':>üntető kódexünk a gyakor-mmden ,zemélyserult. bal- lat! alkalm • á · • esetes, ves;z.élyes helyzetbe ke- . azas sor n meg ,og 
rült személynél fennforgónak 

felelm az 1. §-ába:1 _Irt ama 
kel] tartaffi. kli.véve azt a há- feladatnak. hogy „ved1e a Ma
rom esetet. amikor 1) a sértett 

l 
"'!ar Népköztársaság állami 

a sérülésbé-J ráháru:ló veszélyt társadalmi é8 gazdasági rend4 
m_in�_':n ,degE;n kö�beavatkozás Jét, neveljen a szocialista tár4 

ne�u1 nyilvanval�n el!há:rít- sa.dalmi együttélés szabályai
ba��- vagy � veszelyes hely- nak a megtartására. va.la.mint zet�ol u!'yamgy_ szabadulhat; az állampolgári fegyelem.re." 2) ha mus szemelyek a megfe
lelő segítséget már megadták Dr. Biró Pál 



.._ JÚNIUS 16. MAGYAR VASUTAS 

Negyv_enöl perc:.alall 
13 576 billenlyűleülés 

Vasutas sikerek a gépi adatfeldolgozók első országos versenyén 

Érettségizók között a pálya! ennt11rtlisi 
technikumban 

A Központi Statisztikai ffi-1 ség II-es üzemébe, hogy az ol- lésükkel nemcsak saját ma
eatal Ügyvitelgépesttési Főosz- vasóknak közelebbró1 is be- guknak, főnöks-égüknek és a· 
ttilya május 20-án rendezte mutassuk a győzteseket. A leg- vasútnak szereztek hírnevet, 
meg a gépi adatfeldolgozók, fiatalabbal, a verseny abszo- hanem a csehszlovák gyárt
lyulmsztók és ellenőrzők első lút győztesével kezdjük. mányú Aritma-gépeknek is. 
országos versenyét. 

l 
Tóth Mária 18 éves. Két év- Ok ugyanis csehszlovák gyárt-

A versenyz.őknek egy előre vel ezelőtt került a főnökség- mányú gépeken versenyeztek. 
elkészített azonos bizonylatból hez. A legjobb munkaerők kö- Nem véletlen, hogy a csehszlo-
45 percig keHett versenyezniük zé tartozik. Szorgailmas mun- vák nagykövetség kereskedel
kártyaterv alapján. Az ellen- kájával vívta ki magának, mi osztálya is vendégül látta 
örzőknél az előre lyukasztott hogy a lyukasztóknál reá bíz- és megjutalmazta a győztese
Jy\.lkkártyák közül kellett a ták az egyik szocialista címért ket. 

Sötétkék ünneplő l"Uhában 
jöttek az iskolába június 8-án 
reggel a Vasúti Pályafenntar
tási és Építési Technikum 
IV/C. osztályának tanulói. A 
szóbeli érettségi vizsga kezde
tét 8 órára jelezték, de fél 
órával előbb már együtt volt 
az osztály. A tainter�n zson
gott a 24 fiatal beszélgetésé
nek zajától, mikor benyitot
tunk közéjük, hogy beszélges
sünk velük, mielőtt végleg bú
csút vesznek középiskolájuk-

rejtett hibákat kiemelni. Az küzdő b1igád vezetését. Bri-
[ 06Zloponként működő 80 osz- gádja február végén lépett új 

lopos gépeknél 65-65 billen- útra. 

tól. 
Nehezen indult a beszélge

tés. Érthető, hisz interjúnk 
ké1:dései nem szerepelnek a 
szaktantárgyak tételei között. 
Erire nem készültek . .. 

tyű leütése volt szükséges egy Fehér Ágnes 19 éves Három k_�ya feldol�ozásához. A éve dolgozi,k a főnökségnél, ő tömb rendszeru 90 oszlopos is a lyukasztógépeken kezdett. 
gépeknél a lyukasztásnál 68, Onnan került át az ellenőrzők
az ellenőrzésnél pedig 73 bil- höz. Agit munkatársai beszél
lentyűt kellett kártyánként le- ték rá, hogy induljon a házi 
ütni. versenyen. Ott Erdélyszkyné 

- Hogyan készültek feZ az 
érettségire? Milyen eredmé
nyekre számítanak? - k:éroez
tü k az osztálytól. 

Tóth Mária 

Ebből is kitűnik, hogy a ver
aenyz.őlmek nem volt könnyű 
dolguk. Annál is inkább, mi
vel más az üzemben nyugod
tan, egyenletesen dolgozni, 
mint nyilvános versenyen elő
&Wr szerepelni. 

A MAV Adatfeldolgozó Fő
,wkség vezetői helyesen tették, 
hogy az országos versenyt 
mege]ö� ���e� , 
óeztek. Ez jo alkalom volt al.'
ra, hogy kiválogassák a leg
jobbakat. A főnökség a Mészá
r06 utcai I-es üzemből 6 lyu
kasztót és 11 ellenőrzőt, a Il-es 
üzemből ugyancsak 6 lyukasz. 
tót és 9 ellenőrzőt nevezett az 
országos versenyre, amelyre 
május 20-án a Statis2Jtikai Hi
vatalban került sor. 

A 80 oszlopos gépeken 130 
versenyző indult. Ebben a ka
tegóriában Polgár Anna, az 
I-es üzem Jyukasztója a har
madik helyen végzett. A 90 
oszlopos gépeken 25 részvevő 
közül mindkét géptípuson a 
Il-es üzem versenyzői végez
tek az első három helyen. A 
l,ukasztóknál Tóth Mária 45 
perc alatt 13 576 tiszta billen
tyüleü tést ért el. Ezzel az 

Fdlér Ágnes 

.mögött a második helyen vég
zett, az országoson pedig min
denkit megelőzött. Amikor ki
hirdették az eredményt, örö
mében körültáncolta kolléga
nőit. 

Erdélyszky Virgilné négy 
éve dolgozik a.szakmában. Ko
moly családanya, brigádvezető. 
Mint csa1ádfen'1'11tartó, 14 éves 
fia és 12 éves kislánya számá
ra keresi a mindennapi ke
nyeret. 13 tagú ellenőrző bri
gádjávru ők is februárban ha
tározták el, hogy megszerzik 
a swciaJ.ista brigád címet. A 
brigádnaplót egyébként Fehér 
Ági vezeti nagy ügybuzgaJ.om
mal. 

A MA V Adatfeldolgozó Fő
nökség versenyzői, mint ered
ményeik ezt igazolják, a vára
kozáson felül szerepeltek a gé
pi adatfeldolgoz.ók első orszá
gos versenyén. Kiváló szerep-

Erdélyszky Virgilné 

Egymásra néztek, hogy ki 
válaszoljon. Némelyik - úgy 
éreztem - gyanakvó pillan
tásokat küldött felém, s mint
ha ezt gondolta volna: ,,Ho
gyan kérdezhet ilyet, amiloor 
az egész osztály drukkol? ... " 
Végül is az első padban ülő 
sz.őke hajú Kóbor Miklós törte 
meg a csendet. 

- Igyekeztünk jól felké
szülni, de tanulni soha nem 
lehet . eleget . •• - mondta. -

1 
Majd többet mondhatunk erről 
a vizsga után. 

A vasút vezetése részéről - Melyik volt a legkedve-
sem maradt el az elismerés. sebb tantárguv.k? 
Dr. Ctanádi György, a közle- - A magyar, de ezt ne tes
kedés- és postaügyi miniszter sék megírni, nehogy megsér
első helyettese, a MÁV vezér- tődjön_ valaki -:- _fol�tta Kó
igazgatója pénzjutalomban ré- bor Miklós, alá ugy latszik az 
szesftette a győzteseket. ?5Ztály legbes�eseb? �.nuló-

. . . • Ja. - Szerettuk a többi to:n-A sikerhez m, is gratula- , tárgyat is, különösen a tornát 
lunk. Visi Ferenc és az alépítményt. 

Javítsák meg ·a nógrádkövesdi rakodó gépeit 
Május folyamán igen jó 

eredményeket ért el a baZas
saguarmati vonalfőnökséghez 
tartozó 32 vasútállomás. Vo
natközlekedési tervüket 107,7 

· dkfá téljesftették, Jo 
volt a menetrendszerűség és a 
kocsikilhasználás is. Az egy 
vonatra eső terhelés 114,2 szá
zalék volt. 

Az irányvonatok indítása 
tekintetében Nógrádkövesd. 

állomás kiváló eredményt ért Hasznos volna, ha erre az il
el a májusban továbbított 47 i letékes szervek segítenék a 
távolsági irányvonattal. Ennek 

I 
nógrádkövesdi kőbányai ra.ko

ellenére szólni kell arról. hogy dó gépi _be1;e;1dezéseinek ala• 
a:/, lrányv9xiatképzés Nógrád- pos megJavttását. Ez ugyams 
kövesd állomáson nem egyen- népgazdasági érdek, mert a 
letes. A kőbánya rakodójánál jobb kocsikihasználásnak a 
a gépi berendezések nagyon gyors rakodás nélkülözhetet
gyakran meghibásodnak, ezál- len feltétele. 
tal előfordul, hogy csak késve 
tudják megrakni a kocsikat. 

Nagy István 
Balassagyarmat 

Egy szarvas megállította a gyorsvonatot 
A vasutak történetében sok 

furcsaság adódik. Olyan eset 
azonba-n_ ritkan fordul elő, 
hogy egy szarvas megáUit.sa 
a gyor$1Jonaf.ot. 

A napokban a Budapest
Hegyeshalom közötti vona
Zón történt az eset. A Pan
nónia Expressz menetrend 
szerint robogott az éjszaká
ba.n. A vooo.t mar Torbágy 
felé közeledett, a.mikor a. 
Kandó vezetője egy jólw:ra 
borj-tíhoz hasonló szürke ál
latot piUantott meg a. pá
lyatesten. Az álla.t szembe bo-

torkált a gépr,el, amelynek 
fénykévé;e úgy látszik Hmeg
fogta", mert nem tud.ott ki
térni a robogó expressz eZől. 

A következő pillanatokban 
a kerekek csattogását fékcsi
korgás váJ.'tOtta fel. Vala.ki 
meghúzta volna a vészfé-
ket? tűnődött a. moz-
donyi;ezető. A szerelvény 
megálllt. A Ka.ndó vezetője 
és a gépkísé·rő leszáiltak, 
hogy megn,éz.zék, mi történt. 
A mozdonyt vizsgálva fény 
derült a. bűnösre. Amint a 

gép a szarvastehenet elütöt:,.. 

te, letört a mozdony aljá
ról a fék-fővezeték viztele
nít<i csapja. A keletkezett nyí
láson piUa-natok alatt el
szökött a sűrített levegő, s 
ez olyan hatást váltott ki, 
mintha valaki a vészféket 
húzta volna meg. 

A Pannónia 17 percet vesz
te{lelt a nvtlt pályán. Köz
ben a leleményes mo.zdonu
vezetö bicskájával fából ké
szített dugót és ideiglene
sen a=Z pótolta a hiánv.zó 
csapot. 

A budapesti „ Vasutas kulturális hetek" 
gazdag· műsoráról 

Június 16-án este fél 8 óra-
1 

koztak az Északi és a Landler dégszereplése a ferencvárosi 
kor Szabó Antal elvtársnak, a jármti.javitó kultúrosai. Az „November 7" kultúrotthon
szakszervezet főtitkárának ün- irodalmi műsorokat budapesti ba.n. A vasutas gyermekek ré-
nepi köszöntője után felgördül írók, vasutas könyvtárosok és s.zére vidám bűvészműsorokat 
az Északi Járműjavító „Törek- olvasók baráti találkozója te- rendeznek a kultúrotthonok-
vés" Kultú.rotthona színház- szi változatossá ban. 
termének függönye, s a szak- Maradandó élmény lesz a Térzene lesz június 17-én, 

A hátsó pad felől szipogást 1 - Hatan jelentkeztünk_ !'-
hallottunk. Odanéztünk. Az Műszaki Egyetemre. F,zi�t 
egyik kislánynál - ha szabad 

I 
cs�k egy_ évt� ta_nultunk, ez� 

így nevezni egy érettségiző Je- elokészitore ,s Járunk_ a M.fi: 
}öltet - eltörött a mécses. Sze- szaki Egyetemre. Az erett�ega 
mét t-0rölgette a zsebkendójé-1 után majd jön a felvételi Vll!:S• 
vel. Néhányan oda léptek hoz- ga . . . 
zá és kedvesen vigasztalták. Itt félbeszakadt a beszél!l"
Nem kell annyira idegesked- tés, mert bejött a terembe az 
ni... osztályfőnök, Mélykuti István• 

A vizsgát tekintve van még né, igazgatóhelyettes és a vizs• 
egy kis izgaiom, de arra a kér- gaterembe hívta „gyermekeit". 
désre, hogy mi lesz az érett- Közö11ék velük a vizsga,beosz. 
ségi után, már magabiztosan tást. Majd hét jelölt maradt 
válaszoltak. a teremben, akik reszkető uj. 

- Elhelyezésünkről goruJ.os- jal vizsgatételt húztak és meg
k.odik az iskola - mondta Se- kezdték a felkészülést. 
bestyén Csangor. - Már vár- Nem kellett volna annyiTa 
nak bennünket a pályafenn- izgulniuk, hiszen jól ment a 
tartási főnökségek. Az ered- felelés. Egervári István ma
ményhird.etéskor mondják gyar irodalomból adott szép fe
majd meg, ki, hova mehet. Vas leletet. Fodor Annamária is si
megyei vagyok, Szombathely- keresen birkówtt meg a törté
re kértem magam. nelmi tétellel: a második világ-

- Kik szeretnének tovább háború előzményeiről adott jó 

tanulni? feleletet. Galló István megmu-
- Pilótaiskolába megyek - tatta, hogy nemcsak a repü

mondta az egyik kisnövésű fiú, lést szereti. hanem Máricz 
Galló István. - Már fel is vet- Zsigmond műveit is. Máté Sán
tek. Nagyon szeretem a repü- dor szakosztályvezető, a vizs
lést, három éve vagyok már gabizottság elnöke és dr. Ke'I'• 
vitorlázó repülő. Az a vágyam, tész István társelnök elisme
hogu szuperszónikus pilóta le- réssel nyugtázta a szép felele-
gyek, 

l 
teket. 

Szavait elismeréssel nyug- . Igaz, n':m kapott mindenki 
tázza az osztály. Büszkék rá. Jeles oszt.alyzatot, de a IV/C. 
hogy i1yen bátor táTSUk van. 

, 
egészében rnegálrrta a helyélt 

Maid Jáhni Imre vette át a bizonyította ér<>ttségét. 
szót. Lórincz János 

FAZEKAS LAJOS: 

Utitársak 
A fiú. - h.'ÚSZ év körüli, erős, -
naponta száz kil.ométert utazik. 
Az út - ki-kinéz olykor - ismerős 
szemének. minden sorompó, őrház, híd ... 

Messziről jön, a sarokhelu övé. 
fizikát tanul. mellette asszony ül, 
figyelve hajaz csipkéi fölé; 
s az ablaknál lány tií.nődik, egyedül. 

S míg szemközt néhtfny egyfa.lube!i 
komolu beszéddel ménk a dolgokat. 
amott négy férfi a kárt11át veri. 
hibázzák e(Jv,nást. mdámak, hangosak. 

- Különös ez az fsme-retlenség. 
bár különböző helyekről utazunk, 
megi& úgy érzem, ez már közösség, 
s barátság, ha mellettünk helyet a.dunk ••• 

Papp József, M� állemás forgalmi szolgálattevője 
smbadnapjá.t áldozta fel az új menetrend-jegyzék elkészítésére. 
Már kora délelőtt a fönöki irodában dolgozott, pedig éjszakára 

kellett szolgálatba lépnie. 

Fotokiállítás lesz Dombóvárott 
A dombóvá'l'i pálya.fenntartási főnökség totosza.k.köre fé11119 

kép kiá.Zlítást rendez augusztus 20-tól szeptember 2-ig Dombó-eredménnyel elnyerte az or
szág legjobb lyukasztója cí
met, mivel a 80 oszlopos gé
peken első helyen végzett ver
senyző csak 13 545 tiszta bil
lentyűleütést ért el. Tóth Má
tia után a második és a har
madik helyen is vasutasver
senyző, Mészáros Teréz és 
Horváth Anna végzett. 

szervezet szimfonikus zeneka- vasutasok számára a hál·om vasárnap 11 órakor a Nyugati 
rának jubileumi hangverse- szimfonikus han,,averseny és a pu. indulási oldahlnál a Há
nyével kezoetét veszi az első két kamarazene-est. A zenei mán Kató téren, jún:us 30-án 
ízben megrendezett budapesti eseményműsorban kiernelke- 16 órakor a �-árosligeti fá.skiJ'I'- várott a járási művelődési házban. A rendezőség ezúton hívjll 
,,Vasutas kulturális hetek" dik június 30, amikor a vas- ben és június 24-én. vasárnap meg a MÁV valamennvi fotoszakkörét és fotoamatőrét a. kiáZ-
rnűsora. utas zenekarok a Halászbás- 11 órakor a Vérmezőn. lításon való részvételre. 

Az e1lenőrzőknél 13 213 tisz
ta billen,tyűleütéssel Fehér 
Agnes, ugyancsak a II-es üzem 
dolgozója végzett az első he
lyen. 2. Erdélyszky VirgiZné, 
a ház.i verseny győztese. 3. J e
lenik Erzsébet. 

A napokban ellátogattunk a 
MAV Adatfeldolgozó Főnök-

Három hétig irodalmi szín-
\ 

tyán _rendeznek hangversen�. A ferencvárosi csomópont A kiállításra fekete-fehér képeket lehet küldeni mai éle-
d k él•· d • • • • tá gyüt A musorban olyan neves mu- dolgozói részére re:ndezendő 

f!e�. s:�f��i�if1

és
· ��;,

ara: v�szek is fellépnek,_ mint, Ta� műsorokból kiemelkedik a jú- tünk szabadon választott témáiból. A fényképek hooszabbilc 
zenekarok, kórusok, bűvészek �acs Pai;la._ Domahidy Lasz�o nius 21-én, csütörtök este 7 oldala. ne legyen 30 cm-néz fdsebb. A képeket augusztus 1()-ig 
és énekesek szórakoztatják a es ��lcso Sandor, az Operahaz órakor a fere ... cvárosi kultú.r- .,Szabad.scf4' Járási Muvelődési fiáz, Dombóvár címre kell 
művészetet kedvelő vasutas tagJ�- . . , otthonban megr-endezésre ke- küldeni. A nyilvános bírálat augusztus 12-én lesz, az elfoga,-dolgozókat, a főváros közön- Harom férfikar es ket ve- rülő tánczenekari est, amelyet 

dásró! értesítést küldenek. 
ségét gyeskar - kozel 300 dalos - éjfélig tartó táncmulatság kö-. 

· szerepel majd a Landler Jár- vet. A legjobb k,épeket oklevéllel és pénzjutalom.mai díjaz .... •· Petőfi szerelmi költészetéből műjavitó kultúrotthonában A vasut.as kulturális hetek ......_ 
adnak elő az irodalmi színpa- megrendezésre kerülő kórus- keretében a Nyugati-pályaud- Az első díj 300 forint, a má.sodik 200 forint, a harmadik IOf 
dok a ferencvárosi kultúrott- hangversenyen. A népdalok és 

l 

var kultúrtennében megrende- forint. 
honban és a vaJÚtter?Jezőnél. táncok kedvelőinek szép él- zésre kerillő kiál1ításon mutat-

\ A vasútról szóló költői, írói ményt ígér a szolnoki fútőház ják be alkotásnikat a vasutas Mező László 
művek tolmácsolására vállal- ,,Tisza" táncegyütte.;ének ven- képz.öművészek. Dombóvár 
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A Debreceni VSC nyerte a pontversenyt 
az országos vasutas felnőtt birkózó-bajnokságon 

Alker (BVSC), 2. Gémesi (Sze
gedi VSE), 3. Nagy (Ceglédi 
VSE). Ugsúl11: 1. Völgyi 
(BVSC), 2. Hajdú (DVSC), 3. 
Szabó (Püspökladányi MA V). 

A szakszervezet kulturneve- ket vezető és pontozó bírák Pehelysúly: 1. Hódos (DVSC), 
lési és Sportosztálya június 2- nem álltak feladatuk magas- 2. Ivanovics (Szolmoki MA V), 
án és 3-án a BVSC Szónyi lia,tán. A jövőben ezt el le- 3. Kátai (BVSC). Könnyúsúly: 
úti birkózótermében rendezte het kerülni, ha a szövetség 1. Dichen (DVSC), 2. Ispán 
'neg az országos vasutas fel- megfelelő bírói gárdát küld a (DVSC), 3. Polgár (BVSC). 
.lÖtt köté'�ogású birkózó- szakmai bajnokságokra, ame- Váltósúl11: 1. Székely (BVSC), 
bainoksá.got. Jyek sok esetben jelentösel>- 2. Száraz (Dunakeszi), 3. Gál 

Az idei bajnoksá.g,1-a 11 vas- bek, mint egyik-másik területi (Ceglédi VSE). Középsúl11: 1. 

utas sportkör küldte el leg- jellegű verseny. Ta'T1' (BVSC), 2. Kovács 
jobb birkózóit. A kétnapos ta- Az idei bajnokságon a Deb- (DVSC), 3. Simon (Ceglédi 
lálkown 70 versenyző mérte receni VSC és a BVSC ver- VSE Fél hé ·" 
• t dá ·��yző1· magasan kiemelkedtek 

). ne zs..,,.y: 1· Szabo 
ossze u sát. A bajnokságot =• C) 
a küzdelem jellemezte. Az a mezőnyből. A bajnoki címek (DVS , 2- Pintér (BVSC), 3. 

egyes súlycsoportokban az esé-- megszerzésében is egyenlő Horányi (Dunakeszi). Nehéz

lyes versenyzők győztek. A arányban osztozkodtak a két súly: 1. Vászin (BVSC), 2. 

:bajnokság általában sportsze- klub versenyzői. Csapatban Höhn (Szegedi VSE),. Csapat
,-ü '  légkörben zajlott le. Csu- visz.ont a DVSC végzett az el- ban: 1. Debreceni VSC 29, z. 

pán azt lehet szóvátenni, hogy 
\ 

� helyen. 
, I 

BVSC 25, 3. Szegedi VSE 6 
egyes ,..__ tekben a mérkőzése- Eredménvek: Lepkesúly: l. ponttal. 

Kulturális és sportseregszemle Celldömölkön A KILIÁN KUPÁÉRT 
A Celildömölki '.Építési FÖ-

nö.kség szakszervezeti bi..wtt
sága az idei vasutasnap al
kalmából kulturális és sport
.eregszemllét r€lllldez a fő_ 
llőkséghez tartoz.ó valamacy
nyi építésvezietőség dolgOTói-
nak részvételével. A sereg-
llZemle érdekes;, vMtaza.tos 
programot igl§,r_ 

A megrendezésre keriilő 
kultúrverseny keretében nem
csak a színjátszók. a népi 
táncosok és a zenekarok sze
replésére adnak lehetőséget. 
de helyet kapnak a népi já
tékok. a hangszers,zóJók, a 
szavalatok és a szólótáincok 
is. 

A sportverseny keretében 
egyfordulós labdarúgó- vil
!émtornlí.t i-endez.nek. A győz-

� csapat serleget és ér
met kap. A tekézők egyérú 
és csapatversenyben mérik 
öSs2le tudásukat. Meg,ren.de
zik az SS2Jtali.ten isz.. és saik:k
ver.seny,t; is. 11:rdekes s� 
eseménynek ig�kezik a ház
tömb lrorüli kerékpá!r,Qs ver
seny, amelyen csaik a fő
nökséghez tartozó dolgozók 
inoolhatnak közhasználatú 
kerékpárral. 

Szólni kell még arról is, 
hogy a vasutasnap tiszteletére 
irodalmi pályázatot is hirde
tett; a Celldömölki Építési 
Főnökség szakszervezeti bi
wtt.roga. Erre a pályázatra 
a pályaépítő munkások mai 
életéről szóló novelJ.ák vagy 
karcolatok beküldését várják. 

Korszerű biztosító berendezést kap 

Békéscsaba állomás 
Atépfük Békés=i,ba állo- can. sőt növekvő forgaftmnt 

más vágiálnyhálózatát. A mun- ;<elil. lebonyolí'1:ania Arra van 
kálatok során állandóan há- tehát szükség, hogy a békés-
rom vágányon dolgoznak a csabai csomópont ddlgooói 
pályaépítők. Nemcsak az •z edd:igiek>nél is jobban 
ágyazatcserét és a víztele- negs,z,erv� együttmú.kö-
nítéssel kapcwlatos munkát j Jésüket. Valamennyi szol
végzik most el, hanem az �a,ti ág szoros együtlmú
állomás első tíz vágányát I íÖdéSével ártJtidalliatók az 
dominó rendszerű biztosíitó !-pítési munkálato.klkal együtt
berendezéssel is felsoorelik. A Járó á,trneneti nehézségek 
többi vágá111yt közös jelző- Sz. 's 
berendezése.s, gyenge áramú, _____ 
vonóvezetékes biztosító :rend-
57,erbe fogják bekapcsolru. 

E korszerűsítő munkálatok 
Viszomylag h066Zú ideig tar
tanak, hiszen csak a jövő 
év második felében fejező
dik majd be a biztosító be
rendezések bekötése. Az ál
lomásnak addig is vál<tozat-
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vfzszint('s: t. A terme�és egyik pat nemzet. 22. Hangtalan zúllés. 
l.e•1<.U:lije. 1'.?. D1!nántúli Köbánya. 24 A. V. 25. Irta vala. 27. Becé-
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1atJa a vébéni 20. Doktor. 21. Euró- Névelő. 36. Angol helyeslés. 38. 

A múlt évben a ld.súrunhalm 
sportkör vezetői keveset tettek a 
Kil!án-mo-z.galoanért. Igaz a felet
tes sportszervek sem adtak 6"gít
séget a töme,g,versenyek · 67lerve
Zl!séhez. 

Az !dén változott a helyzet. Az 
újjáválasztott szal<Jlzervezetl bi
zottság sport!elel6,;e feladatu1 kap
ta a Kilián-versenyek szervezé
sét. A m.ozg.alom május l-én vet
te kezdetét A sportkör vezetői
vel karö1tve öt sportágban - lab
darúgás, röplabda, kézilabda, ..akk 
és asztalitenis-z _ házibajnoksá
got szerveztek a Kilián-kupáért. 

T. T. 

Afoszlváha utazott 
a vasutas súlyemelő válogatott 
A Yemzetközi Va.su+.as 

Sportsz(}vetúg (USIC) június 
14 és 18 között Moszkvában 
rendezi meg a nemzetközi vas
utas súlyemelő bajnokságot. 

A taláLkoz.ón a magyar vas
utas súlyemelő válogatott is 
részt vesz. Az öt versenyzoöól 
álló csapat június 11-<?n uta
z.ott el Moszkvába. A csapat 
tagjai : Zságer Kázmér, Tóth 
Sándor, Veszprémi Miklós, Fa.
zekas János és Ma.rkovics 
Györr,y. 

Asztalitenisz-bemutató 
A Vasútéplt(lk Mrtl asztalltenisz

baJnokcsapata jól sikerült bemu
tatót tartott a buda;pestl lgazga tó
ság lrultúrtenrnébe11. A bemutatóra 
a n. 06Ztály sportszerető doJgoroi 
lúvták meg Ber=lk Zoll&at, alők. 
izelitót adtak az asztalltemsz 
szép<,égeli:>6L A jól s.iker!llt be
mutatón Berczik, Biró. Holló (Hal
pert) és ven�átékosként Jancsó 
vett 1'és24. 

Ilyen verseny is van. 39. Vés a 
széleln. 41. Buborék. 43. Latin 
egység. 47. Kicsl,ke n. 50. Férfi
név. 51. Görög polltlkai egyesü
lés. 50. öreg maga&lat 54. Pénz 
löbbletérf>M< ldeg,en szóval. 55. 
Kevert dalmu. 57. Kettős mutató
szó. 58. Ta.g.3dószó. 511. Vajon rak? 
61. Nyújtotta. 63. Részvénytársa
ság. 65. Számozás előtti rövidités. 
fr'l. Skezettel az Allamvasutak mo
nogramja„ 68. VisszahO!. 69. Ku
tyáé. 70. Verdi-opera. 72.. �rtesités. 
73. Szegélyez. 74. A gyertya anya
ga. 75. Fertőző betegség. 

Fllggöleges: 1. A hét verer egyi
ke. 2.. EgyLptomi istenség. 3. M<r 
torkerékpár-márka. 4. G. A. 5. 
Végre franciául 6. üzletel. 7. Lo
l><>g<j. 8. Betüpótlással sz.igeta,o
port a Csendes-óceánban. 9. l,\du
tatÓS2JÓ. 10. Kérdőszó. Ll. Lenin 
családi neve. 17. Német személyes 
névmás. UI. Állati lak. 21. Test
vér, vidéken, 23. Pest megyei köz
ség. 26. Ráz szélei. 28. Ipari nö
vény. 30. Kutya. 3L Az Idén július 
B·án lesz. 32. Hires operettszerző. 
:K. Halfajta. 37, Nagy madár 38. 
"<özség Fejér megyében. 40. Be
cézett fiúnév. 42, Vajon megfelelő 
ez? 44. Felszabadult a.fril<ai állam. 
45. Elnyúlt tor. 46. Egyedi 48. 
Fr!gial lstenassZO!Jly. 411. Jó bor te
rem itt, 51. Vidám. 52, Légitársa
ság névelővel. 55. Balatonmentl 
kö�. 56. Társas pihenőhely. eo. 
Kamabban van. 62. Tóth Henrik. 
64 Tegyél 1 66. Bodri közepe. 69. 
Kettős mutat.ószó. 71. Aronos be
tűk. 73. Soha hangtalanul. 

Beldlldend6: vizsztntes 1, :l'ügg6-
leges 31. Beküldési határidő: j(l
lius 10. A helyes megfe1t6k között 
könyveket sorsolunk ki. 

Az elilz6 keres�treJtvény IH,lyes 
megfejtése: Munkásvédelmi őr. 
Ovórendsz.abály. Üzemi balesetek. 

Könyvet nyertek: Szijj Ferenc 
Körmend állomás. Bárdosi Ká
roly, Debrecen. Balogh Mihály út 
4. Mányoki Mária Jánosháza ál
lomás. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
Na&Y l8tván Balassagyannat, 

Sziládi Sándor, dr. Bán.k:falvy Gyu
la, Tót:ka Károly Szeged, .Harsányi 
Mihály Nagybálony, Bognár Ká
roly 'J:'apolca, Mez.6 László, Bódogh 
Mihály Dombóvár, Mohos llStváo, 
Tóth 'Nbor Kiskun.halas. cs,zma
dla Sándor Sá<'bogárd, Boldizsár 
Gyula Békéscsaba, Ká.J:,pátl Sán
dor Kál-Kápolna, Szabó Tibor Bu
dapest, Pintér Lajos Vácrátót, 
s1.entgáll István Gyöngyös. cseh 
Zoltán S2>0olnoik. Kis.s LaJOB Alsó
örs, Behán Rózsa Kazincbarcika : 
Leveleiket lapunk anyagához fel
haszoá.JJuk. 

Deák Sándor FQzesa.bony, Bog-
1:ár Károly Ta.polca: Az aj menet
re.ndkönyV a nyomda kapacitásá
nak túlte�heltsége miatt kissé kés
ve került kiadásra. Az Idén a ta
valyinál 25 ezerrel több menet
r-end!könyvet adnak k1, tehát min
denhová jut belőle. 

Molnár Jáno• Horváthklmle: Le
velét továl>bitottuk, válas?;t kül
dünk. 

B&kovszky József Pilis: verse 
tetszik, bár kissé hosszú. Kár, 
hogy késve idlldte. 

Ma.rkoe ól'62'ref Zalaegers,,.,g: A 
loüldöt!lltép ,k'il:o!ése nem idő.szerű. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A lilvatalos Llqlból a szakszer-

vezeti. bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe aján]Jwc a következő
ket:  

23. s'lámb61: ll2Ml/196%. I/2. B. 
Egyeztető Bizot!ságdk szervezése. 

11�/1.962. 1/2. B. Katonai szol
gálatot teljesltő tartalék05 had
kötelesek csruádi segélye. 

113287 /1962. I/3. C. Üzemi bal
esetek esetén a fegyelmi eljárás 
le1:olytatására és a mulasztást el
követők felelősségre vonására vo-
na1lkozó e'ljárás szabályozása. 

!4. számból: l1l!:396/1l!G'l. I/1. Uji
tó'k vemenye. 

Loizit visszahúzta a szíve 

Lojzi ott állt a személyzetis ajtaja előtt. FéLszegen, alig 
hallhatóan kopogtatott. 

Furcsa volt 6t igy 14tni. öt, a nagyhangu Lojzit, akit hosz
szú hónapok alatt csak !gy eml,egettek az állomáson: Lojzi el
mara.dt szolgálatból. . • Lojzi későn jött. . . Lojzi megint kí 
akar lépni . • •  

Kezdő vasutas volt. Mint betöretlen csikó úr,y viselkedett. 
A legelső hónapokban egy idősebb vasutas ki is kapott miat
ta. Mondták: nem tanúsít elég türelmet a fiatalokkal szemben. 

Ezután még többet el-néztek Lojzina�. 
lgaz, nem egészen ok nélkül. Ha a.kart jól dolgozott. Ogyea 

volt. A kistermetű, köpcös legény könnyedén bújk.á.lt ki-be a 
kocsik loozött. 

Ha birálták, fara{Jtá.k. ezt a kisalföldi Tl'la{l'!lart, kilépéssel 
fenyegetőzött. 

- Kilépek, mert egy ba.rátom ennyit keres ott. . . Kilépek, 
mert sógorom annyit keres amott . . •  Ott nem kell éjszakázni. 
Heti 48 órát cj,olgozom, a vasárnapom szabad, minden éjjel 
ágyban alszom . . .  - mondoga.tta szünteLen. 

Ilyenkor valóságos mentőakció indult Lojziért. Mindenki 
türelemmel magyarázott neki. Egyszer azután betelt a pohár. 

Amikor az igazola.tlan távolmaradásért elmarasztalták, 
ahelyett, hogy szánta volna bűnét, a munkaJcönyvét kérte. Ki
adták neki, mire ó fölényesen eltávozott. 

Lojzi kilépéu óta a.lig múlt el fél esztendő, a.mikor a fe
gyelemre fittyet hányó legényt megpilla.ntottam a személyze• 
ti& ajta.ja elött. 

Megszólítottam, de közben már nyílt is az a.jtó. Összenéz
tünk a személyzeti vezetővel, aztán mindkettőnknek a gyerek
re forduLt a tekintete. Az cs,a.k állt, a korábbi bűnök súlyként 
nehezedtek araszos vállaira.. 

A személyzetis törte meg a csendet. Csak ennyit mondott: 
- Na, Lojzi, há,t visszajöttél ? 
Lojzi csak bólintott. Aztán lassan, tisztán mint a cseppen.S 

forrásviz, buwvantak ki belo'1e a szavak: 
- Van valami a vasútba.n, a.mi vi.sszahúz! 
Mi nem kérdeztünk többet, szinte egyszerre mondtuk: 
- Hol,w.p, nappal06 a „túrod", gyere be dolgozni. 

- gergely -

H Í R E K  
- A kongresszusi verseny - Négyezer lóerós és óda. 

Ú J  K Ö N Y V E K  májusi időszakában a teher- ként 160 km-es sebességgel 

castro Fldel vALoGATOTT BE- vonatok menetrend szerinti halad a világ legnagyobb Die-

szEDEI (Kossuth). indítását 16,9 százalékkal, a sel-mozdonya, amely az 
kocsitartózlkodási tervet 8,5 NSZK-beli Hensche!-gyárban 

c�:iba�kt����t�lö 
s���:� :: s.zázalékkal teljesítették túl a készülrt a Swvjetunió számára. 

állítottak egy fiatalembert: állam- Miskolc tiszai pályaudvar A mozdony 23 méter hooz
elleoes összeesk11véssel vádolták. dolgozói. Az állomási dolgo- szú, három méter széles és 
A tárgyalás a nyilvánosság kizá• wknál a Gagarin-túr volt 4,5 méter magas. Két darab 
t�!;l;

1
b�

0
1JJd1gbe�z.f���

1�:l:l�t'ic �l� a legjobb. Diesel-motor hajtja. 
ítélhetnek engem. az mit sem szá- - Valóságos kis ligetet te- - Kilenc szocialista ország 

�;; ! �t;.i!�:;:; f
�e!�:;'

e
�� 

l 

lepített ru: Idén Vá:rátót ál- Bulgária, Csehszlovákia, 
mentette, de igazságot szolgálta- lomás tertiletén a harom sw- Lengyelország, Magyarország, 
tolt neki és minden kubainak. A cialista brigád. 200 darab Mongólia, az NDK, Romá; 
kötetben közölt beszéde� a kubai gyümölcsfát és 1500 dlszcser- nia, a Szovjetunió és a Viet
f���alom fontosabb allomasa,t jét ültettek el. nami Demokratikus Közt.ár• 

A 11111. Országos Vasutas Ifjúsági 
Találkozó műsora 

A júnaus 24-én Balatonal- tornászai, valamint az MTK 
mádiban megrendezésre kerü- I. osztályú férfi gúlacsapata. 
ló VIII. Országos Vasutas If-
júsági Ta.lá.llkazón a ha€yomá- Különvonatok indulása: 
nydkh<>z híven eg,észnapos Junius 23-án Debrecenből 
ikultúr- és sportprogram várja 21,55-kor induló vonat 24-én 
a vasutas fiatalokat. 5,22--'kor érkezilk Mnádiba, a 

A kultúrműsor már a kora Miskolcról 24 órakor induló 
délelőtti órákban el!kezdődik. különvonat reggel 6.38-kor ér

A fél 1 1  órakor megrendezés- kezik, a szolnoki különvonat 
24-én 1,25 órakor indul, 6,03-r.e kerülő nagygyűlés előtt kor érl<.ezill!:, a szegedi külön-

saság - vasúti szakemberei 
tízn.irpos értekezletet tart.ottalk 
Mo<Szkvában. 

- Ajándékmúsort adott a 
szegedi, vasutasoknak a Ma
gyar Néphadsereg Művész
együttes., a szegedi vasuta• 
sok Petőfi Sándor Művelő
dési Otthonában. A kitűnő 
ajándékmúsort sok tapssal 
köszönte meg a hallgatóság. 

- Tovább fejlesztették • 
gyúrűrugós vagon ütközők 
gyártását a győri Wilhelrn 
Pieck Vagon- és Gépgyár
ban. A korszerűsített vagon• 
ütközők nagyobb teljesítmé
nyűek az . eddigieknél: 80 
tonna végerejú nyomást bír
nak el. Balassa Tamás tánc7..enekara vonat 0,23-lkor indul, 7,18-kor 

játszik, Keménd11 An.dTás é, érkezik. A hatvani különvonat 
Toldy Mária énekel. A nagy- 3,20 órakor indul, 7,3G..J<or ér-

- A Szovjetunió vasútvo

gyúlés után öntevé'keny vasu- kezik, a pécsi különvonat 3,20- nalaln majdnem kétszer any. 

tas kultúrcsoportok, neves kor indul és 8,40-kor érkezik, nyí terhet szállítanak, mint az 

színmtívészek., valamint él... a szombathelyi killönvona,t Egyestilt Allamok vasútvona

spartolók köZJremú!köclésévei 4,30-kor indul, 9,12-kor éru<e- lain, és kilencsz.er annyit, mint 

fo]ytatódik a músor. zi·k. A Budapest Keleti pálya- az angliai vagy a franciaor• 
udvarról 5,20-kor induló vonat szágj vasútvonalakon. 

A klrl!ffirmüsorbaa fellépnek: 7,47-kor, a Bp. KelenföLdról - Gyermeknapi ünnepségeit! 
Mede Tibor, Hacser Józsa, 6,45-kor induló vonat 9,19-kor látták vendégül a vasutas• 

Bc,jtor lmre, a szakszervezet ér.keziik Almádiba. gyermekeket június 3-án dél
központi vegyeskara, a Deb- Kti!önV'Ollla.tok visszaindu1á- előtt Békéscsabán a MAV 
receni és az tszaki Jármúja- sa BalatonaLmádiból: Mis- kulrtúrotthonban. A gyerme• 
vító népi együttese, a Szom- kolera 17,lO-lkor, Debrecenbe keket a MAV nőtanácsa ven
bathelyi Járműjavító pengetős 

18,10-<kor, Szolnolera 17,30-kor, dégelte meg. Szegedre 19-kor, Hatvanba zenekara. a Vasutgépészeti és 19,35-kor, Pécsre 18,35_kor, - Súlyos vasúti szerencsét-
a Pályafenntartási Techni- Szombathelyre 19,20.kor az lenség történt Kongóban. Ki
kum tánczenekara, hogy csak egyik budapesti vonat Í9 47- siklott egy személyvonat, 
néhányat említsünk. kor, a másik 21 órakor illldul amely indiai ENSZ-katonákat 

A s()Olibemutató 
• -· . Almádiiból. Az előbbi 22,50- és bennszülött menekülteket 

. .. 
resz_vevoi .

_ / 
kor, az utóbbi 23,57-kor érke-

1 
szállított. A szerencsétlenA BV�? . vivo1_ 

és b11•�ózó1, zik Bp. Kelenföldre, illetve a ségnek 88 sebesült áldozata a Testvensea sulyemelo1 és Deli pálvaudvarra. van. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 t 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 t 1 1 1 1 t t t 1 1 1 t t I I t I I I I I I t I t I t I I I I te 

VILLÁMHÁRÍTŐ, 

Odafent csinálják a menetrendet, mégis 
velem va.n ha.ragban az egész falu, amiért 
nem áll meg a gyors. 

ŐRHÁZ A BALATONNÁL 

.-:- Tetszilc tudni, olyan nap11 itt a szálloda.• hiany, hogy kiadtam vikenr'htizwrl: a ,wtírrcí 
(Pusztai P,1 ra� 
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Vasutasok köszöntése 
� 11 � � 11 

A 
vasúti munka névtelen hőseit, a messze
ségbe nyúló sínpárok őreit, a vonatok 

és állomások személyzetét köszönti az ország 
ci XII. vasutasnapon. 

&torban a szocialista országok közlekedés- � 
ügyi minisztereinek konferenciája, melyen az � 
OSZZSD tagállamok igen nagyra értékelték � 
a MAV munkáját. Várható, hogy a konferen-·� 
cia /latározatainak végrehajtásával tovább� 
emelkedik a MAV nemzetközi tekintélye. � 

Becsületes helytáUás, a vállalt kötelezeU
ségek teljesítése, akarat és bátor lendület jel
lemzi a vasutasok másfélszázezres táborának 
a XI. vasutasnap óta megtett útját. Elmond
hatjuk, hogy az utazóközönség és a szá.llíttató 
felek túlnyomó többséue egyre jobb véleményt 
alkot a vasút munkájáról, azok a -külföldiek 
pedig, akik az elmúLt esztendőben vonalain
lcon utaztak, elismerőleg nyilatkoztak a vo
natok pontosságáról, a menetrend betartásá
ról. 

A tavalyi vasutasnap óta egyébként szá- � 
mos fontos vasúti nemzetközi konferencia � 
színhelye volt Budapest. Itt ülésezett a RIV � 
konferencia, melyen 17 európai ország képvi- � Táborfalva állomáson hfüoKocsikba rakják a friss,,n szedett epret. A szállítmány exportra 
selői vettek részt. Nagy sikere volt a szocia- � megy (Utazik az eper • •• - Riport a 3. 01,dal.o,n.) 
li�ta ors��ok b'!-"dapesti �útegészségügyi t�- [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 
nacskozasanak is. Az elmult napokban ped•u 

Valóban dicséretes voU a megtett út, 
amely a személyszállító vonatok 95,96 száza
lékos menetrendszerű közlekedéséhez vezetett. 
Ez az eredmény szorgalmas, kitanó politikai 
és szervező munka uyümölcse és természete
sen nagyban hozzájárult ehhez a műszaki fej
lesztés, a mozdonyok és kocsik jó ka-rban-
tartá.sa, a· pályák jobb állapota, a dieseZesítés
ben elért kezdeti siker és az igazga.tósáuok 
magasabb igényű vezetése is. 

az előfeszített vasbetonaljak gazdaságos gyár
tásáról, felhasználásáról tárgyaltak Buda
pesten. 

A XII. vasu.tasnapot olyan időszakban ün
nepeljük, amikor különösen fontos a vasúton 

ö'tven esztendős a Központi Szertár ... 

Ebben az évben nagy feladatok várnak 
rán1, az áruszállítás területén is. Nem 

kevesebb mint 100 millió tonna árut keU el
szállítani. Az első negyedévben lemaradtunk; 
ezt is később, az év hátralevő részében kell 
pótolnunk. 

Igaz, nemsokára még korszerűbb eszközök
kel bonyolíthatjuk le a foruaJ:ma-t, méuis min
den erőnkre szükség van a nagy nyári kirán
duló- és üdülőforgalom lebonyolításához. Sok 
tekintetben seuítségünkre van az új menet
rend is, amely átgondolt, szakszerű mérlege
lés után haladóbb vonásokat tartalmaz, mint 
az eddigi mene,trendek. Jövőre megjelennek 
vonalainkon a nagy teljesítményű Diesel-moz
donyok, melyeket Svédorszáuból vásároltunk. 
Felépült az tszaki Járműjavítóban több mint 
200 milliós költséggel az új Diesel-javítómű
helv, amely Közép-Európa egyik legkorsze
nlbb ilven létesítménye. Ennek hatalmas mé
reteire jellemző; hogy (l 0létesítmény alapterü
lete (1 hozzátartozó küls6 vágányhálózat nél
kül 22 OOO négyzetméter és 256 OOO léuköbmé
tert foglal magában. A XII. vasutasnapon át
adásra kerülő Diesel-javítóműhely tervezői és 
építői messzemenően gondoskodtak a doluo
zók szociális munkakörülményeiről, a mun
kafolyamatokat gépesítették, sok daru, emelő 
kíméli meg a munkásokat a nehéz gépek, 
szerszámok kézi szállításától. 

A 
magyar vasutak kiváló áru- és szernély
szál!ítási eredményei nyomán egyre nő 

a vasutasok nemzetközi tekintélye. Az elmúlt 
napokban zárult Mongóli.a fővárosában, Ulan-

a vezetés színvonalának emelése. A vasútnál 
nagyon sokan doluoznak vezető beosztásban, 
hiszen ide számít, aki sok ezer ember mun
káját irányítja és az is, akihez csak 2-3 doZ
gozó van beosztva. A beosztottak számától 
függetlenül euyre jobban előtérbe kerül az, 
hogy a vezetőnek elsősorban kiváló emberi 
tulajdonságokkal keU rendelkezni. Törődnie 
kell a hozzá fordulók probl.émá.ival, gyakran 
egyéni kérésekkel is kell foglalkozni a szak
mai munkák mellett - mégpediu végtelen 
türelemmel, megértéssel. Nem lehet jó vezető, 
aki nem így dolgozik. 

Állandóan emelni kell a vezető beosztásban 
dolgozók általános műveltségét, hiszen a be
osztottak magasfokú tájékozottságot várna.k 
el minden vezetőtől, szakmai és politikai kér
désekben egyaránt. Ezen a területen különö
sen sok tennivaló vár a szakszervezeti bizott
ságokra, melyek a dolgozók iskolai tovább
tanulását szervezik. 
A vezetés színvonalának emelése nagyon 

hamar meghozza gyümölcsét a vasúti 
forgalom jobb, szervezettebb, gazdasáuosabb 
lebonyolításával. Euész sor fontos tennivaló 
vár ránk az elkövetkezendő időben. A nagy 
nyári személyszállítás meUett gondolni kell 
az őszre és meg kell kezdeni az el&zállítá• 
sokat. Meg kell gyorsítani a mozdony- és ko
csijavítás ütemét, hogy az őszi forgalomlioz 
elegendő uördülőanyag álljon rendelkezésre. 
Folytatni kell a miskolci vonal villamosítá
sát, amely most már valóban befejezéshez 
közeledik. őszre1 be kell fejezni egész sor pá• 
lyamunkát, hídépítést is. 

Feladataink nauyok, de megotdhatók, szi
lárd akarattal a szoluálati áuak összefouásá
val, a közlekedéspolitikai alapelvek érvényre 
juttatásával. Ehhez a munkához sok sikert, 
erőt, egészséget kívánunk a vasutasok ünne
pén minden dolgozónak! 

·o·nnepi műszakkal köszöntjük 
a XII. vasutasnapot 

A VIII. pártkonqresszus ményekkel akarják köszönteni az idei vasutasnapot. A fűtőház dolgozói eddig teljesítették az élüzem-feltételeket. Fajlagos szénfelhasználási tervüket 106,6, mozdonyfelhasználási tervüket 111,3, motorforda tervüket 108,2 százalékra teljesítették. Takarékos munkával 5 százalékos önkoítségcsökkentést értek eL 

teket. Felajánlották, hogy a fajlagos szén.. és gázolajfogyasztást 2 százalékkal csökkentik. A fiókműhely gyorsítja a mozdonyok javítását és 3 százalékos önköltségcsök!kentéssel javítja a fűtőház gazdasági eredményeit. A dolgozók ezenkívül felajánlásokat tettek az üzem parkosítására, a szerszámok, gépek tisztántartására is. 

•.• de egy cseppet sem látszik 
meg rajta. Uj és újjá vará
zsoilt é,pületek, a sok-sok virág olyan itt Budapest-Ferencvá
ros területén. mint Szaharában egy oázis. Kerek ötven eszt.en
dős pla tánfállc. régi feljegyre
sek és egy-egy veterán múltból meri.tett emléikei idézik. fel a hajdani szertárt. 

A főnöki iroda ialán, az oklevelek között egy elsárgult 
kép csüng. Nagy,bajusws, bab
mérósaokás. arany- és ezüstzsinóros vasu.tasolkat ábrázol: az 1912�ben alakult eloo szer
tár. legelső h.ilvatalnokait, clolgozó:iit. 

Feljegyzés kerül elő ... Ne
vek . . • nevek .. : nevek ... }!;pítók, első főnök és más-'.)k. Az .is lk:iderül. hogy az első, az athéni ollim>ián aranyérmet nyert KaJka.s Gyula, majd a londoni olimpiai játékokon győztes nehézsúlyú birkózó, 
Bóbis G'!/Ul,a. a Nemzeti Szín
ház neves művésze, Peti Sxin
dor is a Kö2PODti Szertár iolgozói voltak. 

A múlt 

összehasonlíthatatlan a teg-nap és a ma! - Jóllehet a megalalrulástól keroődően országos osztoozer
tár vo1t Ferencváros, mégiS lassú volt a fejlődés. A második világháború alatt - 1944. április 3-án - s2JÖnyegbomlbázás követikeztében csaknem teljesen em)USztult a szertár. Késól>b. hogy „mensék, ami menthető" - mondja Várko
nyi Ferenc szertárfónök. - 250 vasúti !kocsi különféle anyagot hurcolJtak innen nyugatra, amely sohasem tért többé visz
sza. 

- A felszabadulás után, ne-ih= im:liult az élet. Az újjáépítést főleg a szertári dolgo
zók - kö2lilbülk 111é'hányan, akik még ma is szolgálnak: Hor
nung Ferenc, Bu,bán László, 
Ma11kos Lajos, Rabi Já'n-OS -kezdték meg. Ezeket és azokat. akik már nyugalomba vonultak. de segítettek, meghív
juk a iúniius hó 29-én tartandó jooileunu ünnepségünkre. Van egy „érdekes" em.berün.k, 

tiszteletére szervezett mun
kaverseny jelentős állomása 
az ünnepi műszak, ameLlyel 
vasutasaink országszerte a 
XII. vasutasnap köszöntésére 
készülnek A vasúti csomó
pontok, az állomások és más 
szolgálati helyek doluozói röp
gyűléseken, te-rmelési tanács
kozásokon határozták el az 
ünnepi műszakok megtartását, 
hogy ezzel is elősegítsék a 
pártkongresszus tiszteletére 
tett vállalások teljesitését, a 
vasút eredményeinek fokozá
sát. 

Jól dolgoznak a pályafenntartási főnökség brigádjai is. 
... .. .. 40 •• . ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

Pécs állomáson a csomópont dolgozói az ünnepi mílszak idején elsősorban a menetrendszerűség javítására törekednek, mert az._ még közel 1 százalékkal elmarad a korábban felajánlott eredménytől Még mindig vannak késett személyvonataik és a tehervonat-indítás sem megfelelő a gépek késései miatt. A dolgozók vállalták a kocsitartózkodási idő további csökkentését és az iparvágányok grafikon szerinti kiszolgálását. A fíltóház dolgozói a széntakarékosságot eddig 99,8 százalékra teljesítették. El.só félévi vállalásuk túlteljesítését szeretnék elérni a június 20-tól július 10-ig tartó ünnepi műszak idején. A zalaegerszegi csomópont doli:ozói is kiváló munkaered-

Szeged vasúti csomópon-
ton június 11-én kezdődött az ünnepi műszak. Az első két hét eredményei alapján a szegedi személypályaudvaron Kecse Nagy Sándor brigádja vezetett a versenyben, 95 százalékkal, a rendező pályaudvaron Balogh László brigádja volt az első, 96 százalékkal. Külön figyelmet érdemel, hogy ennél a brlgádnál a tehervonatok menetrendszerű indítása 100 százalékos volt. Budapest-Nyugati pálya.-udvar dolgozói a VIII. pártkongresszus tiszteletére vállalták, hogy 3-4 százalékkal növelik a termelékenységet és ezzel több mint 6,5 millió forintot takarítanak meg, Május havi eredményük több mint 1 millió forintos megtakarítást eredményezett. A szombathelyi fűtőház vasutasai a műlt héten tartott röpgyűlésükön beszélték meg a vasutasnapi elókészüle--

2pül, szépül a dombóvári MAV napközi otthon. A felvételen látható babaházat a szülői munkaközösség anyagi &ámogatásával, Illetve társadalmi munkában építették. A takarítást és a virágosítást az óvónők vezetésével, a kis apróságok vépik (Mező Lúzló felv.) 

Hala.di Istvá,n nyugdíjas irod;ikezeló, aJd. a s:rertár megala
kiu.Lás,alkC\1" 1912-ben kezd te JJ vasúti szolgálatát. 0 lesz „az 
ünnepség fénypmitja" mondják a szertáriaik. 

A jelen 

Cézá;r, a kutya A szertár, a vasúti vagon egyik hűséges őrzője. 0 nyitogatja elóttülllk -nu.nt udlv.ari.as inas - a szertáfiészlegek ajtóit. 
A panyvara:ktárban és javítómtlhely;ben Ramas István raktárkezelő. - alki 1918 óta dolgozik a szert.árnál - ad fel-

A mára tereltem a szót! világosítást. Sok mindenre em
Igy derült ki. '.hogy a töol>-- lékszik még a Taná.csköztá.r

szöroo élüzem szertár 231 dol- saság :idejéből. Maga is mungozója közül 65 nő. Sok a fia- kástanácst� volt. 
tal. Tölhben nyerték el a Ki- - Peti Sándor mai színműváló és t-rdemes vasutas ki- vésszel együtt katonáskodtunk tüntetést. A kiváló dolgozók - meséli a többi köwtt. száma 50 felé jár. A szerszámraktárban - Négy brigád érte e1 a ilyen és olyan szerszámok gar
megt!szteló swcialista 'brigád mada vár elszállításra Vilcfrnet - szól iköz,be Bá.-nloi J(,.. lanycaruzával jelölik be a !ém
zsef szertárfőnökhelyettes.. re- a,nyagok,ba a MAV-jelzése'ket. 
niesvári Jó:z3ef párttitkár és Hatalmas ruhahegyek tornyo
Naqy Béla szl>-elnök csatlakoz- sulina!k a még hatalmasabb tak a beszélgetéshez. Mindket- raktárhelyiségben. 6-800 :>OO ten öreg szertári dolgozók. Te- ru'haféleséget ad'llJl.k iki évente mesvári 1940 óta. - mondja Cseh J&zsef ra.ktá-

- Elég ha annyit mondolt - ros. 
ég lemrint -. hogy valamikor pitli:ból - fgy mondta, pi tliból - mosakodtunk. Most meg A jövő 

t.Essé1c megnézni! - és mutat Raktár és anyag mindenfelé. az ablakon át az új ebédlő, A ,nagy területet itt és ott mosdó. és öltözködő helyiség- platán csemetefák díszítik. Ko:re. Nagy Béla csak ibólint. l vács József, a törzsgárda egyik 
Borhegyi Arpádné, a népsze- tagja ültette arokat a KISZrú Szidi néni birodalma az ét- , fiatalok segítségével. Az.ért -'kező, moodó és ölroro. csillog. mondja -. hogy majd a het

ragyog. Nem mindenna,Pi a venötéves jwbileum alkalmával tisz� eleven emlékként álljanak és Kísérőnk is akad!t a virág-1.,besz.éljenek" a !küzdelmes. de ágyások !közt járva. Egy éjjeh- nekünk szép má:ról. őr. melv ,nappal sem :fándt. - g. J. -

Üdvözlet a vasutas dolgozóknak 
A vasutasszakszervezet elnökséue a XII. vasutasnap al

kalmából szeretettel köszömi a vasut® dolgo,z6kat. 
Üdvözli a vasutas dolgozók azon kezdeményezését, hogy 

a VIII. pártkonuresszus tiszteletére indított verseny keretén 
belül újabb munka.sikerekkel köszöntik a vasutasok napját. 

A szakszervezet elnöksége meg van győződve arról, hogg 
az elmúlt éveknél is eredményesebb munkával járul hozzá 
minden vaautas dolgozó a népgazdasáui tervekből a vasútra 
háruló feladatok maradék.talan, gyors és gazdasáuos teljesíté
séhez, ezzel erősítve a mu-nkáshatalom uazdasáui bázisát, gyor
sítva a szocialista Magyarország felépitését. 

Kívánunk minden vasutas doluozónak újabb munkasike
rek�t. ""ldou és egyre megeléuedettebb életet. 

A szakszervezet elnökségének nevében: Szabó Antal 

főtitkár 

Magyar siker a nemzetközi vasntas 
képzómóvészeti kilillítlison 

Ismét Ficzere László nyerte érmét Ficzere László miskolci a FISAIC aranyérmét. mozdonyirányítónak ftélte oda A lkö:zielmúltiban HeJ.sinkiben a zsúrt. Mint köztudott, az került sor a FISAIC rendezé.. 1960--ban Budapesten rendezett 
sében az V. nemzetközi vas- hasonló kiállítás ara:nyénnét 
utas k.épzőművészeti kiálUtás- szinlén Ficzere elvtárs nyerte' ra, amelyen 17 ország vasuta- el. 
sainak amatőr képzőművészei Rajta kívül Bottyán Jáno. között a magyar vasutas kép- Tóth János és Csáki lstvá� zőmúvészelk alkotásai is kiáll!- , festményeit oklevéllel jutaI-tásra kerültek. mazták. 

A kiá.J.lftás nagy magyar si- A nyerteseknek ez úlon ia 
kert ho:rott. A kiállitás arany- szfVlből gratulálunk. 



2 MAGYAR VASUTAS 

A vezetés színvonalának emelése 
Az. MSZMP Vll. kongresz- 1 

srusa alapvető feladatként je
lölte meg a vezetés színvona
lának emelését minden szin
ten. El kell érni, hogy a veze
to7< keressék, kutassák és tár
ják fel azokat a ta1·talékokat, 
melyek előbbre vihetik nép
gazdaságunk, ezen belül a 
vasút fejlödését. Ahhoz, hogy 
a gazdasági vezető a szakmai 
ismeretét, valamint a vezetés 
színvonalát és saját tekinté
lyét megfelelő szintre tudja 
emelni, nélkülözhetetlen a ma
gasabb képzettség megszerzé
se. Ez a törekvés a legtöbb 
vezető beosztású dolgozónál 
megtalálható. 

Az esti egyetemen, főisko
lán tanuló vasutasok száma 
félezerre tehető. Ezek már fel
ismerték, hogy szakmai kép
zettségük teljes kibontakozása 
csak úgy juthat érvényre, ha 
az magasfokú elméleti felké
szültséggel párosul. A műsza
ki képzettség mellett ugyanis 
egyre sürgetőbb követelmény 
a vezetők álalános műveltségé
nek, kulturális színvonalának 
emelése. 

Ha egy szakszolgálat terü
letén részleteiben vizsgáljuk 
a kérdést, megállapítható, 
hogy akad még tennivaló. 

A nagy fútóházak vezetői
nek például csak 20%-a 
rendelkezik az előírt mér
nöki, 30%-a pedig tech-

nikusi kéyesítéssel. 
A fennmaradó 500/o-nak csak 
8 általános vagy ennek megfe
lelő képzettsége van a célul 
tűzött egyetemi végzettséggel 
szemben. 

A vontatási külszolgálatnál 
meglehetősen nagy az arányta
lanság a mérnökök és a tech
nikusok megoszlását illetően. 
A statisztika szerint átlago-

jól képzett vezetőket követel 
utánpótlásnál figyelembe ve-

1 
Mindez másképpen vetődik fel 

hető még az a 231 dolgozó is, az idősebb dolgozóknál, minL 
akik a fűtőházaknál nem re- akiknek életkora a 40 évet 
szortosi beosztásban, képzett- sem é1i el. 
ségüknek nem megfelelő mun- J A gazdasági vezetőknek a 
kakörben dolgoznak. Igaz 

I 
szakmai munkával párhuza

ugyan, hogy a velük való be- mosan fontos feladatuk a ká
szélgetésnél kifejezésre juttat- dernevelés. A hatáskörök le
ták, hogy nem is akarnak re- 1 adása növeli a gazdasági veze
szortosl munkakörben dolgoz- 1.és önállóságát és felelősségét. 
ni, mert anyagilag hátránya- Foglalkozni kell a perspekti-
sabb helyzetbe kerülnek. vikus kádernevelési és után-

Sokoldalú müszaki kép- pótlási tervben az említettek 
zettség, technikai készség, terv szerinti beiskolázásával 
kellő irányító és szervező- is. Különösen nagy gondot kell 
képesség, a dolgozóit ügyé- fordítani a vezetö beosztásra 
vel való emberséges törő- alkalmas dolgozók kiválogatá-
dés. nem utolsósorban I sára és továbbképzésére. El 
magas müveltség, politi- 1 kell érni, hogy a rátermettek 
ka.i tisztánlátás a legfon- , beiskolázását alapos. körülte
tosabb követelmény ah-

1 
kintó munka előzze meg. 

hoz, hogy valaki jó vezető A vasútnál végbemenő legyen. , minőségi változás a villa-
Mindezek velejárója a beosz- mosít.:ls, ,. die«elC'<'r "�. a 

Gyorsabban közlekednek 

a francia vonatok 

Az új menetrend bevezetésé
vel Franciao-rszágban több tá· 
volsági vonat közlek.edésében 
történt váitozás. A Párizs
St. assbourg vonal villamosí
t.ása félórával -rövidítette meg 
a mendidót. Az Európa 
Expressz menetideje 36 pe-rc· 
cel, a Kapitol meneti.deje a 
Párizs-Toulouse vonalon 15 
perccel ravid.ült. Befejezéséhez 
k.özeledi:k. a Párizs-Marseille 
von.az villamosítása is. lgy a 
jövőben ezen a vonalon is to

vább gyorsul a vonatok sebes
sége. 

Az olasz vasútak 

ötéves korszerűsítési terve 

táshoz szükséges jó iskolai gazdasági vezetéstől is je- Az olasz vasutak hamarosan 
végzettségen túlmenően a kö- lent.ős minőségi változást hozzálátnak egy ötéves kor• 
telezöen előírt szakvizsgák le- , követel. szerűsítési terv megvaló-sításá-
tétele is. 

1 Népgazdaságunk fejlődése hoz. A korszerűsítésre szánt 
MiJ?t i�me:e�� az _id_?S_�- elképzelhetetlen _a jól, ponto-1 összeg 1500 milliárd líra. Enkonkent 1smetlodo nunos1tés , san és tervszeruen dolgo�ó ek felét új gördülöanyag beegyik feladata, hogy az egyes 

I 
vasút nélkül. Biztosítanunk 

n 
. - f rdit"ák A tervek vezetőknél szorgalmazza a ta- kell a szocialista ipar és me- szer�sere O _ l. · 

nulmányi előmenetelt. Sajnos, zőgazdaság részéről igényelt szerint a vonoero parkot 250 
a minősítők nem mindig tart-

J 
szállítási feladatok mindenko- uJ villamos.mozdonnyal., 60 

ják szem előtt ezt a követel- ri teljesítését és nem ocolsó- vonali és rendezési munkákra 
ményt. Egyes fűtőházfőnökök- sorban a lakosság kulturált alkalmas dieselmozdonnyal, nél nem szorgalmazzák kellö- utazási igényének maradékta- l800 dieselvonattal gyarapítképpen a szükséges iskolai lan kielégítését. Mindezek "ák, ezen.kívül beszereznek 25 végzettség és a szakvizsgák megvalósítása csak megfelelő J � . 
megszerzését. A fűtőházfőnö- szinten álló vezető gárdával 

I 
ezer korszeru teherkocsit. A 

kök 46-%át mentették fel a [ oldható meg. pályák felújítására 100 mil-
képesítés megszerzése alól. Dobó István liárd lírát terveznek. 

FÉNYEK ÉS ÁRNYAK VESZPRÉM MEGYÉBEN 
san 309 dolgozóra jut egy mér- Veszprém me1111ében tőbl> _ A megyei bizottság a kö- j lalkoznia az általános mű-nök és 219-re egy technikus. minit 5100 szervezett vasutast zelmúltban ellenórzést ta1"- 1 veltség emelésével. A Keleti fűtőháznál 90, a tartanak nyilván. Nem köny- t'?tt valamennYi munkásszál- Csak néh/lny eredményt és miskolci fűtőháznál 851, a nyű feladatukat - ha akad- lason., A ½'·pasztal,atok v�l- problémát említettünk meg. nagykanizsai fűtőlháznál pedig nak is kisebb zök,kenők - ti;kozok. Lá.ttunk olyan szal- Megvan ott is _ mint min-741 dolgozóra jut egy mérnök. közmegelégedéssel látják el. lást, ahol �t fordfto!- denütt _ a lehet.őség a hiVeszprém-külső iútöháznál és Erről beszélgettünk Tu.czai �k °:. tiszta.sagra, _a kultu- bák felszámolására. Csak a a IV. csoportú fűtőházak több Gyulával, a sza.ksrervezet ralt -kornyeze_tr _ _ e. V_ iszont en-

J·o· tapasztalatokat kell hasz.. mint a felénél egyáltalán z k he nincs mérnök. A közel 500 Veszprém megyei bizottságá- nek e lenkezo,et is so -
n

06it
a

ni 

dolgozót foglalkoztató komá- nak titkárával. lyen észrevéteieztük. A pá... • 

romi fűtöháznál mindössre - Felelősségünk tudatában lyafenntartási laktanyában 
egy technikus van. -vagyunk, $ éypen ezért nem például 1W{f1J rendetlenség 

volt, de felhívtuk a -vezetők Az alacsonyabb kategó- kell szégyenkeznünk az ered:- figyelmét a túlzsúfoltság, kor-riába besorolt fútőháza.k. mények miatt, még ha ta:pan- szerútlenség megszüntetésére illetve kirendeltségek alig talun,k is hibákat. A szocia-
20%-a foglalkoztat mér- lista brigádmozgalom pél- is. 

nököt. dául má1" sii,éles méretekben A munkásvéd.elemben év-
Ezeknél a fűtőházaknál azon- kib<mtalwzott területünkön. ról évre jobb eredményeket 
ban a technikusok foglalkoz- Az élharcosok közé sorolhat- értünk el. 1960-ban 313 bal
tatása kedvezőbb, mint a mér- j-uk Majo-r Mihály, Bokor esetböl adódóan 7428 mun
nököké. István, Szvoboda János, Ta,.. kanap esett ki a termelésből. 

B. Gy. 

CIKKÜNK NYOMÁN .•. 

Lapunk június 2-i számában 
„Elismerés és bírálat" címmel 
arról írtunk, hogyan mentet
tek meg egy veszélyeztetett 
állatszállítmányt a pécsi vas
utasok. Ezzel kapcsolatban 
Tóth JánJos elvtárs, a pécsi 
igazgatóság vezetője_ arról ér
tesítette szerkesztőségünket, 
hogy a swlgálati kötelezettsé
gükön túlmenő jó munkájukért 
pénzjutalomban részesítette az 
áldozatkész vasutasokat. 

A mérnökök utánpótlására kács Zolt.án Kovács Pál lm- Tavaly 234 baleset volt és 
sajnos, a kilátások sem bízta- gádvezetőket. Kezdetben -vor... a lcieső munkanapok száma 
tóak. Jelenleg a műszaki egye- tak túlzások is. Hatalmi szó- is tíz százalékkal csökkent. 
tem esti tagozatán 91, nappali val, erőszakosan hoztak lét- Hogy minek köszönhető ez 
tagozatán 39 a hallgatók szá- re a megti.szteT,5 címért ver- az eredmény? Annak, hogy 
ma. Ebből mindössze 12-en ta- senyző kollektívákat. Az a dolgozókat segítségül hív
nulnak a vontatási szaxszolgá- eredmény: megalakulásuk tuk. Megszerveztük a mun
lattól. Utánpótlás várható után ezek hamarosan felosz- kásvédelmi órhálózatot. Igy 
még a 121 ösztöndíjas tanul- lott:a.k _ mondja Tuc.zai elv- eWre léptünk a baleseti ok- * 

mányának befejeztével. társ. tatásban is. Hiszen lassan-
Bol-A:t:ra is kell gondolni, hogy ként mindenkire sor kerül Május 1-i számunkban 

a fűtőhá&őnökök egyötöde az és a munkásvédelmi őr kö- dizsár Gyula levelezőnk leve-
55 éves kort már túlhaladta. Javítani ken telessége lelkiismeretesen ta- le alapján megírtuk, hogy 
A mérnökök utánpótlása ér- a tömegkapcsolatof nulmányozni az óvórend.s:ro,.. Sarkad, Ujki{Jyós, Mu-rony ál-
dekében elengedhetetlenül bá.lyokat _ fejezte be Tu.. lomásokon és máshol, a szol-
szükséges a jó kapcsolat meg- A termelési tanácskozások czai elvtárs. gálati főnökök nem gondos-
teremtése a műszaki egyete- színvonala az elmúlt évek- kodnak a tüzelő beszerzéséről. 
mekkel. A tervszerű utánpo' t- - Ennek nyomán a szegedi ben )0 elentősen emelkedett. A r· "bb b f • k l 'kb . t . . I tál ától azt lás biztosítása érdekében fel- o em er az 1s o a a 1gazga osag . osz y 
•--'tlenül szükség va111 a társa- dolgozók bátran szólnak és az értesítést kaptuk, hogy a 

1962. Jl'.lLIUS t. 

Ellentétek a szabad szakszervezetek 
nemzetközi szövetségében 

A S'.laksziervezetek nemzet-
1 

Köztársaság részéról a _leg
közi társulásának területén nagyobbak. A

ti
z egyesai%szagte

-
ok 

mindig jelentkeztek ellen- sz_akszerveze mozg a1 . 
t.étek mivel a szövetséget al- hát nagy figyelemmel kísérik 
kotó' nemzeti központok a szolidaritási alapok hová
gyakran egymástól lényege- fordítását: . Ami_kor példá_ul a 
sen eltérő véleményeket kép- Nemzetközi Szovetseg vegre
viseltek. A jelenlegi nemzet- hajtó igazgatósága a� 1961-:--63, 
közi szövetséget az a válság időszakra - az első periódus 
hozta létre, amely a háború befejeztével új fel!hív�i 
után a negyvenes évek végén �tott _ki a N�mzetközi 
alakult. Szolidantási Alap '.es�re, az 

Az 1949_00n létrelhozott szö- angol szakszervezeti szovetség 
tsé bek között azt is nem nagyon lelkesedett a v� . !f, .. el?'? f • _ javaslatért: Az új felhívás celJai koze. iktatta, hogy a e� 

IO ·uw dolláról szól amiből lődésben V1sszamaradt orsza- mi 
gokban kialakult szakszer- Ang�ia 80� OOO f=tat (2 240 OOO 

vezeti törekvéseket a nyugati dollart) v,sel. 
jellegű szakszervezetek irányá- A TUC fötanácsa közölte a 
ba terelje. MásréSzt nem szakszervezetekkel, hogy véle
meglepó hogy a hidegháború ménye szerint revízió alá kel: 
atmosztérájában a világszö- venni a NemzetkőZi Szövetség 
vetség núndent elkö:"etett, pénzellátásának rendszerét. 
'hogy az új szakszervezeti moz- Egyébként is rnindenképpm 
galmakat saját magának meg- kétséges, hogy a szolidaritásl 
nyerje. Ez természetesen sok alap részére Angliában három 
pénzbe kerül. év alatt 800 OOO fontot össze 

A nemzetközi szavetség be- lehet gyűjteni. A TUC már vétele 1960-ban 165 eze, font 
-volt. A tagok létszáma 55 "!1-il- köz.ölte is, hogy Anglia a szo.. 

ztó. A hozzájárulások Amenka'. lidarítási alaphoz 1961-63-ra 
Anglia és a Német Swvetségi nem fog lhozzájáruLii. 

Vasutasok elbocsátását tervezik 

az Egyesült Államokba,n 
Az amerikai Missouti Allam 

Pacific R.ailroad Company 
nevű vasúti részvénytársaság 
a közelmúltban felemelte a 
vasúti dc,Igozók egyes rétegei
nek fizetését. Downing B. Jen
kins, a részvénytársaság elnö
ke azonban a napokban beje
lentette, 'hogy alkalmazottai
nak egy rés2Jét kénytelen el
bocsátani. Mivel magyarázható, 
'hogy az ,említett vasúti rész
vénytársaság egyik kezével 
fizetésemelést ad, a másikkal 
viszont felmondó leveleket 
os,,;togat? 

tat, amennyinek a f"tzetése 
fedezi a béremelésekre kiadott 
több mint három millió dol
lárt. Az elbocsátandó vasuta
SO'k számáról a részvénytár
saság jgazgatója nem nyilat
kozott. 

Elbocsátások lesznelk mw
nís államban is. CsikágóJ je
lentések szerint az IUionü 
Central Rail-road vasúti rész
vénytársaság is bejelentette, 
hogy létszámcsökkentést haj
tanak végre a nem eléggé jö
vedelmező szárnyvonalak al
kalmazottai köz.ött. Itt körül
belül 650 vasutas elibocsátása Jenkim úr nem titkolja az várható. 

egymást követő jntézkedések 
A Rockislandí Vasutt Részokát. Kijelentette, hogy a vényt.á1saságnál a részbeni fizetésemelés a társaságnak 

béremelés szintén elbocsátáév:i több mint három millió sokat von maga után. Itt is 
dollárjába kerül és az így nemrég volt :fizetésemelés, 
keletkezett veszteséget úgy 

I 
v1szont néhány napon belül 

akarják pótolni, 'hogy el- 3000 vasúti alkalmazottnak fel-
bocsáltanak annyi alkalmaz.ot- mondanak. 

Pályázati felhívás 

A Természettuclomán1/Í Közlöny pályázatot hírdet maga, 
szfnvonalú tudományos ismeretterjesztő cikkek írására. A pá
lyamúvek t.émája szabadon választható a termé.szett<udomá.
nyok bármely területéről. 

A PÁLYÁZAT FELTÍTELEI: 
1. A pályaművek terjedelme 9--10 110'T171ál gépeU oldal 

(gépelt oldalanként 28 sor) lehet. A pályamúveket öt példá,iy
ban kell beküldeni. A té"ma iUusztrálására kívánatos 4-5 
kép. 

2. A pályázaton folyótratunk minden olvasója részt tiehet. 
A pályázat jeli{lés. 

3. A pályamúvek 
ber 30. 

beküldésének határideje: 1962. s..eptem-
= bírálJ"ák a vezetőket a folya- Kulturál1"s vonatk-"-ban h" - ssá k ·· tet· ·r dalmi ösztöndíj szerződések . . . . ..,......,. 1anyo go megszun ese e 

1 
szélesebbkörű kiterjesztésére. �tos munkát �atló hibá_;k megjegyrendő: a megyei bi- valamennyi állomást utasítot- PÁLY ADIJAK· 

tós, . • • • rmatt, mert az is akad bő- .....,."'"'-�1• többet kell fog- ták. • • · .. · • • .. A pécsi igazga ag mans JO ven. Nem egy szolgálati ve- =•-= Harom da-rab I. di,: 1000 form,t, három darab n. di3. 750 :=: jt!"rü�t�
en

·rt�J
g
fJő zetó - de szakszervezeti ve-y>""""""""""""'"""'"""'"""'""""""'"""'"""'"""'"""'"""'"""""""""""""'""""""""""''1forint, háirom darab III. díj: 500 forint. 

alatt több mérnök beállitásá- zető is - elhanyagolta a§ , § A pályázat díjnyertes cikkeit folyóiratunk leközli, és 
ra került sor. dolgooókkal való kapcsolatát. § Ú J Q Z E M I E T K E Z D E § megjel.enésko-r a közlésért járó honoráriumot fizeti. 

Ami a technikusi utánpót- Van javítani való a munk�- _ Azokat a pályamúveket, amelyek jutalmazásban nem ré-
lást illeti. az elmúlt négy év fegyelem, a m�ezes � 

• . • • - • . _ , __ § szesülnek, de szerkesztő bizottságunk közlés-re javasol, foly�: 
fejlödése 170 0_05 növekedést terén is. Helyeseliuk hogy§ Az ev ele1én adtak, �t -�endelt�esen':�- a Hamán Kato fú!o-§ iratu��an meme_lent<;tf�k és szerzőiket a $Zokásos szerzo, 
mutat a nem egészen 2%--0S a megyebizottság ezt :3 prdb-§ �á:: 60� személyes UJ, uzenti et�e��Jet .. !'- konyl_Iában gaz-

§ 
lwnoranumban reszesit,uk. 

. "k' lét zám övekedésé- lémát állandóan nap.trenden ustök es modern konyhafelszereles konny1t1 a szakacsok mun- Te észett d má . K'"z,J- y szerkesztősége merno 1 
b:n. A

n 
technikus tartja. § káj�t. A __ tágas étterem két rés�ből, áll. Az olajos 

.
r�hás _d?!- § 

rm u O nyi O on vell szem 
..g.. gozok kulön vannak a müszak,aktól és az admm1sztrac10s '""""""""""""""'"""""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""'"""'"''''" ""'"""'"""-""""""'"""'""""""""""""'"""""""""""""""""""""""'""""""""" munkakörökben dolgozóktól. Ez az intézkedés a ruházat meg

kímélése miatt született meg. 

m. d ,R-; ·?-"�-

Az új étkezde kívülről. Háttérben MÁV-lakóházak 
(Hemw Károly felvételei) 



na. J()LIUS 2. MAGYAR VASUTAS 
s 

Utazik az eper, a zöldborsó, a karalábé ... 
Látogatás a TEEM vonatokat indító Ferencváros állomáson 

Sohasem s�ünetel a _szerel- 1 SS-jelű kocsikat szabad beso-
1 

TEEM-vonatok megfelelő ösz-
vények mozgasa, a kocsik i;en- rozni. szeállítása és gyors indítása. 
dezése B-u.dape.:;t-Fere-ncva.ros Gyorsvonattal utazik tehát Hogy miért? 
állomáson, de mostanában a az európai nagyváros piacai- ! - A TEEM-vonatok össze-
hajnali órákban van itt a leg- ra a batalmas fehér hűtőko- állításával egy időben számos 
nagyobb forgalom. Szünet nél- csíkba, vagy az ilyen célra , gyorstehervonatot is kell indí
kül mozgásban vannak a tola- alkalmas más vagonokba cso- tanunk. Ilyenkor bizony szinte 
tómozdonyok, s az állomás magolt magyar eper. zöldbor- minden vágányunk foglalt. 
dolgozóinak jelzései szerint só, s más keresett élelmiszer. Nagy szük5égün.k van a feladó 
helyükre gördülnek az áruval - Merre utaznak? - kér- állomások segítségére - rnon
roegrakott teherkocsik. A sze- deztük az állomásfőnöktől, aki- dotta az állomásfőnök. 
mélypályaudvari részen vég- nek most legfőbb gondja, hogy Mindjárt elsorolta kérései
zik ilyenkor a legsürgősebb és ezek az „utasai" néhány órai ket is, ami egyébként a ki
a Jegnehezebb munkát. Nem tartózkodás után minden reg- adott rendelkezések értelmé

J .•, .  

lileftncváros-állomáson kora hajnalban végzik a TEEM-vo
natok összeállítását 

(MTI foto, Lajos György felv.) 

nioda, hogy az állomás vezetői 
is gyakran már ezekben a haj
nali órákban kezdik a szolgá
latot. Közvetlen irányítással, 
ellenőrzéssel. segítik a munkát. 

Egész Európában 

'níJ. volt már az aznapi 
»hajnali hajrán" Udva.Thelyi 
István állomásfőnök, amikor 
az, állomás munkájáról beszél
�ttünk vele. 

- Népgazdaságunk számára 
rendkívül fontos. hogy gyors
teher és TEEM-vonataínk 
mindennap menetrend szerint, 
megfelelő összeáll! tással in
duljanak. Most még naponta 
két TEEM-vonatot indítunk, de 
jűliusban már napi négy ilyen 
vonatunk lesz - mondotta. 

Köriiltekintő munkát igényel 
a gyorsan romló árukat, élel
miszereket, gyümölcs.. és zöld
ségféléket szállító, egész Euró
pán át menetrend szerint köz
lekedő expressz tehervonatok 

gel elhagyják az állomás terü
letét. 

- Külön menetrend és ko
csibeosztás szerint indítjuk 
TEEM-vonatainkat vála
szolta Udvarihelyi István. -
Egyik ilyen vonatunk 5.34-kor 
indul Hegyeshalom felé. Eb
ben a vonatban hét csoportba 
sorozva kell összeállítanunk a 
kocsikat, hogy a külfölcdi el
ágazó állomásokról g:)JOrsan 
továbbíthatók legyenek. Ennek 
a vonatnak Tarvisión keresztül 
csatlakozása van Okl..tzország
ba és Svájcba és Salzbu.-gon 
át Nyugat-Németországba is. 
Másik TEEM-vonatunk Szobon 
át a baráti Csehszlovákián és 
a Német Demokra.tikus Köz
társaságon keresztül a skan
dináv államokba viszi export
áruinkat. Ez 6.28-kor indul. A 
zöld űt garantálva ... 

Stockholm 48 óra 

ben parancs is valamennyi fel-
adó állomás, valamennyi for
galom- és áruirányító számá
ra. 

Az a legfontosabb, hogy 
c;'Sak olyan kocsikba rakjanak 
be TEEM-rendeltetésű árut, 
amelyik ténylegesen megfelel a 
fokozott követelményeknek. 
Ferencváros állomáson ugyanis 
a legcsekélyebb fékhiba miatt 
ki kell venni az indulás előtt 
álló szerelvényből a friss aru-

1 

val és jéggel megrakott hűtő
kocsit. Sajnos, még gyakorta 
okoznak késéseket az ilyen 
műszaki problémák. Ezáltal 

I 
kockázatossá válik a gyorsan 
romló áruk sorsa is. 

A kocsibárcák pontos elhe
lyezése, a fuvarokmányok elő
írásszerű elkészítése a TEEM
vonatba szánt kocsik megfe
lelő helyen való küldése a Fe
rencvárosba érkező tehervona
tokkal mind nagyon fontos 
követelmény. Ha ugyanis egy 
kocsit tévesen jelölnek meg, s 
az véletlenül bekerül a rende
zöpályaudvar labirintusába, 
onnan azt nehéz idejében ki
hozni. Az ilyen .:eltemetett" 
kocsik könnyen késést okoz
hatnak a TEEM-vonatok ösz
szeállításánál. 

Két vonattal több 

Erről beszélt Tálas Gyula 
felügyelő, Ferencváros állomás 
versenyfelelöse is. Elmondta, 
hogy a kongresszusi verseny 
során a ferencvárosi vasuta
sok mindent megtesznek a te
hervonatok gyors összeállítá
sáért. A TEEM-vonatok me
netrendszerű indítására külön 
vállalást is- tettek. 

- A C-tűr vezet a verseny
ben - hallottuk a versenyfe
lelőstőL - Jűnius első két de
kádjában ők indították a leg
több TEEM-vonatot, de csak 
egy késésük volt. Ezt a túrt 
Téglás József rendelkező for
galmi szolgálattevő, valamint 
Németh Imre és Kovács Fe
renc állomásirányítók veze
tik. Legjobb kocsimestereik 
Na.gy István és MolnáT Fe-
re-ne. 

A kocsijavítók véleménye a Bah-kocsikról 
A Budapest-Déli Múszaki 

Kocsiszolgálati Főnökség dol
gozói arra törekszenek, hogy a 
legjobb eredményeket érjék el 
a VIII. pártkongresszus tiszte
letére indított munkaverseny 
során. Munkájuk eredményes
ségét főleg a Bah-soroza.tű 
kocsik műszaki hiányosságal 
hátráltatják. A Duna.keszi Jár
mújavító - a Bah-kocsik ké
szítője - sokat tudna segíteni 
e problémákon. 

Két évvel ezelőtt írtunk 
már arról a MQ{Jyar Vasutas-

1 
ban, hogy a Bah-kocsik ab
lakemelő szerkezete nem meg
felelő. Ezt a hibát azóta sem 
orvosolták, s az ablakkieme
lők továbbra is törik az ab
laküvegeket és veszélyeztetik 
az utasok testi épségét. A jár
műjavító által alkalmazott 
ablakemelő űjítás nem vált 
be. Az dvegkár évente több 
tízezer forint és rengeteg 
munkaórát vesz igénybe a tö
rött ablakok kicserélése, vala
mint a kiugrott emelókarok 
visszahelyezése. Nem tudjuk 
megérteni, miért nem alkal
mazza a járműjavító Bartha 
Géza (Keleti Műszak) jól be
vált ablakemelő űjítását. 

Nem értjük, miért nem tet
te magáévá a Dunakeszi Jár
műjavító a tolóajtókra vonat
kozó bírálatunkat. Ezek az aj
tók és záraik nem felelnek 
meg a követelményeknek. Fő
leg a zár hibásodik meg és 
rögzítésének megerősítése 
évente több ezer pajzscsavart 
igényel. Sok munkát okoz a 
tolóajtók ütköző oszlopainak 
visszaerősítése is. Helyes len
ne, ha a járműjavító az üt
köző oszlopok rögzítését fa
csavar helyett átmenő csavar
ral végezné és a zárak he
lyett is más megoldást alkal
mazna. 

Az ülések felett elhelyezett 
csomagtartók felsö rámáia ta
karja az ablak-zárkeret felsö 
rögzítő csavarját és ezért meg
nehezíti a gyors ablakcserét. 
Jó megoldás lenne az oldalaj
tók betéteinek görgős szerke
zete, ha a görgők nem ugrál
nának ki a helyükről. A ki
ugrott görgő akadályozza az 
ajtó működését. 

A Bah-kocsik WC- és mos
dóberendezéseinek javítása 
szinte megoldhataUan felada
tok elé állítja három vizlaka
tosunkat. Ezért nagyon fon
tos volna, hogy hibátlanab�ul 
működő és egyszerűbben Ja
vítható vízvezető berendezés
sel szereljék fel a kocsikat. 

Reméljük, ezűttal észrev� 

leinket meghallják Dunake

szin és segíteni fognak, hogy 

az egyébként elsőrendű F · -

kocsik jobban megfeleljeneh "' 

követelményeknek. 

Négyesi Péter 

Tanfolyamon tanultak szakszervezetünk 

pénzügyi aktívistái 

Szakszervezetünk központja 
I 

több gazdasági felelős elmo� 
az idén is megrendezte a pénz- ta a tanfolyamon, hogy arm
ügyi aktivisták tanfolyamát. A kor megválasztották. még tel
há.romnapos tanfolyamokra a jesen tájékozatlan volt a gaz
balatonkenesei vasutas-üdülő- dasági munkában, de a tanfo
ben került sor. A gazdasági fe- lyamon tanultak alapján . má:r 
lelősök és a számvizsgáló bi- tudja, hogy mi a kötelessege a 
zott.ságok elnökei vettek részt szakszervezet pénz- és vagyon-
ezeken a hasznos továbbkép- védelmét illetően. 
zéseken. A gazdasági felelősök és a 

A tanfolyamokon jó színvo- számvizsgáló bizottsá�ok. fel
nalú szakelőadások keretében adata szép, de- felelossegtel
ismerkedtek meg az űj és a jes, és e feladatoknak �_k 
már gyakorlottabb pénzügyi azok az aktivisták tudnak Jól 
aktivisták azokkal az irányel- megfelelni, akik rendelkezn�k 
vekkel utasításokkal és rende- megfelelő pénzügyi szaktudas
letekk�l., amelyek szüksége- sal. Ezt a szaktudást kív'.1-°ták 
sek a szakszervezeti bizottsá- megadni a bala:onk�nese1 ta.n-
gok pénzügyi feladatainak el- folyamokOJ?- Vél;m�nyem :1ze
látásához. Szükség volt ezek- rint ez telJes mertekbe'? sike-
re a tanfolyamokra, hiszen rült is. Vörös József 

Tizenöt szocialista brigád 

a miskolci fűtőházban 

Szállítási tervük teljesítésé- végez jó minőségű javítómun
vel tavaly kiváló eredményt kát. A Riczó, a Sári és a Cser
értek el a miskolci fűtőház mák brigádoknak arra is van 
dolgozói és jelentős részük van gondjuk_ hogy az űjonnan szer. 
abban., hogy Miskolc csomó- veződött munkabrigádokat se
pontra került a Mi.Iliiszterta- gítsék, a magukéhoz hasonló 
nács és a SZOT vándorzászla- jó eredmények elérésében. Di
ja A fűtőházi eredmények csérettel kell szólnunk Veréb, 
most is elismerésre méltók. Rákt>si, Szabó, Buchá-r és Sze-

Különösen jó munl<á.t végez rencsi művezetők hozzáértő és 
a fút.őház 15 szocialista bri- fáradhatatlan munkájáról is. 
gádja Jelenleg 9 lakatos, 4 A miskolci fűtőházban jó 
esztergály0s és 2 kazán.kovács kezekben van a gépek karban
szocialista brigádja van a fű-

i 
tartása. 

tőház fiókműhelyének. Ezek- Fekete László 
ben a brigádokban 85 dolgozó Miskolc 

Levelezöink írják 
Rendlkíviili termelési ta-1 Az átépí.téSTe kerüló Mis- ! géplakatos a „Szalcma tfiú, 

náCSlkozást tartottak jűnius ko!c tiszai pálya-udva-r te.-- mestere" jelvény aranyfoko.-
19-én Szegedc.Rókus állomá- vetve! kapcso/.atbo.n írta meg za.tát nyerte el. Ezüstfoko
son.. Megbeszélték a vas- javaslatait Papp Tivadar za.tot kapott Hegyi József 
utasnap; ünnepi műszakkal anyag_ és leltáTs-zámadó. Ja- mozdonyvezető és Kuritcz 
kapcsolatos tennivalókat: to- -vasolja, hogy a nagyforr,al- Károly esztergályos, bronz-. 
vább gyorsítják a kocsifor- mú várócsamok bejá.-ati a.i- fokozatot értek el Darvas 
dulót, javítják a kocsik sta- tóinak elöteréhez szélfogó Lajoo és hóki Ferenc rno-z.-összeállítása, amelyeket a Amint megtudtuk. ezekkel 

francia elnevezés rövidítésével az expresszvonatokkal 48 óra 

(Tmns Eu.-op-Exp,-ess Mar- alatt Stockho!mba, 36 óra alatt 
chandises) TEEM-vonatoknak Ham?urg?a.. emek a gyorsan 
nak neveznek. Ezek a vonatok romlo szall1tmányok. _- lm�, 

csak olyan teherkocsikat to- a_z eu:ópai vasuta�o� igy segi
vábbítanak, amelyek megfe- tik elo a ne1;1z�tkozi kereske
lelnek a 100 km/ó sebesség kö-

1 

delm�t_. a 1J:ékes. egymás mel-

Jűlius folyamán tovább nö- tikus és dinami!kus terhelé.. e!öteret is 1,étesítsenek, mert donylakatosok. A többiek 
vekszik a TEEM-forgalom. sét. Az állomás dolgozói ez a csarnok fűtését segítené nem tudtak megfelelni a kö-
Naponta kettővel több friss egyöntetűen javasolják hogy elő. Hiányolja, hogy a tel'VI- vet.elményeknek. A:z. ifjú 
áruval megrakott szerelvényt János tol�tásve· zetőt ben nincs kijelölve megfe- szakembereket Kapronczai 
kell majd összeállítaniuk Fe- Szabó Q 

1 1• • , J -
rencváros állomás vasutasai- .,Kiváló dolgozó" oklevéllel e __ 0 __ helyiseg, a tiszt,tó �sz- a.n_os 1;1érnök készítette el.ó 

vetelményeinek, tehát a lett eles pohtikáJát. 
nak. Ehhez minden feladó ál-

1 

tüntessék k;i a vasutasnapon �.?! é$ fogyó anyagok táTo- a V1zsgeira. 
* 

lomás segítségére szükség van! - írta Tóth Károly levele-
a. ' 

* „Végre helyiséget kapott 
TEEM-vonatokba csak S- és Mindennapos erőpróba a (L-cz) zönk. Felhőszakadás volt jűnius a. pécsi fűtőház üzemorvosa 

Lehet, hogy kissé meglepő 
11 cim, de így igaz: a. kiskun
halasi Magyar-család tagjai 
eddig összesen másfél évszá
zadot töltöttek vasúti szolgá
latban. Egészen pontosan 159 
évet. 

Valóságos vasutas „dinasz
tia"! - S tegyük mindjárt 
hozzá, hogy ez nem egyedül
álló eset. Sok olya.n család él 
hazánkban, amelyben apáról 
fiú1'a száll az indítótárcsa., 
vagy a. jegyvizsgáló táska. 
Rendszerint ilyen családok 
tagjai alkotják a. vasutas 
törugárda alapját. Kissé tehát 
róluk is szólnak a sorok, 
amelyben bemutatjuk a Ma.
lllf0f'-C$4.lá.d vasutas múltját, 
jelenét és jövőjét. 

A Magyar-csa.lád legidősebb 
férfi tagja, Ma.gyar Mihály 
vonatkezelö, főellenőr. Három 
testvére ugyancsa.k Kiskun
halas állomáson teljesít szol
oálatot. Magyar István 1934, 
Ká.1'oly 1935, lmTe 1938 óta 
Nsutas. 

Nagyapjuk, Magyar Márton 
llyitotta meg a vasuta.sok so
nit a családban. 1882-ben kez
dett dolgozni. A z;.monyi pá
lvafe-nnta.-tásnál volt pálya.
munkás, egy megállóhelyen 
teljesített szolgála.tat 25 évig. 
Négy leánya és egy fia volt. 
A lányok mind vasutas felesé
oek lettek, a fiú, Magya..- Mi
Mlv kiadóőr volt Terézhal.
Wldn, majd Lászlószállásan. 

Másfél évszázad vasúti szolgálatban 
Fiai a már emliteU kiskun
ha.lasi va.suta.sok. 

S velük nem zárult be a. sor. 
Három -úja.bb va.s-utas ván 
máT a családban, ők a. déd
unokák. Az ifjabb Magyar Mi
hály 21 éves fia. három éve 
vonatfékező, ugyancsak Kis
kunhalason. Ma.gyar István 
leánya., Éva. Buda.pest Keleti
pályaudvaron dolgozik, Ma.• 
gyar Imre leánya. Kiskunhalas 
állomás segédhivata.lában ta
nuló. Ide ta.rtozik még a.z is, 
hogy Magya.r Mihály főellenőr 
leánya Ma.-kó La.joshoz me-nt 
feleségül, a.ki a. kiskun ha.lasi 
szertárfőnökség anyagkiadója. 

A Ma.gyar-család tehát ízig
vérig va.sutas család. Megsze
Tették a nehézségei ellenére 
is a szép va.sutas életet, örök
letes élethiva.tás számukra a. 
vasutasság. 

va.sutas életet a Magyar-fiúk. 
Na.gy volt a.kkor a munka.nél· 
küliség. Néhány hóna.pig dol• 
gozhatta.k, azután szünetelt a. 
munka., s a. pálya.munkásokat 
szélnek eresztették ... Hiába 
volt a nagya.pja. és a.pja. is 
vas-úti dolgozó Ma.gyar Mi
hálynak és fivéreinek, öt évig 
ke!Iett várniuk, a.mtg végleg 
megnyílt előttük a. biztos ke
nyeret jelentő vasúti pálya. 

Jó, hogy a. ma.i fiatal va.suta
sok már nem ismerik az ak
kori bizonytala.n életet. De 
nem árt, ha tudnak róla. Ma.
gya.r Mihály ilyen szövegú ér
tesítést kapott, amikor 1931-
be-n ta.vaszkor újra kezébe ve
hette a. kőra.kó villát: ,,Alkal
mazom önt a. Magyar Királyi 
Alla.mvasutak szolgála.tába. 
munkásul. Munkabérét szol
gálatba lépésének napjától 
ka.pja. Alka.lmazásána.k egész 
ideje ala.tt állandó a.lkalma.
zottá nem válha.t. Onnek szá
bályszerúe-n bármikor, minden 
indoklás nélkül felmondható.H 
- A felmondásra. nem is kel
lett sokáig várnia. Megka.pta 
azt minden évben, .-endszere
sen. 

- Mi tulajdonképpen máT a 
30-as évek elején is soka.t dol
goztunk a. vas-útnál - emlé
kezik a múltra. Ma.gyar Mihály 
-, de nem véglegesítettek 
bennünket. Nagyon vigyáztak 
arra., hogy ne legyen folyama
tos a munkaviszonyunk. Ha 
egy évet folya.ma.tosan dolgoz
tunk volna. a. MAV-nál, a.kkor 
má,- járt volna. a kedvezmé
nyes uta.zás a tüzelő. 

Pályamunkásként kezdték 

Amikor kiskunha.lasi lakásá
ba.n beszélgetünk az ősz hajú 
Magyar Mihály főefllenór.-el, 

a az is szóba. került, mennyi ne-

hézséggel kellett megküzdenie 
a. vasútnál töltött három év
tized a.latt. Mégis megkérdez

17--én Ba.d.acsonyban. A hegy- - írja levelében Leit;, Fe
oldalról lerohanó víz sok renc. - A helyiség azonba.11 

tük: 
- Miért szereti 

munkát? 

kárt tett a vasúti megálló nagyon. szűk, be-rendezése sze
nagy kiterjedésű, szép vira- gényes és a telefon is hiány. 
goskertjében is. A badacson-y,- zik. Az orvos Y'l/01"$ hivásá
tördemi.Ci MAV-ke�t do!- .-a számítani kell, tehát a te

a. va.sutas gozói K01'<Í-Cs György veze- lefonra feltétlenül szükség 
tésével megkezdték a kert van." 

- Na.gyon megszerettem a 
vasutat - vála.szolta. a tapa.sz
talt vasutas. - Tudja, nem
csak foglalkozás ez, de egy ki
csit hivatás is, a.mit szeretni 
kell. KáT, hogy a. fia.tal vasuta.
sok közül ezt sokan még nem 
így érzik ... - tette 1iozzá el
gondolkozva.. 

Magya.r Mihály és fivérei 
a hosszú évek a.latt egyszer 
sem mondták, a.mit ma.napság 
némelyik fiata.l olyan könnyen 
megkockáztat: ,,Ma. nem me
gyek szolgála.tba, mert vasár
nap van." 

- Mi soha nem késtünk a 
jelentkezésről! jegyezte 
meg büszkén az idős vasutas. 

S a.mikor unokájá.-ól, a.z alig 
két hónapja. született La.joská
ról beszélt, akkor is a. vasútra 
gondolt és fgy szólt: 

- Remélem, ő is va.sutas 
lesz majd, ha felnő .•• 

* 

lgy érzi élethiva.tásána.k ci 
vasutat a. Magya.--család min
den ta.gja. Vasút iránti sze
retetüket szavakba fogla.lni 
aligha. lehetne. de mindennél 
ékesebb bizonyíték e.-re mun
kás, dolgos életük. 

Lőrincz .JáDOII 

helyreállítását olvastuk 
BognáT Károly tudósítónk 
levelében. 

* 

„újítási hónapot tartottak 
májusban a. MAV Kitérő
gyártó VV-nél - írja leve
lében Szentgáli István Gyön.. 
gyösröl. - Ennek során 11 
újítási jat,-aslatot nyújtottak 
be a váll.alat dolgozói. To
vábbi 5 korábban beadott 
újítási javaslat felülbírálá,sa 
is megtörtént aZ újítási hó
nap ideje alatt". 

* 

Könyvtárral, televízióval, 
rádióval és lemezjátszóval el
látott. szépen berendezett 
klubhelyiséget létesítettek a 
tavaly átépített Kál-Kápolna 
állomáson. Az állomás dol
gozói elhatározták, hogv tár
sadalmi munkával tekepálvát 
is építenek - írta levelében 
Kárpáti SándoT. 

* 

,,Sza.lcma itjú mestere" vizs.. 
gát tartottak a tapolcai fű
tőházban - írja Dancs Jó
zsef tudósítónk. - Tíz KISZ
fiatal jelent meg a vizsgabi
zottság előtt. Szakmá,-; László 
esztergályOIS és Tóth Ferenc 

* 

„Allítsunk szobrot Kandó 
Kálmánnak, a vasútvi11-amo
sítás világhírű magyar űt.
törőjének a Miskolc tiszai 
pálya.udvar előtti téren , ab
ból az alkalomból, hogy rö. 
videsen befejeződik a Buda
pest-Miskolc vasűti fővonal 
villamosítása - írja levelé
ben a Közleke<léstudományi 
Egyesület miskolci szerveze
te nevében Csabai Rudolf. 
- E kezdeményezés megvaló
sításához kérjük és reméljük 
a vasutasok, a mi„kolci dol
g07.iók, a hatóságok. intéz
mén:re.'< és vállalatok segít
ségét.'' 

* 

,,Az úttörővasűt üzemfö-
nöksége és a 24. számú Rá
mán Kató űttörővasutas és 
postás csapat vezetősége és 
pajtásaJ ez űton mondanak 
köszönetet a vasutassza ks7..er
vezetnek azért, hogy Bala
tonkenesén három napig kel.: 
lemes üdülést ny,ljtott a 
pajtásolmak. A pajtások ezt 
az időt próbázásaik befeje-
7.ésére használják fel" - írta 
levelében Steiner Gá.spáni.é, 
a CSQpaf;vezetó helyett.ese. 



MAGYAR VASUT,\.S 

Ahol a szakszervezeti bizottság támaszkodik 
a szocialista brigádokra 

Az elmúlt � jeooá:rjában 
Péca állanáacn öt v&11Utas ha
tározta el, oogy � a 
8ZOCialista brdgád címet. A 
:l80 V8Dltki8éró nagy vára
lllorl'.áa.l tekintett a brigád 
műiáidése elé. � 
hclgy miod az öten végieznek 
wlernil.Yen f<mtns társedalmi 
munklá:t. Van köaük szb-tag, 
J)lir1lbüm]mi, ezemináriumw.. 
zet6. 

A lcong,esszus tiszteletére 
Sr.emélyvooatok, gyorsvo-

J6z#f. - Oamdolt a háza. 
- Ne � el,, maijd -. 

gtlb(nJk, . .  - mondtá:k a 
1öbblek. S a brigád több na
pcm 6t dol8(lllJCJllt 1ánuk házá
nak újjáépítésén. 

- Soha nem :f� elfelej
teJJd mt az áldoza�t... 
- háal4rodott Ki89 Gy. J6-
21d. - Tllbbet ér nekem 
most a ház,, mint akár egy 
palota. 

A B'lll!!n!lllet 18 � 
jele az 111, hc)gy nem múliik el 
SZJO,lefléa- vagy népnap aján
dékorás nélkül Már IIZIJn.re 
hagyománnyá vMt ez a bri
gádnál. 

- Az á'llla1ános és ll:zlllkmal 
múvebt&,!g emelése nállupk is 
ig«t fontos kérdi!s - je-
lentietb3 ki - éllaná9 82lb
titkára. - A 'brigéd sokat se
gít nekünk, például az olyan 
dolgozók srolgálatba- �
lésével, a3cik a VII-VIII. ál
ta.Jlános lskxllla est1 tagozatai
ra jámak, Igy sikfflílt elér-

ni, hogy a · vona'llk:fsér6k kö
zül két év aLa.tt hatvoanan pó-
1Dllták a hiányos ál� is
kolai ta.nuLrnáonyaikat. 

- Azért van problémánlt is 
- figyelmeztet a brigádveze-
tő. Válla,ltuki, hogy v.igyárzunk 
az ela5írás szerinti egyenruha 
viselésére. De itt a nyár. so
ikan k.éll(y.t.elenek zárt cipőt vi
selni, vagy killönfléle színű 
szmv:lá1ban járni. Ez ugyan 
szabálytalan., de vajon, hol 
kapható fekete smndál? Se
hol. Ez a probléma ugyan túl
nő a MAV !lll.ellékeseinek ha,
tá.skörén, valamilyen móoon. 
amnban segítellli kelD.ene raj-
118.. Rendeljenek a cipógyárak
tól i,lyen lábbelit is. 

Bemumttunk egy brig;áMt, 
amelynek jó munkája nyo
mán egyre több és több vas
utas vállalja a szoclalista cf m 
elnyerését és ezzel e�lt a 
lrultúrálódé.�t. a szocialista 
emberré válásL 

Bérces Gylil'l'Y 

Kinek hasznai a balesetek 

fegyelmi vizsgálata ? 
Szolgálati vaetők és dolgo- ják, hogy egyes szolgálati ...-e- meggyőző, felvilágosító mun

zók körében is régóta vitatott zetók még ma Is több gondot káva! segítjük a dolgozókat az 
a 2080/25/1952. MT SZOT-ha- fordflaruik annak vitatására. ut�ftások és óvórendszabá. 
tározat azon .része, amely min- s.--ükséges-e a megtörtént bal- lyokban lefektettt el61rúok 
den egyes mtlszakot meghala- esereket :fegyelmileg vizsgálni, megismerésében, szorga!� 
dó balesetet fegyelmi út.on ki- minthogy néznék ennek jeler,- zuk részükről azok betartúát. 
ván vizsgálni. tőségét és célját. s mindezt akkor. amikor bal-

A szolgálati vezet61c úgy ér- A fegyelmi vizsgálat jelen- e!!e� még nem következik be. 
velnek, hogy ez a rendelet t.ösége abban mutatkozik, hogy E7t rögzíti a f. évben rnegje
a fegyelmi eljárás !ejáratásá- ré&zletes, mindenre klterjedó lent 23. sz. MA V Hivataloa 
hoz vezet. A dolgorok úgy lát- vizsgálat tárgyává teszi a be- f,.ap rendelkezése, amelyet az 
ják, hogy végső 110ron ennek következelt baleset okainak „üzemi balesetek esetén a ft

csa.k a dolgozó vallja kárát., feltárását, az elkövetett mu- welmi eljárd.s lefolytatáaára á 
mert a megtörtént balesetek- las7tás mértékét. a mulasztó a mu.lasztást elkövetók fel,el,6a. 
nél - még olyanoknál is, ahol sze-mély vétkességét. 1éf]Te t.-onására vonatkozó eljd-
a múszaki vezetők hibája áll Látni kell azt is, Td.s szabályozá&a" tárgyában 
fean - általában a sérültel ba a balesetek vimpla&a adott ki a KPM I/3. C. oatA-
hil,áztatják . • • az elóú1 alapo11sáual tör- Jya, A redelkezés kimondja, 

Az utóbbi időben valóban ténik, akkor IIDllllk buz- hogy a dolgozóval szemben ak-
kia:akult az a helytelen gya- ni& a ■zolgilaü fónökséc kor kell fegyelmileg elJúnl, 
korlat, hogy számos esetben és annak dolgozói látják. ha a dolgozó a biztonsági el6-

naidt, külÖlllbÖ2Ó éruval meg
rakott teherszerelvények: éc
keznek és induhlaik Pécs ál
lomásról Nagy<lll fontQs ilt.t a 
fmpklm elólrás szerlntl irá
nyfltása. � a briSád vál
lal'la,, hogy az egy s:lJOlg:álatl 
órára eső vanatkilométer-ter
vet 1961 végéig 2 száz.a.J.ék
kal növelik. Az érté'kelés sre
rint 106,16 számlékra teljes!
tették adott szavukat, s ez
évben ismét léptek egyet elő
re. A tavalyi eredméeyre 
plum 3 százalékot véllJlaltak, 
s az első negyedévben 116,67 
százalék a teljesítés. Majd 
újabb 1 S7.áza.Ié!ros emelést 
írtak sz.erződásükbe. Ezt az 
MSZMP kongressz.usa tiszre
.letére tetilék. 

Negyedszer a szocialista . brigád címért 

csalc a balesetet szenvedettE.t A biztonságos munkaieltételek írásokat „kimutatható" figyel
vonták felelősségre, elmulasz- biztosítása, a dolgozók fegyel- meztetés ellenére Is megszeci. 
tották azonban felelösségre mezett magatartása lehet5vé vagy sorozatos mulasztást kö
,·onni azokat a dolgozókat - teszik a nyugodt munkál, nö- vet el. 
közóttük a feleli>9 beosztásban VE'li a dolgozók teljesítményét. A rendelet nyomatékoaan 
levőket is -, akiket a baleset A dolgozók tartózkodó ma- felhívja az eljáró fegye!Jnl ha
bekövetkezéséért felelősség, il- iatartását is - mellyel a fe- tóságok és rendelke7.ésre j<JIO
letve mulasztás terhelt. A eyelm! vizsgálat iránt tanúsf- 6ultak figyelmét arra, h<V 

Most pedig szólaJ.taissuk 
meg e :nagysrerú, de ki6SZá.
mú a,oport ve21l'tőjét. Tokaji 
Gvula verenylótisztet. ő 
ugyanis, mint a megye kül
dötte a közelmúltban ott volt 
Budapesten a szocialista bri
g,ádvezietók országos tanács
kozásán. 

- Míndcnekc1ótt a mozga
lom terjesztését segítjük e:ó 
állomásunkon. Mi mind az 
öten vitatkoztunk az embe
rekkel, érveltünk, minden 
ilórumon. Beszéltünk a 

,Pártnapokon, szaksz.ervezeti 
' taggyúléseken tem1elési ta... 
nácskozásokon. Pártszerveze
tünk és szakszerve?..eti bi
· zottságunk ve:zct.óségének is 
segítettünk a szervezésben. 
Túlzás néll<ül mondhatom. 
ne'.k,,ünk .is van a.b
ba,n. hogy a -11kísérók
nél 13 brigád küzd szocialis
ta címérL Szakmai fejlődé
sünk érdekében nuír többször 
vitattunk meg tudományos ér
tekezéseket, cikkeket, például 
a Vasút !G<lyóirotbóL A bri
gád fo;:élalkozi,k olyan témá.-
1:al ls, hogy mint lehetne le
egyszcrúsíteni a vonatkísérők 
váJ,tozó illetményeinek kifi
zeté.séL Jelenleg csak keve
sen ismerik ki magukat a 
bérelszámolásban - halljuk 
a brigád vezelójét. 

Egymást segítve 
Milyen a brigádban a kol

lektív szellem? 

HéjJ Kdrol1', a Miskolc ti
szai pályaudvar vonatveze
töje brlgádjával az elsók kö
zött határozta el, hogy meg
szerzik a S2JOCialista brigád 
címet. ,\ négyfös brigád ed
dig hé!l'OlllSZOr :szerezte meg 
a címet. Bár, május e1sejé
re t€chnikai akadályok miatt 
nem kapták meg az esedékes 
jelvényt, ez azonban nem 
szegte kedvüket. A brigád 
negyedszer i$ megtette vátla
lásáL 

A szorgalmas. példamutató 
brigádvezetőt a legutób�l 
szakszervezeti választásokon 
a megyei bizottság tagjáv.\ 
választották. Májusban részt 
vett a :szocialista brigádve
zetők elsó országos tanácsko
zásán. 

- Milyen tapasztalatokat 
szerzett a tanácskozáson? 
érdeklődtünk Héjj Károly
tól. 

- Nagyon, ,oka.t tanultam 

Ki a felelós ? 

- kérdezik a hatvani fútöház 
dolgozói. KI a felelös azért, 
hogy az igért kerékpármegór
zö máig sem készült el. Nagy 
köl tségge1 kezdtek építeni egy 
kerékpármegórzót, amely már 
egy éve befejezetlenül áll és 
roskadozó fészer benyomását 
kelti. Tetejét felszaggatta a 
szélvihar, festetlen oszlopait 
a rozsda eszi. 

* 

- Kitúnó! Többswr járunk Van el!Y világítótorony fútó-
családostóL moziba, szín- házunknál, amelynek festése 
házba. Ncmpf•gibl?n a Me- ugyancsak időszcrú volna. A 
csekbe szerveztünk kirándu- korrózió olyan kárt tesz ben
Jás,t. A szórakozáson klvül ne, hogy lassan ki fog dölni. 
tar�adalm.i munkáb:tn részt Hónapokkal ezelött készülékek 
veszünk a pécsi úttörő vasút érkeztek a fútöház kocsimú
építésében is. helye _részére, __ hogy . a fest_ési 

Néhány hónappal ezelőtt 
I 

m�nkát me�konnyftsek:. VaJon 
ünnepelt a brig-Jd. A terme- m,kor akarJák ezeket uzembe 
lési tanácskozás ugyanis egy- helyezni? 

BéJJ Károly vona&vezetö. 

- volt a válasz- - A beszá-
moló és Kádár elt:tórs fel
szólalásának fő monda1>it>a
lójá t feljegyeztem é3 Í!T!/<! !e
szem azt a U,Jakorlatban meg. 

helytelenül alkalmazott fele- tanak - meg lehet érteni, kü- • fegyelmi eljárill Jel� 
lcis;égre vonás természetesen !önösen, ha a gyakorlati ta- ta&ásának nem az a rilJa. 
nem járult hozzá a baleseti pasztalatokat vessziik alapuL hO(J' a balese&e& szenve-
okok megszüntetéséhez. A tapasztalatok azt mntatják, de&I dolgom& vonjá,k elJ"" 

\Talóban mennyiben azüksé- hogy a balesetvizsgálatok so- rás alá, hanem az, hOl7 
gcs a fegyelmi vizsgálat éa mi- rán általában a sérültet hibáz- a baleset oká& és köriilm6-
lyen mértékben szolgá.!ja a latják a baleset bekövetkezé- nyel& t.úzelesen k.ivlzsg61-
dolgozók érdekét? 5éért. Teszik ezt olyan eset- ják, a baleset beköve&ke-

trg_y gondoljuk, a !IOkakat ben is, amikor a dolgozót vét- zéséérl hibázta&halókal fe-
• é és tás kesség nem terheli. lelő•""•re von •ák. é·r.nto k rd megvita a - A dolgozók: érdeke nem ezt -.... • 

;, bal€setek további csökkenté- r.ívánja és az l060-ban megje- úgy gondoljuk, ha a -.zot-
se érdekében - feltétlen Idő- lent 39_ sz. MAV Hivatalos gálati vezetők és dolgozók 
szi•rű. La�,·i rendelkezés ennek kíván ilyen szemsz.ögből nézik a bal-

A balese&ek veszélyeziellk e!ejét venni, amikor kihangsú- esetek fegyelmi úton való 
a dolgo:zók életé&, betolyA- lyozza· Meg kell szüntetni azt Vi7.sgálat.át, akkor arra a meg-
solják keresőképességllke&, a nel�ien 171Pkorlatot ho(fll a gyóződésrc jutnak. hogy az 
ezen keresz&ill a Jobb ter- bekövetkezett balesetekért ma- nemcsak, hogy szükséges, ha-
melési eredmén)'ek elér� gát a balesetet ,zenved'e!tt dol-

1 

nem hasznos Is. 
sé&. \ gozót vonják felelősségre." Ak- MunkAsvédelml 

A tapasztalatok azt mutat- kor jarunk el helyesen, ha & munkásellAtási aaW:,-

Két munkás életébe került a lelelótlensé/ 
valósítani. A tapasztalatok- Súlyos baleset történt június 
ról egy atkal<nnm'1l az alai:>- 28-án a budapesti mgasépílé
szervezeti pfrttitkároknak si főnökség VI., Bajcsy Zsl
már besmmoltam Leoköu- linszky út 25. szám alatti épu
lebb szakszcrvezéti bizottsá- letének udvarán 

tók azonnal !kómázba szállítot
ták őket. A 23 éves Szabó Jd
noson már nem tudtak segí
teni. 

A baleset okainak kideríté
sére vizsgálat indult. Még nen1 
ismerjük a 'hatósági vizsgálat 
eredményét, de a helyszínen 
szerzett tapasztalataink alap
ján annyit máris elmondh;i
tunk. hogy a főnökség dolgo
zóinak felelőtlen.sé€e veretett 
ehhez a súlyos szerencsétlen-
5élÚlez. Azt. hogy a !elelösség 
milyen arányiban oszlik meg 
közöttük, majd a bíróság f:ig
ja megállamtani. Tény azon
ban, hogy ennél az építkezés.. 
né! ,,gyakorlat" volt. hogy az; 
em.berek zavartalanul dolgoz
tak a födérndaru lengő terhe 
alatt. Hiába volt a sok balese
ti oktatás, a daru veszélyeire 

!igye1meztet6 tábla az udva
ron. s hiáiba figyelmeztette Ku
renszki József darukezelő na
POnta többször is az udvaron 
dolgoz.ókat. hogy emelés.kOl' ne 
tartózkodjanak a teher alatt. gunk kezdeményezésére pá. A:z. épület harmadik emele

lyaudvanmk szociali.•ta cl- tén folyó él>it.kezésekhez a fő
mért küzdö brigódjainak ve- nökség 4. számú i'ödándarujá
zetői elött ;s tartok ew be- va1 szállították az anyagoka:. 
számolót. Az ácsok részére egy kö•.eg 

HéjJ' Károly brigádjáról gömbfát emeltek fel a daru-
val Amikor a \eher már felmég annyit, hogy valameny- ért. a drobkötél kiszakadt az nyien részt vettek a Vörös- en1e!öhorog !oglalatából. Ez

rnarty klubban rendezett alatt az udvaron. a levegőben 
munkásakadémián, önzetlenül levö teher alatt éppen egy be· 
segítik elsősorban a női bri- tonkeveró gépet tolt odélbb hü 
g,ádokat, példás magatartá- ! munkás. A köteg gömbfa kö
sukkal, udvarias viselkedé- 1 zé.iük esett. úgy. hogy P. S:m
rukkel pedig már so'=or 

I 
oo Gábor 49 éves munkás a 

kivívták az utazóköz.önség hel�ín';II meghalt, 1'emen!li 
elismerését. MiJiály es Szabó JafU)IJ súlyos 

- vf - sériliéseket szenvedett. A men-

És ismét dobog a szív . . .  

Onkényesen kapcsolta be • 
födé.mdarut a baleset idópont
jában Terjék János segédmun 
kás.. aki a daru kezeléséh� 
nem értett. A darukezelö e.<· 
kor éppen a földszinten járt. 
hogy !elvegye a fizetését. Te.• 
jék nyilván nem kapcsolta ki 
ide,iében a darut. a drótkóté1 
túlfeszült és ez okoz.hatta a 
szakadást. 

S azt mi okozta. hogy a ha.· 
madik emelet magasságába11 
levő teher alatt hét ember tar
tó21kodott Fü2ér István kőmú· 
ves CSOPOrtvezetó irányításá· 
val? Súlyosan megszegték a 
balesetvédelmi előírásokat. 
Mindezt úgy tették, mintha a 
vilá,g legtermészetesebb dolga 
len.ne! 

hangúan megít.éHe számunkra Fútöházunk dolgozói szív-
a, �

ialista brigád _címet. � ügy�knek larl.iák a tál";iadal_'.Tli Mútőldmpák fényében éppen e ,so negyedevben vegzett JO tulaJdon védelmét. ezert sur- 1 úm, szúletnek hósök mint az rnun.kájukért pénzjutalmat is getik a felsorolt hibák fclszá- éiet más területén. Az orvos, kaptak. molását. aki élethit·atásának tekin.tí, 

röl is, amely néha célraveiei.5 
módszer.• 

Nem t:ol:t idő a töprengésre. 

a termé.!zet meghajolt az em
beri akarat előtt é1< még l)i
zonyta.lanul, erötleníil - meg
indult a azivdobog,dgl Azonnal 
vérátömlesztést kapott a beteg 
� uíverósít6 Injekciókat. 20 

percig a me!lka&t l.s nyitva 
hagyták, minden eshetősé11re 
számítva • • •  

- A teher már fent ti:>!!, 
amikor alatta akartuk elvinni 
a betonkeveTő gépet, IWf1II a 
mes:,esláda melZé állítsuk -
mondta a baleset után Vlz�
leti Györr,y segédmunkás. 
Má$kor t., szoktunk a da•u 
alatt dolgozni. Nem áUhatu11k 
a.z ffltel.éskm- llffl. 

* 
Murai Gáborné hogy legyőzze a halált, eddig 

Egyik reggel lehangoltan csak a sziv utolsó dobban.á-
,·ette i;t szolgálatát Kiss Gy. Hatvan sálg folytatott heroikus kliz· 

•--------------------•--------"' delniet az életért. Vanna:, 
__ azonban olyan orvosok is, aki� 

As on&rák Plauer-Tbe1U'ft' cés a BudapeeU Ipari VéÁl'On 

&&Ha ba a CW sz tipusú vaaútl keresz&alj eaerél6gépé&. 

:
u

vásár bezárisa után a MÁV szakemberei Klibánya-Klspes& 
és Klspes& állomis klidt& k:ipróbáHAk a gépe&, amelJ' árinkén& 

15 � caeréL 
(Szoa,JM Lúzl6 felT,l 

e�-után is megkísérlik a !ehe
tctl.ent • • •  

Néhány héttel ezelőtt a 
l\1AV Kórház egyik mútöjéoen 
érszűkü.lettcl operálták Sz. Já
nos 54 éves lakatost. Termé
szetesen öt is elózól.eg alapo· 
san kivizsgálták, a műtéthez 
e,őké.szitették. Meg�zd.ődi>tt 
az altat<Í.$ . • . A beteg szabá
lyosan ,,bealszik", a vérnyo

másmérő higanyszála a normá
lis érték körül mozog. De nir
telen váratlan dolog történik. 
A t>érnl/Offl<ÍS zuhanni �zd, a 

vlgtagok megmerevednek, a 
refLexek kihagynak. A szív
dobogás e{lllre fdradta,bb, 1-Z 

másodperc még és megáll. A 
mütét abbamarad, a be!P.g 
meghalt . . .  

Dr. Andrássy Ernó adjunk
tu& az utóbi időben sokat foJ
laUwzott a klini:kai halál pr?b· 
1,émájával. Olvasott az eredmé
ni,e.s szívmasszázs kiséTZetek,-

Elötte a test, amelyböl elsuWt 
az élet, mellette döbbenten 
álltak or1Y.>stársai, dr. Tóth. Ti
ha�r alorvos és dr. Gurcl.:>n 
János, kiL'áló tehetségű altatú 
orvos. 

Andrá..ssy dr. rWntött: -
Szíi;masszázst kell végezni. 

A mútósnÖL•e1 le16doztatta a 

mellka.a balfe!ét éa a sebé&i 
sz&kéjét:el feltárta a szívet. At
hatolt az izmokon anélkül, 
hO{lll vérzést észlelt tiolna, A 
halott nem vérzik. 

- Ugy éreztem maQBm -
emlékszik tnSSZa ké.sóbb -, 
mtnt e{llletemista koromban. 
Csa.khO{lll most többről volt 
szó. 

A szfoburkot felnyitva kéz
ul a szív alá nyúlt é.s lasran, 
ütemesen masszírozni 'kezdte a 
dermedt azívet. ldegfe:rzitó 
peroek következtek. Et711uerre 
gyön,ge remegéa futot dt a m
t:�n. mintha viUamoaáram tal,. 
tötte volna be a műtótermet, 
pattáná.sig feszü.1.t !.évkörben 
folyt az embert tudd, har::a a 
halállal. 

Négy-öt percen kereaztill 
pumpálta a aebéaz-odjunktu• 
kezével Sz. Já1103 uívét. Vél,al 

Az érszűkület operáció tef'
�azetesen elmaradt. Sz. U.
flOS a teljes öntudatát csak a 
harmadik napon nverte vissza 
11 Koltói Anna Kórhdzban, 
al&ová az „életrekelté.s" után 
azál.lították, -i ott va.n mes
tersége, lélegeztető gép. 

Sz Ján.o.malk kéa6bb elmond
ták a tönténtelcet, de 6 eaalc IJ2 
altatás me9k,ezdáére emlék
szik, toooibb .semmire . . . A 
nemére hulló méi11 sötét.séget 
dttörte az emberi tudás é.s 
aka.mt. 

A „feltámaaztot:t" Sz. János 
Jól éni magát, mon készfll 
ParddTa, hO{lll kipihenje a ma
tét tzg,almalt. 

Az orvoaok pedig1 - N011 
ók nem várna.le az ellfflleréare, 
a beteg a kórházból táoozoH, 
6k pedig MP -nap után utfW!t 
bemosaJoodnak értSnk 
mindn!,lcfjuftkért . . • 

Bermaml b&váa 

- A baleseti oktatáson ezt 
tanulták? 

- Nem. De ha neküfl.k azt 
mondiák. cs-inálju.k, hát ten•11 
1,,eU, hogy menjen a munka. 

- Naponta százszor jdrtun.< 
a daru. lengő terhe a.latt -
mondta Berecz Sándor kömú
ves. akit ezúttal csak rnesie-
11:Yintett a halál szele . . • 

Kurenszki darukezelő már 
február 12-én írásban jelen· 
tette. hogy födémdaru üzeme!• 
tetése állandó életveszélyt Je
lent az alatta dolgozók sza
mára. s ó ezért a felelössége. 
nem vállalhatja. Ezután seu 
történt sz:ámottevö intézkedé,, 
Egyetlen dolgozót sem vont.-. 
felelősségre az óvórendszabil· 
!yok elmulasztása mia.tt. lg� 
a tr�édia bekövetkezése má:' 
csak idő kérdése volt. 

Legyen ez az eset nyunaté
kos figyelmeztetés mindazok 
számára. akik eddig könnyel
maen félretették a biztonÁIJ 
rendszabályokat! 



1962. .TOLIUS 2. lHAGYAR VASUTAS 

Győrött javult az ismeretterjesztő· 
előadások színvonala 

Annál is több 

A vasutas mu11,ka egész em
bert kíván. Olyat, aki szívvel
lélekkel ott áll a vártán, éj
jeí-nappa,l, esőben, hóban, 
s.:é<Lben. 

A győri vasutasok Arany 
János művelődési otthona 
1961. január 1. óta területi 
jelleggel működik. A látoga
tottság megnőtt, a helyiségek 
azonban maradtak a régiek. 
A művelődési otthon egy nagy 
és egy kisteremből, egy tár
salgóból és egy könyvtárból 
áll. Rendezvények alkalmá
val a könyvtár egyben ruha
tár is. 

A művelődési otthon veze
tősége a megyei bizottság és 
az állomás szakszervezeti bi
zottságának segítségével a he
lyiségek szűk volta ellenére is 
igyekszik kielégíteni a győri 
vasutasok kulturáli„ igényeit. 

Különösen nagy gondot 
fordítanak az ismeretter
jesztésre és a könyvtár-

munká.ra. 
de a szakköri munka is kezd 
már éledezni. 

A korábbi években minden 
második hét.:e jutott egy isme
retterjesztő előadás. Ez odave
zetett. hogy az előadások szín
vonala egyre több kívánni
valót hagyott maga mögött és 
a nallgatók száma is megcsap
paint. Az utóbbi időben rit
kábbalk az előadások. 

Az előadók gyakran film-, 
vagy diafilmvetítéssel te
szilt még szemléletesebbé 

mondan,ivalójukat. 
Nem véletlen, hogy a maga
sabbsiínvonalú előadások 
iránt megnőtt az érdeklődés.. 
Egy-egy ismeretterjesztő elő
adáson 200-300 vasutas vesz 
részt. 

A múlt évek':>en kétízben 
kérdezz-felelek estet, egy al
kalommal pedig irodalmi totót 
rendeztek. Az őszre munkás
művész és író-<>lvasó találko
zók szervezését tervezik. 

A művelődési otthon könyv
tárának - mint góckönyvtár
nak - fej!esztésére évek óta 
fokozott gondot fordítanak. Az 
idén 12 OOO forintot terveztek 
új könyvek vásárlására. Kell 
is ez. hiszen 11 letéti könyv
tárat látnak el könyvekkel,. 

A 450 állandó olvasó ha--

1 
vonta 1000-1100 kötetet 

kölcsönöz. 
A kölcsönzők többsége vas
utas dolgozó, vagy azok hoz-

, zátartozója Probléma, hogy a 
könyvtárhelyiség szűk, be
rendeze.se elavult. Szeretnék 
a könyveket szabad polcokon 
tárolni, de erre a jelenlegi kö
rülmények: között nincs lehe
tőségük. 

A művelődési otthonban fo
toszak.kör és társasági tánc
klub működik t�'·', kevesebb 
sikerrel. Az előbbieknek: 20. 
az utóbbinak mintegy 30 tag
ja van. A rendszeres tánc
oktatás keretében, amely a 
múlt év október 15-e óta fo
lyik, 250 fiatal ismerkedett 
1neg a modern táncokkal. 

de az egyelöre nehezen valamennyi dolgozóját meg-
megy. hívják. 

Az egyes srolgálati ágak ren- Az Arany János művelő-
dezésében néhány ismerke- dési otthon vezetőinek az is,. 
dési estre már sor került. a meretterjesztó előadások szín
televízió adások is látogatot- vonalát és a könyvtár munká
tak. Ez azonban még kevés iát már sikerült megjavíta
ahhoz, hogy valóban eleve- niuk. Most arra kell töreked
nebb klubélet alakuljon ki a niük, hogy még színesebb, vál
művelődési otthonban. Most tozatosabb programmal von
olyan tervek foglalkoztatják zóbbá tegyék otthonukat, a 
a vezetőket. hogy egy nagy- győri vasutasok művelődési 
szabású ismerkedési estet ren- j 

fellegvárát. 
deznek, amelyre a csomópont (Vf) 

Előzzük meg a vasúti tüzeket! 

Hivatá.sénet keU 0hhez! 
Talán még e?Lnél is töqb: be

le loeLl születni. Sokszw, 11a
gyon sdkszor apáról fiúra száll 
a vasúti m,unka iránti szeretet. 
Ott lüktet a "!>érben, ezer é.s 
ezer lát.hatatlan apró szálla.Z 
Jrot. vonz a kanyargó acélk:í
gyók örökmozgó bírodalmá,lw2'. 

IIyenféle gcmdolatokat =
réLtü.nk lci., az elmúlt napok
ban Budapest-Soroksári út 
áJ1.omá.so-n. A napi mwnJcá.ban 
fáraiLt uasutasok, főleg. váltó-
6rbik é.s looc.sire-ndezók, a száz
ezres t,á,bor -néhány 'llévt>eleA 
ka. toná.ja lkilréiben. 

- Itt "Vain péld.á:ul Tóni bá
csi! Nagy Antal, voLt tokJ;tás
vezetó Adácsról - mondja a.z 
egyik korosa,bb looc.sirendezó. 

A mozdonyokból kipattanó tája ki volt vágva. Ezél-t a hi
szikrák a nyáni melegben fv- báért Far,ka,s mozdonyvezetőt, 
kozott tűzveszély,t jelentenek. Király és Kállai fűtőket ,er
Ezért szükséges, hogy felll:11- heli a felelősség. Ez a gép 
juk a figyelmet a mozdonyo.I<" száraz időben végiggyújtogat- - A:z ám! - helyeseil"llek 11 
olyan műszaki előkészítésére, ta volna a vasút mentét, de a többiek. Aztá,n vé{Je-hossz11 
amellyel a szikraszórás mini- vonatban szállított tüzveszé- nincs a nimány hónapja nyu-
málisra csökkenthető. lyes árukat is. galomba vonuLt Tóni bácsival 

Fokozott veszélyt jelent a A 411-es sorozatú mozdo- ka,pcsolaitos derűs törllén,etek-
csillagfúvós -mozdonyok nagy- nyok különösen túzveszélye-1 n,e,k. 
arányú szikraszórása A csil- sek. Gondoskodni kell arról, Hiáiba 1wzza a postás havon
Iagfúvó - különösen indu!ás- hogy minden ilyen gépre fel- ta a -nyugdíjat hiába duruzsol 
kor - szinte teljesen kiszívja �e:eljék a Heim-féle szikra- k,örülötte az a�szony, T&ni bá
az apróbb szénrészecskéket a torot. csi nem tud el.sza.kadm:i a t>M
tüzszekrényből. Az ilyen gé- Tavaly SOk tüzet okoztak a útitól. A je<lzózászlótól, mely-
peket tehát nem szabad szik- mozdonyszikrák. Itt az aratás nek nyelét maga faragta, a ba
rafogó nélkül üzemeltetni. - újra fenyeget ez a veszély. gilcöves, kormos talajtól, a 
Mégis találtak ilyet legutóbb Idejében tegyünk meg minden cimboráktól, a kocsirendiezó 
Szentes fűtóházná.l. A 328-6401 intézkedést. helyiség rosszul gya,1:uLt aszta,-
sz.á.mú mozdony szikrafogó sz.i- Cserhálii ;Ji,,md lától, a biUegö lócától... A tar

ta./.ék sípja, az útközök tompa 
rmffanása vi,ssza,hm:za oda, 

A szakma ifjú mesterei 

A vasutas fiatalok körében mind nagyobb népszerúség
nek örvend a szakma ifjú mestere címért folyó versenymoz
galom. A budapesti igazgatóság területén például 36% fiatal 
jelentkezett vizsgára. Ebből 104 arany-, 116 ezüst-, 96 fiatal 
pedig bronz-jelvényt szerzett. A jelvények átadására június 
Zl-én Budapesten, a Keleti pályaudvar kultúrtermében került 
sor. A képen Meggyes Isiván és Kohl Gyula, a keleti fútöház 
fiatal mozdonyvezetöi, HOCia.Iista brigádvezetök. jelvényüket 
mutatják Balázs Józsefnek, a Keleti pályaudvar KISZ-titká,-

rána.k. Meggyes arany-, Kohl erdist-jelvényt szerzeU 

a.hol 35 éoet töltött. FoUOO 
tartja őt a 1'CISÚt, mint pók az 
áldozatát. 

Mtrid0 ;tüll,ent 1Ja1emq,"t e 
asszonynak, a hosszú év�lc 
alatt hűséges társnak. hogy 
i!-uen vagy amo/,ya,n dolga va,"" 

Pe<tcn. Pedig dehogy i:s vaa/ 
A -régi munkatársa,kikal 

együtt S.Wr<Yn{J a vonata... '.)tt 
ballag hoss:z-ú sorban a töb: 
bie "Weel a páiyatest mel1ett a 
rendezőbe, pontosan úgy, mim 
annyi éven á,t. A »B" &r.e
lyen - a l,ol,atás1>eutök tie0ér
állásá.n - Leül és reggeli{} te
ktnget, ta,-n.ácsot ad, 'V<Igy kor
hol egy-egy fiatalt, aloi nem 
a r.R.dve szerint csinál -valamit. 

- Csak éjjeli szolgá1a.t után 
tudok jól pihenni, mondja. ha,. 
zafe[,é a t<maton. - Aztán ne
kitámasztja fejét a kocsioldm
na,k és megbékélten szumdibil 
hazáig. 

A tló1ibiel/c -nézf, si�ják 
teikin,tetilkJkel és ha,Xkan, hogg 
fel ne riass;zák, fgy TMJgffaráz
na.k a fia;tala.bbaknak: - Lát
já,t,ok? Ok:uljatok! Ez a hiva
útsszeretett Annál fa robh ... 

- gerge]7 -
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ak.--. Apróságok a vasutas kulturáfls hetek míísorából 
Az első év után 

A debreceni fűtőház két 
munkásakadé!T\Íája megtartot
ta év végi összefoglalóját. Is
meretes, hogy ezeken a műsza
ki munkásakadémiákon két év 
a tanulmányi idő. Most az el
ső évet fejezték be, és a hall
gatóság egyöntetűen kérte, 
hogy jövőre is szervezzék meg 
a munkásakadémia előadásait. 

Ez annak a jele, hogy a dol
gozók megkedvelték ezt az ok
tatási formát. Az összefoglaló 
alkalmával több javaslatot is 
tettek a jövőre vonatkozólag. 
Kérték, hogy a következő ok
tatási évben tartsanak előadá
sokat a motorokról és a víl
lamosmozdonyokról is, továb
bá foglalkozzanak az elektro
mos és a hidraulikus erőátvi
tel problémáival. Szívesen 
hallgatnának előadást az új tí
pusú fékező szelepek: múködé
séró! is. 

Mi sem bizonyítja jobban a 
két munkásakadémia eddigi 
eredményeit, mint hogy ötven 
hallgató kapott látogatási je
gyet, annak elismeréséül, hogy 
rendszeresen részt vettek az 
előadásokon és a következő 
évben magasabb szinten foly
tathatják tanulmányaikat. A 
TIT és a vasúti főosztály a hat 
legaktívabb résztvevőnek kü
lön elismerő oklevelet adott. 

Marosán Pál 
Debrecen 

Június 16-tól július 8--ig a 
budapesti vasutas kult-uTálú 
h,etek a.Lkalmá'ból gazdag kul
turális program várja a budl:1-
pesti vasutasokat. Az ese
ménysorozatot Szabó Antal, a 
szakszervezet főtitkára nyitot
ta meg az Bszaki Járműjavító 
Törekvés műve!ódési házában. 
ünnepi beszédében ismertet
te a kulturális hetek jelen
tőségét a szocialista kultúra 
megteremtéséért folyó harc
ban. 

Az ünnepélyes megnyitót 
hangverseny követte. 

Ünnepi hangverseny 

Kamarazene-est szereplésérol hazatért búvész
csopor-tjá t láthatta a közön

A Vasúttervező 0V. kicsl, ség. Kártyák, fehér golyók 
de barátságos kultúrtermé- tüntek el, vagy kerültek elő a 
ben alig volt szabad szék, légből. Megmagyarázták a 
amikor kialudtak a fények és háziasszonyoknak azt is, ho
fellebbent a függöny. Gál gyan lehet konfettiből sze
György Sándor műsorközlő, meskávét, vagy vízből rumot, 
már az első mondataival pálinkát esetleg likőrt csi
megtalálta az utat a közön- nálni. Aranygyúrúk, órák rep
séghez. Vi-valdi, Héi-ndel, Mo- kedtek. Újságpapírból száz
zart, Bach, Bartók, Weine1' forintos lett egy�két bűvös 
ismertetése közben a XVIIL szó elmormolása után. Az 
század muzsikájáról mondott ügyes mutatványok alá a Va.s
el sok érdekeset. A közönség útgépészeti Technikum tánc
szinte látta, hallotta a tíz- zenekara festett üde, kellemes 
éves gyermek Mozartot, amint muzsikát. 
bámulatba ejti a hercegérse- A vasutas gyermekek egyik 
ket. Majd az olasz körútján nap a „FéleLmetes nyuszi", 

_ Méltóbb nyitányt, mint ahol egyszeri hallásból kottáz- másik napon a „Kis kakas és 
Erkel muzsikáját alig lehe- za Az.Legri Mi.rerére�jét. Hal- a róka" kalandjainak tapsol
tett volna választani _ mon- lottunk arról, hogy a bécsi tak, melyeket a Landler Jj. 
dotta az előadás előtt egy udvar, mint tánckomponistát művészegyüttese adott elő 
kedves, fehérhajú nénike a kezeli Mozartot s így a "mű- ugyancsak nagy sikerrel. 
társának. !gy igaz! értők" disszonánsnak, za.va- Június 8-ig csaknem min-

Mielőtt felcsendült volna a rosnak tartották a Dem Juant. dennapra jut egy músor, szó
zene, dr. KoU:ár Endre tol.- Meg arról, ami a bukás ár- rakozási lehetőség, hol a Ha
mácsolásában megismertük nyékában kiváltotta Mozart- lászbástyán, hol a Baross té

Erkel Ferenc harcát a ma- ból az Eine kleine Na,chtmu- ren. Operák, operettek, tánc
gyar zene megteremtéséért. rlk-ot (Kis éji zene) az álom- dalok, népdalok, magyar nó

Majd magasba emelkedett ból, valóságból, derúlból ösz- ták, népi táncok szerepelnek 
Pécsi István karnagy pálcája szeszőtt halhatatlan. zenei re- műsoron. :e.Ivonalbe!i művé
és a Vasutasok Szakszerve- mekmúvet. szek: Házi Erzsébet, Németh 
zete Szimfónilcu.s Zenekara Bach, Bartök ismertetője Marika, Lehoczki Éva, Szabó 
előadásá,ban szárnyalt az ün- ugyancsak kimagasló műsor- Miklós és mások szórakoztat
nepi nyitány muzsikája. Aztán közlői teljesítmény volt, a ják a vasutas dolgozókat. 
Liszt Esz-dur zongoraverse- nagyszerű muzsika mellett. Jó gondolat volt a kulturá-
nye, majd Schwbert és Rossi- Iis hetek kezdeményezése. El-
ni következett, melyeket vas- A búvészet nem boszorlinyság ismerés érte a szervezökne� a 
tapssal hálált meg a közön- hivatásos és vasutas művé-
ség. Nagy sikere volt Varsá- A ferencvárosi vasutasok szeknek és a művészetek iránt 
nyi .t.á3zló 30ngorarnűvész- November 7. kultúrotthoná- érdeklődő közönségnek. 
nek ii. boa a Vasútterive.zó külföldi Gergely József 

Tízezer fiat,al vasutas 
a Balaton-partján 

s 

Ragyogó napsütéses idő, gazdag kulturális- és sponm._ 
sor fogadta június %4-én Ba.Jatonabnádiban a Vlll. orszálOB 
vasutas ifjúsági taJálk07.Ó mintegy tízezer részvevőjét. A ia,
lálkozó músora reggel 8 órakor kewödött, Ba.Iassa Tamás 
tánczenekara, valamint Keméndy András és Toldi Mária 
táncdalénekesek közremúködéséveL A nagygyűlésre fél 11-kor 
került sor, majd hlva1ásos művészek, öntevékeny vasútas knl
túrcsoportok és sportolók 5'!Órakoztatták a fiatalokat. Képrl
portunkban a jÓ rendezés tnellett, lelK>nyolitoU találkom né
hány mozzanailát mutatjnk be. 
r, ..... 

r 

A Kamaü-ftvérelt a t&-vfris Slllépségél,6J � t.e!i&M a 
IIII08Úlri nézőkWnsécnek 

(Wlih:wNDtioMJat 
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Hatvanéves a Debreceni VSC 
Hatvan évvel ezelőtt, 1902-

ben néhány lelkes vagongyári 
dol&ozó Eqi/etértés neven 
megalakította a debreceni vas
utasok sportkörét. A debrece
ni �utasok sportkörében ép
pen úgy, núnt a többi egye
sületnél ekkor még csupán a 
labdarúgás jelentette a spor-

sokat áldoztak az egyesületre. 
A sportpálya-probléma is az ó 
segítségükkel oldódott meg. A 
mai sporttelep - persze nem 
a jelenlegi formában - szin
tén az ó áldozatkész társadal
mi munkájuk és anyagi tá
mogatásuk révén épült meg 
1921-re. A pályaavató ünnep-

A Debreceni VSC labdarúgó-ba.jnokcsapa.&a. A11ó sor balról 
Jobbra: Gellér, Kovács, Osekő, FIU\kas, Zilahi. Lázár. Gu,i-gol

na.k: Pw.kás, Beck, Jakab, Móré, Juhász 
t.ot. Később azonban sorra ala- j ség alkalmából az akkor híres 
kultak a különböző szakosz- Törekvés labdarúgó-<:sapatát 
tályok. A labdarúgók után a 
birkózók következtek, majd 
az atléták, ökölvívók, kézi
labdázók és a többiek. 

1912-ben a Debreceni Vas
nta. Sportklub nevet vette fel 
az akkor már szépen terebé
lyesedő egyesület. Bár nagyon 
szerény keretek között tevé
kenykedtek, mégis több neves 
sportoló nőtt fel a DVSC-ben. 
A profibajnokságban szerepló 
Debreceni Bocskai például a 
DVSC-ből merítette utánpót
lását 

A · Debreceni Vagongyár 
sport.szerető dolgozói nagyon 

látta vendégül a DVSC. 
1945 után a DVSC életében 

is fordulat következett be. A 
Jelentős anyagi támogatásban 
részesülő egyesületnél egymás 
után alakulhattak újabb szak
osztályok. 

.Jelenleg 12 szakosztály
ban mintegy 1000 spor-

tolót foglalkoztatnak, 
ugyanakkor az alapfokú baj
nokságO!kban részt vevő vas
utasoknak is lehetőséget biz
tooítana'k a sportolásra. 

A Debreceni VSC legnép
szerűbb szakosztálya ma is a 
labdarúgóké. De nem sokkal 

maradnak mögöttük a birkó
zók sem. A szakosztály nem 
kisebb hírű versenyzővel 
büszkélkedhet, núnt Hódos 

Imre olimpiai bajnokkal. 
Legutóbb a magyar be.J
nokságban a legjobb vidé
ki birkó:r.ócsapat címet Is 

kiharcolták. 
Adtak már versenyzőt a ma
gyar válogatottnak a torná
szok és a kerékpárosok is. 

Az egykor NB I-es labdarú
gó-csapat a jubileumi évben a 
legszebb ajándékkal örvendez
tette meg a debreceni szur
kolókat. Az NB II Keleti cso
portjában szerepló labdarú
gók ugyanis megnyerték a 
bajnokságot. s ezzel jogot sze
reztek maguknak ahhoz, hogy 
a következő bajnoki évadban 
felsőbb osztályban, az NB I
ben szerepelhessenek. 

A Debreceni VSC 
július 8-án, XII. vas
utasnapon ünnepli fenn
állásának 60. éves jubik!u-

mát 
Délelőtt ünnepi közgyűlést 
rendeznek a jármújavító kul
túrtermében, délután torna
és vívóbemutatóra, kerékpá
ros-pályaversenyre és nemzet
közi labdarúgó-mérkőzésre 
kerül sor. Az ünnep előesté
jén pedig a birkózók a len
gyel flotta birkózócsapatát 
látják vendégül. A nemzet
közi verseny után sportbált 
rendeznek. Ezenkívül az egye
sület más időpontokban is 
szervez jubileumi versenyeket. 

A hatévtizedes • jubileumát 
ünneplő Debreceni Vasutas 
Sportklubnak kívánjuk, hogy 
az elkövetkezendő években is 
érjen el újabb sportsikereket 
és neveljen minél több ver
senyzőt a vasutas, illetve a 
magyar sportnak. 

V. P. 

Mit mutat labdarúgó-csapataink 
év végi mérlege 

A Debreceni VSC és a Szombathelyi Haladás bejutott az NB I-be 

.Június 17-én a labdarúgó 
NB II-ben és az NB III-ban is 
befejeződtek a bajnoki küz
delmek. Az NB II-ben sze
repló hét vasutascsapatról a 
két ,,félidő" szünetében mér
leget készítettünk. Csapataink 
az őszi idényben a várakozás
nak megfelelően szerepeltek. 
A Keleti csoportban a Debre
ceni VSC az első helyen vég
zett. Ebben a csoportban meg
állta a helyét a Miskolci VSC, 
a Ceglédi VSE és a Szolnoki 
MAV is. A Nyugati csoport
ban akkor még három esélye
se is volt a bajnoki címnek. 
Az elsó helyett Székesfehérvár 
nyomában ott volt a Szombat
hely és a BVSC is. 

Az őszi jó szereplés után 
bíztunk abban, hogy csapa
taink a tavasszal is megáll
ják a helyüket. Főként abban 
reménykedünk, hogy a követ
kező bajnoki évben újból két 
csapat képviseli színeinket az 
NB I-ben. Ezeket a reménye
ket a Debrecen és a Szombat
hel11 beváltotta. Ez a két vas
utascsapat szerzett jogot ah
hoz, hogy magasabb osztályba 
lépjen. A szép teljesítmény 
után gratulálunk mindazok
nak a játékosoknak és szak
vezetőknek, akiknek részük 
volt a siker kivívásában. 

A Szombathelyi H11,ladás labdarúgó-bajnok csapata. Alló sor 
balról jobbra: Tölaesl .József echó, Molnár 1„ Pém, Gyóri
Kill&, Varga UI., Molnár n., Tóth. Guggolnak: Ekler, Szarka, 

Nagy Gy„ Mes�. Iszak. 
got nyerni. Az 'E:szaknyugat! 

1 
VSK, a Dél.keletiben pedig a 

csoportban a Győri MAV- Szegedi VSE szerezte meg az 
DAC, a Délnyugatiban a Pécsi NB II-be való feljutás jogAt. 

A BVSC vívói mérsékelten szerepeltek 
a magyar bajnokságon 

Bár a BVSC a hazai mér
kőzésein gyakran okozott csa
lódást, mégis javított őszi he
iyezésén. Ez részben annak 
köszönhető, hogy a Székesfe
hérvár a tavaszi idényben ná
luk is gyengébben szerepelt. 

J'únius második :t�ében napokon 
keresztül a vívópengék csattogásá
tól volt hangos a Ne�eti Sport
csarnok. Az orsú.gos vívóbajnok
ság küzdelmei során úgyszólván 
a teljes magyar 6gárda pástra lé
pett. Ott voltak a BVSC legjobl>
jai Is. Ezen a bajnokságon, saj
nos, nem sok babér termett a leg
jobb vasutas fért! és női tőrvivók
nal<. 

Férfi. t6r egyéniben egye-dül Kamuti Jenő kerillt 
be • legjobb nyolc k� 
zé. Ott Is közepesen szerepelt és 
csak az ötlld.ik helyen végzett. Ez-
2lel megtört a Kamuti-család baj

.Javított 6szi helyezésén a noki hegemóniája. Tavaly ugyanis 
· AV · E l 

I 
Kamuti László, az előző két év-Szolnok1 M 15. zze szem- ben pedig Jen6 szerezte meg a ben a Miskolci VSC az ötödik baJnoki címet. 

helyről a hetedikre került. Csapatban sem ment jól a fiúk-

Sajnos. két csapatunk, � Ceg- :t�c-tz &i� 
hel

�:!zecs�it:i� lédi VSE és a Sopron1 VSE 7:t-re, majd 1:5-re vezetett a csa
nern bírta a hajrát és a ki- pat, a Dózsának azonban slke-
esők listájára került. �� T,,

en
!�� VJJ:feil��!f

1

�';; 
NB III-as csapataink közü. r:::�o��e

!af:1���:;n:a.�t
zs

�� háromnak sikerült bajnokaá- ték d a bajnoki címet. 

A n6kn6 Is hasonló volt a hely
zet. Az egyéniben Székelyné a 
harma<Wc, Kovácsni pedig a nyol
cadik helyen végzett. Csapatban az osc és az U. Dózsa mögött a harmadik helyen kötöttek k1. 

A szakvezetők a m<!rsékeltebb 
szereplést azzal magyarázzák, 
hogy a versenyzők számára ez az id6szalt nem a legmegfelelőbb. Többségük egyetemi tanulmányokat folytat és a most zajló Vizsgák miatt nem a legjobb ideg4llapotban l�ptelc pástra. 

IIIAGYAJI VASUTAS 
Felel6o ezer1<E8zt6: GUl:VÚI JAnos 

Felel&I Ida.dó: Szabó Antal 
Szerkeezt6eég: Budapest, VI.. 

Benczur u. fL 
Telefon: városi: ut-184. 

llzemi: 19-'17. 
Terjeszti: a Népszava Lapkiadó 

Vtllalat 
Budapest, VD. Rákóczi Qt M. 

Szikra Lapnyomda 

EGY VASUTAS VIT-KÜLDÖTT 

Bozsár László, a hatvani fii
tóbáz kocslvlzsgálója bosszú 
évek óta tevékenykedik az if
júsági mozgalomban. Jelenleg 
ó a hatvani fútonáz KISZ-tit
kára. Lelklismere&es, fáradsá
gos munkájáért már több íz
ben részesült jutalomban. Ta
valy például elnyerte a szak
ma ifjú mestere Jelvény 
arany fokozatát. Az Idén pe
dig abban a megtiszteltetés
ben részesült, hogy részt ve• 
het a Helsinkiben megrende
zésre kerülő VIII. VIT-en. A 
VIT-re nta:r.ó magyar delegá
cióban, mint a hatvani Járás 
küldötte képviseli a ' kiszis-

tákat 

A SZOCIALISTA BRIGÁDOK 
ÉS A TANULÁS 

Nálunk eleinte sokan nem 
tulajdonítottak különösebb je
lentőséget annak. hogy a szo
cialista címért versenyző bri
gádok vállalást tettek a tanu
lásra, a szakvonali vizsgák 
mielőbbi letételére is. De a 
most befejeződött időszaki 
vizsgáztatások alkalmával 
megmutatkozott, hogy eredmé
nyes volt a szocialista brigá
dok kezdeményez.ése. A tava
lyihoz képest sokat javultak a 
vizsgaeredmények. 

Az állomás ,kereskedelmi 
dolgozói 3.9 százalékos e•ed
ménnyeJ vizsgáztak, a forgal
mi személyzet vizsgaeredmé
nye 3,8 százalék volt. Ezek jó 
eredmények és a tanulási 
kedv növekedését bizonyítják. 

Különösen figyelemre mél
tó, hogy az idén 20 kocsiren
dező tett váltóóri és vál tóke
zelői vizsgát, ezáltal könnyeb
ben megoldható lesz az állo
más személyzeti problémája. 

Dr. Bánldalvy Gyula 
Szeged 

Van megoldás 

Ú/l11 ugrottak szét a várako; 
zó utasok, mintha a mennykő 
csapott volna közibü.k. Egyik 
erre, a másik arra futott. Töb
ben az álló szereh,ényekben 
kerestek menedéket. 

E/l11 vonat indult, rugaszko
dott neki az útnak, és ez okoz
ta a riadalmat. A gép U/}1/anis 
nagyokat fújtatott, mint egy 
haragvó sárkány_ a kéményé
ből kormot, olajos vizet lövell
ve ki. 

Nem ritka jelenség! Külö
nösen gyakori a fejpál11audva
rokon. Többször szóvá tettük ... 
Van rá magyarázat! Egyes gé
pe.k-nél ilyen a füstszűrő, má-

siknál olyan. Bővebb a kónusz, 
szűkebb a kónusz. Nawobb a 
beömlés, kisebb a beömlés. 
Azért fordul elő - mondják 
-, mert a tempósabb indítás
nál a füstszekrényekból ki· 
csapódik 1.1, korom. 

Szóval mei, lehet ezt maf111(1-

rázni, a nagyon is kellemetlen, 
a kulturált utazással össu 
nem egyeztethető jelenséget. 
Csak annak nehezen, a.kinek 
kormos, olajos lesz a ruhája. 
Az bizony nem hiszt el. hogy 
a technika mai fokán. ne le
hetne valami megoldást talál
ni a probléma megoldására. 

-lyt-

- Gyorsasági kísérletekel 1 - A_ bal�tek ellen foko-
végeztek villamos gyorsvona- zott erovel küzdenek a Duna
tokkal Franciaországban, keszi Járműjavítóban. A mun
Strassbourg és Mulhouse kö- kavédelmi őrség tagja,! Csuti 
zött. Atla"Osan HiO km/óra László munkavédelmi fel
sebessé:et � értek el de rövid ügyelő irányításával naponta 
ideig a- 190 llan-es ' sebességet ellenőrzik az óvórendszabá
ls tartani tudták. lyok: bettlrtását, a védóberen--

- MAV-shamp0n u. a ne- dezések használatát. 
ve annak az új tisztítószer- - Megnyílt a miskolci vas• 
nek, amelyet két évi kísérlc- utas-képzőművészek kiállítása 
tezés után állítottak elő az Miskolcon. a vasgyári film
Elida..gyárban. Tökéletesen színhAz kiállítási termében. A 
tisztára lehet mosni ezzel. a tárlatot szép számú köronség 
kocsik belső falait és az ülé- nézte meg eddig. 
sek múbór huzatát. - Motorvonatok és úUórö-

- A szocialista országok vasúti mozdonyok gyártását 
vasúti együttműködési szerve- készítik elő a győri Wilhelm 
zetének vn. üléssza.ka június Pieck Vagon- és Gépgyárban. 
19-én nyílt meg Ulan-Bator- _ Műszaki konferenciát 
ban, a Mmgol Népk.öztársasá8 tartanak a szegedi Igazgató-
fővárosában. ság minden nagyobb szolgála-

A Hivatalos lapból 

A Hivatalos Lap tartalmából a 
szakszervezert bizottságok és a dol
gozók figyelmébe ajánljuk a k� 
vetkezc5ket: 

ZS. számból: 114 61t'1962. 1/3. A. 
Ktcgészftö rendelkezések a Vasúti 
ruházati utasításhoz. 

113 923 '1962. l.'3. e. Az üzemi 
balesetek bejelentését és nyUván
tartását szabályozó rendelet mó
dosítása. 

116 OtG/1962. Al. c. Felh!vás a 
háztartási tüzel6akdóval kapcso
latban. 

26. számból: 116 255 '19fi2. 1/4. e. Az 
állomási pénztárakn.U köthető biz
tosítások :fejlesztésével kapcsola
tos külön Jutalmazás feltételei. 

102 845/1962. I 8. D. Szállitójegy 
rendszeresítése kerékpároknak és 
motorkerékpároknak szolgálati cél
ból törttn6 fuvarozásához. 

Lakáscsere 

- Elcserilnim Miskolc tiszai pu. 
előtt levő MA V szolgálati, nagy
mérettl, kétsz.obás, összkom..tortos 
lakásomat (külön kis virágos ud
var, havt bére 78 forint) buda
pestiért, esetleg kisebb méret0ért. 
Cím: Bajor Vencel, Miskolc, Ba
ross Gábor u. 28. Erdeklödn1 bár
mikor, lehet hármas csere isi 

ti helyén a swkásos termelési 
taná�kozás előtti :napokban. 
A műszaki konferenciákra a 
társszolgálati ágak képviselőit 
Is meghívják. 

- Tragikus hirtelenséggel 
�halt Csomor János, · la
punk régi levelezője, a szolno
ki jármújavft-0 dolgozója. Ha
lálával egy akt.!v kommunis
tát. fáradhatatlan társadalmi 
munkást, jó levelezőt veszítet
tünk el. 

- Magánjáró automaUkm 
sínhegesztó-gépet mutattak be 
a Szovjetunióban. Az új gép 
50 km-es sebességgel halad és 
óránként 7 dupla illesztést vé
gez eL 

- Kisiklott a London
Edinburgh között közlekedő 
expressz. A tíz hálókocsiból 
álló szerelvényen l 03 utas tar
tózkodott, akik közű\ 3 életét 
vesztette és 78 megs.ebesülL 
Az utasok jó része Llncolnba 
tartott lakodalmi ünne�"'re. 

- 'f!letmentó katonákat fo
gadtak a miskolci fgazgatósá-o 
gon. A ikatonák: Kovács Fe
renc százados vezetésével áp
rilis 10-én a verpeléti vasúti 
balesetnél életük veszélyezte

Fellendülés a füzesabonyi sportkörben 
tésével mentettek meg három 
vasutast a roncsok közül. Az 
életmentókne!k dr. Pásztor Pál 
i,gazgató mondott kÖS7.Ölletet. 

Két hónapja sincs, hogy telje- tató n.Uuk a szakosztály növekv6 
sen újjászervezték a Füzesabonyi létszáma. A sakk-szakosztálynál 5 
VSC sportkörét. Kecslcés László csapat részvételével most .fejezték 
MA V főmérnök lett az új sport- be a Kilián házibajnokságot. Ki
köri elnök. A:r. új vezetőség tevé- lenc asztalltenJsz-csapat részvételé
kenysége nyomán .fellendült a vel házibajnokságot kezdtek 
szakosztályok élete, még azoké is, ugyancsak a Kilián-pontok meg
amelyek korábban csak papíron szerzéséért. Júniusban három si
léteztek. keres kerékpáros túrát rendeztek 

Jelenleg 5 szakosztály mOkOdik ugyancsak a Kilián-versenyek ke-
eredményesen. A mAr kiesésre retében. 
álló labdarúgó-csapat Jól hajrá- Nemrég űJ öltözé5helytséget ka
zott és sikerült „megkapaszkod- pott a sportkör. Ide társadalmi 
nia" az L osztályban. Az if!úságt munkával már be is vezették a 
csapat jó közepes eredménnyel Vizet és most fürdő szerelésén 
szerepelt. Az ismét létrehozott fér- dolgoznak. Megkezdték egy röp
:tl kézilabda-csapat a tavaszi mér- labda-pálya épitését 1s, amelyhez 
kőzések uU.n pontvesztesség nél- társadalmi munkával segítséget kül áll a járási bajnokság élén. 

r 
nyújtanak a Villamos Vonal-

Több versenyen Is részt vettek felügyelőség szocialista brigád-már az atléták és különösen biz- jai is. Szigetvári .József 

A szerkesztöség üzeni 

Négyesi Péter, Nernoda :Si
nos, Vörös József Budapest. 
Kárpáti Sándor Kál-Kápolna. Szi• 
lágyt Sándor, dr. Bánkfalvy Gyu
la. cserháti József. Tótka Károly 
Szeged. Budavári Sándor. Antal 
József. Papp Tivadar Ml6kolc, 
Leit1 Ferenc Pécs. Dancs József. 
Bognár Károly Tapolca. Bódogb 
MiháJy Dombóvár. cseh Zoltán 
Szolnok. Murai Gáborné Hatvan, 
Marosán Pál Debrecen. Leveleiket 
lapunk anyag�oz felhasm'1Juk. 

Papp Tivadar. Mls.kolc: Panaszát 
Illetékesekhez iovibbltJUk. 

VA S U TA S N A P  

- Halló, forgalmi irodai ltt az állc:miáave-

, 

- Kisállc:miáa vnn k k zető be_széf. Mostantól kezdve reggelig, ha zenés ébresztőre 
i;z;'f:ln ' ne ·ünk csak ilye,a 

telefonalnek semmiféle rendelkezésemet sem kelt fimlelembe venni • • • (P usztai Pál ra;zai) 
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„Kormányunk ielentős összegeket 
áldoz a közlekedés 

teliesítőképességének növelésére" 
Marosán György, az Elnöki Tanáes einökh; lyeUese köszönti a vasutasokat. 

(MTI foto, Vigovszki Ferenc felv.) 
Marosán György elvtárs beszélt a vasutasok parlamenti fogadásán 

Július 7�n délután, a XII. vasutasnap elő
estéjén a Parlament kupolacsarnokában ün
nepséget rendeztek, melyre a legkiválóbb vas
utasokat hívták meg. Az ünnepségen megje
lent Marosán György, az Elnöki Tanács elnök
helyettese, Kiss Károly, az Elnöki Tanács tit-

kára, az MSZMP Politikai Bizottságának tag
jai, Kossa István közlekedés- és postaügyi mi
niszter, Szurdi István, az MSZMP Központi 
Bizottsága ipari és közlekedési osztályának ve
zetője, Szabó Antal, a vasutasszakszervezet 
főtitkára, Rödönyi Károly MAV veiiárigaz,,aató
helyettes. 

A VIIL pártkongresszus tiszteletére-

Az ünnepségen megjelent hérvárott építendő vontatási 
vasutasokat és hozzátartozói- műhely. Az építlvezést még 
kat Marosán György köszön- ebben az évben megkezdilk. 
tötte az Elnöki Tanács, a párt J,elentős ütemben halad a mis
Központi Bizottsága és a kor- k.oki fővonal villamosítása. 
mány nevében. Az ötéves tervben 20 nagy for-

- A vasutasnap olyan ün- galmú állomást modern bizto
neppé vált hazánkban, melyen sítóberendezéssel szerelnek 
a vasút minden egyes dol,go- fel. Csupán a z,áh,onyí körzet 
zó;ja, érzi munkáján(llic elisme- ez évi fejlesztésére 150 millió 
rését és az egész dolgozó nép forintot fordítunk. 
szeretetének kifejezését Nem ün,neprontásként, de 
mondotta. - A vasút 160 ezer \ mea kell említenem, hogy a 
dolgozójával olyan üzem, ahol beruházások és felújítások üte
bonyolult, szerteágazó munka I mének fcvrozásával, a lemara-

A xn. vasutasnapon koszorúzási iinnepségre keriilt sor a 
gellérthegyi Felszabadulási emlékműnél. A képen Szabó An
tal, a szakszervezet főtitkára, Rödönyi Károly vezérigazgató
helyettes és Szűcs Zoltán, a Vasúti Főosztály pártbizottságá-

nak titkára helyez el koszorút az emlékmű talapzatára. 
(Németh Gyula felv.) 

folyik és mégis egységes a dás felszámolásával mielőbb 
szolgdlata. A gazdaságos, biztosítani kell, hogy a vas
gyors és biztonságos közleke- utasok rövidebb idő alatt jus
dés a va,Sutasok munkájának sanak jobb munkafeltételek-
legjellemzőbb sajátossága. hez. 

A szerv,ezettség és a vasútí Külön ki szeretnénk hangsú-
fegyelem, ez a legfőbb eredője lyozni, hogy a technikai felté
annak, hogy a vasút 1962-ben telek szakadatlan ;javításán 
eddig a legfontosabb gazdasá- túlmenően a növekvő száiiitási 
gi mutatókban elérte, sőt, túl- feladawk sikeres megoldásá
szárnyalta az elmúlt évi ered- nak legfőbb záloga a vasutas
ményeket. A múlt év azonos dolgozók versenylendülete, s 
idő.szakához viszonyítva az minden jel arra mutat, hogy 
áruszállitás árutonna teljesít- pártunk VIII. kongresszusának 
ménye 102,6, a személyszálli- tiszteletére a vasúton fellen
tás utaskilométer teljesitmé- dült versenymozgalom bizto
nye 105,9 százalékra emelke- sítja a vasút előtt álló felada.-
dett. tok teljesítését. 

Ebben az évben előrelatha- A lkongresszusi munkaver-
tólag 370 millió utast és közel seny segítségével el kell érni, 
100 millió tonna árut k.ei!, a hogy a személyszállító vonatok 
vasútnak elszállitani. A mun- menetrendszerínt közlekedje
ka nehezebbak része, az őszi nek, de a tehervonatok menet
forgalom még hátra van. Meg- rendszerűségének t-0vábbi ja
győződésünk, hogy a vasuta- vítása is igen fontos feladat. 
sok odaadó. szívós és becsüle- Osszegezve az elmondotta
tes munkával a jövőben is kat, a vasutasnapi számvetés 
helytállnak a munkában. - az eredmények és hibák 

Kormányunk jelentős össze- összevetése - a vasutasok ió 

�ket áldoz a közlekedés te,lje- munkáját dícsérí. Kösz;;_"let és 
elismerés jár a központi és sítőképességének növelésére. külszolgálati dol,gozóknak egyAz ídén 130 db négytengelyes aránt azért a lelkes odaadó személykocsit, mintegy 33oo munkáért. amit az előző vasteherk.ocsít, 20 hazai gyárlmá- utasnap óta, de azt megelőzően 

nyú Ward-Leonard és 7 db 
külföldi nagy teljesitményú is végeztek. 
szilicium egyenirányítós villa- A mai napon a Magyar Szo
mosmozdonyt szerzünk be- cialista Munkáspárt és a kor
Népgazdaságunk erejéhez mér- mány elismerését nyihJánit
ten korszerűsítjük a vasutat, jwk azoknak a vasutasdolgo
;avítjuk a vasutasdolgozók zóknak, akik nehéz és felelős
munkafeltételeit. ségteljes munkájukkal kiemel-

A vasutasnapra ebkészült az kedtek társaik közül és jelentő-
.,. . , • . , ko • sen hozzájárultak gazdasági ,;szaki Jarmu1�vit_ó. !szeru életünk fellendítéséhez, a nem-Diesel-mozdonY]at>tt? n;,,uh!?ly- zeti jövedelem gyarapításához csarnoka Ezzel a létes,tmeny- • 1- , ad 1 • nd .. ,! 

1 h · • ,.,- ,.,.,ldód szoc,a ,sta tars a mi re un ... nye osszu =?Te me.,- . · erősftéséhez. nak a vasút D1esel-motor1avi-
\ tási gondjai. A Dunántúlon A XIl. vasutasna�_on 88 v_as

közlekedő Diesel-mozd_onyok uta_
s dolgozó :észe_s"l!;l m-i:gnsz

javít6 bázísa lesz a Szekesfe-. tel.ó korman11kituntetesben, 

Sike,es volt a vasutasnapi ünnepi műszak 

163-an kapnak Kiváló vasutas, 
309-en pedig Erdemes vasutas 
jelvényt. Ez IS fémjelzi, hogy 
dolgozó népünk elismeri és 
megbecsüli a vasutasok mun
káját. 

Erről a hely-ró! bátran kije
lenthetem, h-O!lll a vasutasd-01-
gozók munkájuk,kal, erőfeszí
téseilokel és gyakran szemé
lyes önfeláldozásukkal meg
szolgdLták ezt a aondosk.odást. 

Ezután a vasutas hivatásról 
szólott Marosán György. Hang
súlyozta, vasutasnak lenni 
annyit jelent. hogy valaki 
egész életre szóló hivatást érez 
olyan pálya iránt, mely szép és 
változatos, de nem való az.ok
nak, akik kényelmet, egyhan
gúságot keresnek a munkában. 
A vasút szeretete legtöbbször 
apáról fiúra száll. Egész vas
utas dinasztiák alakultak ki az 
idők folyamán. Ezek az embe
rek jóban és r-OSSzban, hóban 
és fagyban kitartanak a vasút 
mellett. Nem csábítja el őket 
a népgazdaság má.s területén 
levő magasabb :fizetés, vagy a 
könnyebb munka. 

- A mai ünnepen engedjék 
meg - gondolom a sok ezer
nyi ünneplő vasutas is ezt te
szi -, hogy külön �mlé
kezzek azokról. akik e perc
ben is a mozdonyokon, a fék
bód,ékban, a váltók mellett 
'OO{}Y az irányító központok
ban 'Végzik felelősségteljes 
munkájulkat. 

A közelgő ószi jorgal�m sok 
munkát, fáradságos szol,gálatot 
követel önöktől. Adjon erőt 
mind,en vasutasnak az a tudat, 
hogy egész népünk szeretete és 
figyelme kíséri minden lépé
süket. minden cseletkedetüket. 
Végül engedjék meg, hogy a 
Népköztársaság Elnöki Taná
csa nevében átnyújtsam a kor
mánykitüntetéseket és egyúttal 
köszönetet mondjak minden 
vasutasdolgozónak munJkájá-
ért, fáradozásáért, mellyel 
hazánkban egy új szocialista 
vasút felépítését seglti!; el.ó. 

Az ünnepi beszéd után Ma
rosán György átnyújtotta a 
kormánykitüntetéseket, Kossa 
István közlekedés- és posta
ügyi miniszter pedig a Kiváló 
Vasutas jelvényt és a vele járó 
pénzjutalmat adta át az arra 
érdemes vasutasoknak. A ki
tüntetettek nevében Török Gé
za főintéző mondott köszöne
tet. 

A XII. vasutasnap után ar
ról számolhatunk be, hogy az 
országszerte megtartott ün
nepi műszakok tovább nö
velték a kongresszus; munka
verse1l1J lendületét. Több 
szolgálati helyen újabb szo
cialista brigádok alakultak, 
;avult a menetrendszerűség és 
a szállitás gazd.a.ságossága. 

Pécs bánya-rendező állo-
máson kéthetes ünnepi mű
szakot tartottak. Az értéke
lés szerint tehervonatoknál 
90, személyvonatoknál 97,9 
százalék<>s menetrendszerűsé
get értek el. A tehervonatok 
átlagos terlhelésére tett fel
ajánlásukat 5 tonnával túl
teljesítették az első félév fo
lyamán, s ezzel 

llt 1000 tonnás vonat in
dítását iaikaritották meg. 
Szentes állomáson a vas-

utasnap és a pártkongresszus 
tiszteletére közi:>s 

forra.bnf-fiit6biz1 szoci&
lfsta komnlexbrigád ala---

kuU, 
A brigád tagjai: Majzík Lász
ló, Hossó Mátyás forgalmi 
szolgálattevők, Kiss István 
és Babka Tibor tolatásveze
tők, Bartucz László k-OCSiren
dező, Szamosközi László és 
Czibulka Ferenc kocsivizsgá
lók, Horváth Imre mozdony
vezető. Vállalták, hogy ered
ményeik növelése érdekében 
tanulmányozzák és alkal
mazzák a kiváló szovjet és 
magyar síktolatási módszere
ket. Felajánlásukban szak
vizsgák letétele és magasabb 
színvonalú tanulás is szere-
pel. 

A békéscsabai pályafenn
tartási fónökség dolgozói is 
kiváló eredménnyel köszön
tötték a vasutasnapot. A gé
pesített mozgópályamesteri 
szakasz 

határidó előtt fejezte be 
Szajol-Mezőtúr között a 
fenntartási munkálatokat. 

A magasépítési szakasz két 
épület karbantartását végezte 
el terven felül. Jó munkájuk 
eredményeként több kitünte
tést, 34 soronkívüli előlépte
tést kaptak a főnökség dol
gozói és 46 dolgozót pénzj11-
talomban részesítettek. 

Tapolca fűtőház szocialis
ta brigádjainak tagjai nem
csak munkafelajánlásaikat, 

........................ .,,,.,,, .................................................. ,, .. ,, •••• , .................... , ... u, 

Kossa István közlekedés- és postaligyl miniszter átadja a 
kiváló vasutas-jelvényt Lajos Gyllrgynek, a Dunakeszi Jár

müjavitó szerlárfőnökének 

(MTI foto, Vigovszki Ferenc felv.) 

hanem kulturális színvonaluk 
fejlesztésére tett vállalásai
.kat is teljesítették. 

19 dolgozó végezte el si
keresen a gépi!Jari tech-

nikum n. osztályát, 
amely a fűt&ház területén mű
ködött az oktatóteremben. Az 
ősszel induló elsŐ osztályba 
már 80 dolgozó jelentkezett. 
Az oktatási eredményekért 
külön dicséretet érdemel Hor
váth. Ferenc műszaki főinté
ző, okta,tó tiszt, aki fáradha
tatlanul buzdítja és segíti 
a dolgozókat a tanulásban. 

Pécs állomáson 97,43 szá
zalékos volt a személyvona
tok menetrendszerűsége, a 
tehervonatoké pedig 92,12 
százalékos. A sűrű v-0natfor
galom lebonyolítását tekint
ve ez nagyon szép eredmény. 
A rakodási részleg dolgozói 
kiváló teljesítményt értek 
el az ünnepi műszakban. 
Gyergyák János rakodóbri
gádja az e161rt egyénenkénti 
4000 mázsával szemben 4613 

mázsát, Hartman Adám brl
g<ádjának tagjai egyénenként 
4612 mázsát raktak ki és e 
két brigád párosversenye meg
rövidítette a kocsitartózkodási 
időt. 

Dombóvár állomáson az ün
nepi műszak alatt a napi egy 
túlsúlyos vonat helyett még 
egy közlekedett és így átla
gosan 

.naponta 1500 tonnával 
több árut szil!ítottak el. 

A túlteljesítés négy teljes 
szerelvény megtakarítását 
eredményezte. A tehervona
tok menetrend szerinti indí
tását 93,5 százalékra teljesí
tették, amely már figyelemre 
méltó eredmény. A pálya
fenntartás a vágányzárak 
megszüntetésében ért el jó 
eredményeket. Dombóvár ál
lomáson például a negyedik 
vágány ágyazatának rosbálá
sát a tervezettnél három órá
val előbb fejezték be. Bal
eset, és a: személyzet hibájából 
késés nem fordult elő. 

Dunakeszin 
átadták az ezredik új kocsit 

Kedves ünnepség színhelye 
volt július 11-én, szerda dél
ben a Dunakeszi Jármújavitó 
kocsifényezó műhelycsarnoka. 
Itt adták át a vasútnak a Du
nakeszin gyártott ezredik új 
kocsit. Az „ünnepelt", amely 
körül összegyűltek az üzem 
dolgozói, a Bahv 4265 számot 
viseli, s a belföldi forgalomra 
készített négytengelyes sze
mélykocsik közül a 485. 

Bakó Mihály igazgató rövid 
megemlékezésében arról be
szélt, hogy 1952 óta, amióta új 
kocsikat gyártanak jelentős 
fejlődést értek el. Tervteljesí
tésük csaknem megháromszo
rozódott. 1953-ban még 130 
nap volt egy új kocsi átfutási 
ideje, ma a korszerűbb jár
műveket 56 nap alatt elkészí
tik. Az egy új kocsira számí
tott normaóra-szükséglet az 

utóbbi négy év folyamán 
mintegy 6000 órával csökkent. 
Mindez a dolgozók lendületes 
munkaversenyének, növekvő 
tapasztaltságának, s az üzem 
tervszerű fejlesztésének kö
szönhető. Az igazgató ezután 
pénzjutalmat adott át a leg
jobb dolgozóknak. 

Az ezredik új kocsit Korok
nai Jenó főmérnök adta át, 
ígéretet téve a dolgozók nevé
ben arra, hogy a második ezer 
kocsi el'készítéséhez nem kell 
majd olyan hosszú idő, mint 
az elsőhöz. 

Egyébként az ünnepélyesen 
átadott kocsi azért viseli a 
szokásos Bah-jelzésen kívül 
még a „v"-betűt is, mert táv
vezérlési kábellel szerelték fel, 
fgy ingajáratú és tolt szerel
vényekben is feihasználható. 

Diplomakiosztó ünnepség 

a közlekedési üzemmérnöki karon 
Bensőséges ünnepség kere

tében adták át a közlekedési 
üzemmérnöki karon a mérni;i
ki diplomákat azoknak a most 
végzett hallgatóknak, akik az 
egyetem nappali és levelező 
tagozatán több éves áldozat
kész munkával szerezték meg 
műszaki képesítésüket. 

Dr. Kádas Kálmán az egye
tem dékánja üdvözlő beszédé
ben kiemelte azt a szívós mun
kát, amellyel az egyetem ok
tató gárdája tanította a most 
végzett mérnököket. Hangsú
lyozta, hogy a fiatal végzett 
hallgatók legyenek a szocialis

' ta mérnök típus mintaképei 
,

1 

a 
-�zocialista építés fáklyavi-

vo1. 

A közlekedési üzemmérnöki 
kar nappali szakán 44 fő szer-

zett diplomát, ebből ketten. 
Tóth László és Magyar István. 
kitűnő eredményükért, Vörös 
diplomát kaptak. Három hall
gató jeles, 10 pedig jó rendű 
diplomát kapott. A levelező 
tagozaton öter szereztek mér
nöki diplomM, a gazdasági 
mérnökök közül pedig tíz vég
zett hallgatónak osztottak ki 
oklevelet. 

A fiatal diplömásokat dr 
Kovács Ferenc. a Küzlekedés
é� Postaügyi Minisztérium ok
tatási osztálvúnak vezetője 
üdvözölte és (elbivta a flgyel
müket arra. hogy az eg etem 
::-!végzése után az éle·tbrn kell 
helytállniuk <"s a gyakorlat
ban kell beb1<Jn-.íteniuk el
méleti fclkés7,·'Pt�·· ::;u· ('• 
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Kitüntetései, 

a rasutasnap al1'alnaából 
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munkás Celldömölk. csongrádi 
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Béla fö!elügyelo. KPM I. Vasuti 
Péter m. fc5ellen6r, Debrecen-Dtll Föosztály. Bocsi Jó,.sef munka
pft., Dobos J62t;ef ,.-ez. főellenőr, mester. Omlskold ptt.. 

Kitüntetések az Északi Járműjavító 
Diesel-javító műhelyének átadása alkalmából 

Munlta l':rdem<!rem l<.ltilntetés• 

, 

üzemmérnök. Va,;úttervez6 UV, 
'ben részesült: Gundel Jstván tó- Bluszt Emel m. tanácsos. Horvát.h 
mérnOk. Vasúttervezö UV. Károly m. fülntéz6. Németh PA.I 

Klvüó Vasutas kltOntetést ka· m. fótanácso,;, Fenyvest Istdn 
poU: Fellner Tlbor m. tanácsos, főmérnök KPM 1 fi,, Illés Jsn-án 
Bp. Ig., F�renczy Jenó vez. m�r- tömernök KPM I/1. 
nö\í:, Vasüttervezö tJv .• Gert-ncsér 
Ferenc mérnök. Vasúttervező UV., 
Kékes! ,József fólnt„ Eszakl Jj. 
uv. 

:erdemes Vasutas kilüntetést l<a
lM>'t: Néma Sindor o,emmérnök. 
Eszaki JJ. UV. 

Xlnlszteri dtcsérf'tben részesült: 
Tröachl Gu..11ztliv m. főt:aná<"Sos. 
Tocslk Károly m. főtanác.sos.. Tóth 
Gyllla föfeJUgyeJő. Kel.-csényl lm· 
re fö!elügyel6, Pizmány András 
rn. tanácsos. Ei;zakl · JJ. UV. Rocb• 
lltz Tibor s7erz. m. doll(., Kézdi 
pjJ m. tanácsos. Kantz Gyula 

Vezérigazgatói diC9éretben rli
szesUU.: dr. Soltész J6zsef :főta
nácsos, KPM J /1., Sindler Gu.szt,v 
sz. m. dolgozó Va.sútépitö UV, 
dr. Faragó Ferenc tötan.. KPM 
�;i �-Y 1::�
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Hldv<!JI János m. fólntéz6, 11.ácz 
Gyula inti-ző. Menczet Elekné f6-
lrodakeze16. Sziklai J'inos m. f6-
inté26. VA.m József m. intéző, 
Romhány! Gém fc5ellen6r, Gör• 
bltz Sándor. m. tanácsos. Nagy 
Islvin m. lnth6. :eszaki J'. UV, 

NYUGDÍJASOK KITÜ NTETÉSE 
Nyugállományba vonu!ása alka!- 1 József veze16 tócllen6rnek (Baja 

mából. több évUzedes munkássa- 1 ullomas). Dobó Gábor veiető tó
ga ellsmeréséill. a l\fagyar Nép· munkatlJ.C!iternek {Bp, Jó?.se!város 
köztársasig Eln6kl Tanácsa Pfl.). Gy6rl Antal m. !őellenör· 

Czeczd Imre m. vezető föellen- nck (Távközlő Fenntartási Fónök
örnek (Veszprém-külső füt.őhaz), stf!). Hüse Sándor vezető f6eUen
Dömf' Ferenc m. vezető fóellenőr- őrnek (Debreeen. Jármfijavító 
nek (Bp. Keleti filt6ház) a üzem! VállalnU. Kiss Fer•nc fó-

,.1\�.ka 2rdemérem"; munkamesternek (Gyula állomás), 
a közlekedé,;. é-s postaügyi mi• Lant<>s József felül{velónek (Sze-

atszter ged Igazgatóság). ;\loldoviny li-
Divtd Ern6 vezetó föellenörnek nos vezetó főellen6rnek (Debre

(SOpron Prt. főnökség), Imrek La- cen. Jármújavitó OzemJ Vállalat), 
Jos m. fel!lgyel6nek (Szombathely Szabó B�la m. f6intéz6nek (Bp. 
tütóház). dr. Kemenes Gyözö f6- An�yal!öldl Pft. Fónöksé,:). Varga 
tanácsosnak (GYSEV Jgaz�at6ság)1 Bállnt vezető tőmunkamesternek 
Moharos János vezet.6 főellenőr- (Debrecen Allomás), az 
nek (Távközlő FenntartlÍ!'{f Főnök- 0i;:rdemes Vasutas" 
sé,i), Osgyáni l\Jlbály feJQgyel6- ldt!lntetést adományozta. 
nek (Bp. Keleti állomás). Somo- Németh Lajos fóellenbrt (:epü• 
g'.':i József vezető 1ömunkames- \etlenntartási Főnökség), 
ternek (Pápa. P!t. f6nökség). Só· .,:Wlnlszterl Dlcstrei"·ben rfsze-
Tirt �67.sef m. ve-i.etó föellenömek •dtette. 
(Celldömölk fút6ház). Varró Antal 
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A Központi Szertár 50. éves év• 
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•• .KJvAtó Vamt.as''; tár). az 
Bártfai Andr'-.-1 ve7etó fóelten- ,,E.rdemes Vasutas" 6melc (Rákoa állomas), Bencze kitüntetést adomanyozta; 

Beszélgetés az üdülésről 
Újra itt va.n a nyár. Néha A nászutaroknak, killönö-

még hüvö az idó, de a do!go- sen, ha mindketten vasuta
zók között már mind több sok és ezt kérik, feltétie-
81'.Ó esik a nyári szórakozá- nü.l biztosítunk űdülési be
sokról, főként az üdülésről. utalásokat. Az idén már öt 
Erról beszélgettünk legutóbb i!jú pár kapott így beuta.. 
Gyüre Gáborral is. Szeged lást n:ilunk. úgy gondolom, 
állomás szak:...ervezeti bízott- ez ellen senkinek sem lehet 
ságá.nak ő az üdülési fele- kifogása. Tekintetbe vesszük 
ló6e. azt is, ha valamelyik dolga.. 

- Van-e elegendö üdülési zónk eg� állapota meg-
beutaló? kívánja a levegővá!toz:ást, a 

- Az idén az elsó félévben magaslati üdülóhelyet_ vagy 
v,a,lamh·el több üdülőjegyet ! a fürdőhelyet. !gy betegeink
sikerült biztosítani. mint la- nek általában kétévenként 
valy. Előreláthatólag az év I juttatunk gyóizyüdülő-beuta
má.sodik felében is több be- lót. Súlyosabb esetben erre 
utalót kapunk - ,•álaszolta. é,•enként is sor kerülhet. Ez-

- Hoguan, milyen elvek után következnek a jutalom.. 
szerint osztják szét a be-uta- üdülések. melyeket a sool
lá,,okat? gálati főnökség véleménye 

- Arra törekm:ünk. hogy alapján 01SZtjuk el. 
álta4ában, . a legjobb .dolga- - Mennyi beutalót kaP114k rok kap1ak a beut;ihi"Oka!- a fizikai dolgozók? vagy olyanok, akik re
gen voltak üdülni. Ennek el
lenére mindig lehetnek olya
nok. akik n incsenek me!(elé
gedve a beut.alók el06ztásá
'IJ&l. 

- Arra törekszünk. hogy 
fóként állomásunk :fizikai 
dolgozóinak nyútjsunk kelle
me,; pihenést, felüdülést biz. 
1osító beutalásokat. Sajnoe, 

MAGYAR VASlIT'AS 
1962. TOLIU8 n. 

Ki tehet róla ? 

Júniusban felhívést bocsá
tott ki a MA V Anyagellátási 
Igazgatósága, hogy a vasuta
solk: az utalványos és a kész
pénzfizetéses szenet augusztus 
31-ig váltsák ki. Igen ám, de 

M Z FT 

Nemzetközi vasutasmozgalmak Súlyos vasúti szerencsétlensé9 
Argentínában 

a komáromi szertár hónapok Az Union Francaise d'Infor-
óta kevés szenet kap. mation hírügynökség jelenté-

Az említett felhívás kimond- se szerint a span11ol vasuta
ja, hogy aki augusztus 31-ig sok az utóbbi idóben jelentös 
nem viszi eJ a szenet az öt eredményeket értek el. A 
mázsa hulladékfa helyett csak hosszú idő óta folytatott bér-
3 mázsát kap. De ki tehet ar- harc eredmények.ént a spanyol 
ró!, ha azért nem vesszük át kormány kiadott egy rendele
a szenet, mert nem jut belóle? tet, mely szerint a span11ol 
Komárom állomásra eddig a vasutasok bérét jelentékeny 

mértékben emelik. szükségesnél 100 tonna szén- Japánban a Szikoku sziget 
nel kevesebb érkezett. államvasutainak igazgatósága 

Szolga Lajos megtorlásokat léptetett életbe 
• . a vasutasok he].y1 szakszerve-

muhelyblzottságí titkár \ zeteinek vezetői ellen, mert 
Komárom részt vettek a dolgozóknak 

Az uta&eUátó vezetw a kiimellluí1'ban tihWéle 7.SÚl'Jrocsit mu
iauá.k be a sajtó munkatársainak, A bemu�to« kis kocsikat 
kísérletképpen már használják a nemzeiközi vonalakon. Ha 
a zsúrkocsik megfelelnek a célnak, akkor a jövőben a bel
földi belyjegyes vona.iokon és a hálókocsikban is ilyen :zsúr-

kocsikról szolgálják majd ki az utasok" 
(MTI foto, Lajos György felvétele) 

életkörülményeik megjavítá
.sáért vívott tavaszi harcában. 
Japánban nem az első es<;t, 
hogy megtorlással fenyegetik 
azokat a szakszervezeti veze• 
to7cet, akik harcolnak a dolgo
zók érdekeiért. 

Peruban öt napig sztrájkol· 
tak a .,Peruvian Corporation"' 
észak-amerikai vállalat szol
gálatában álló vasutasok. A 
sztrájkot azért kezdtek, mert 
11 társasá:g t1i.sszautasitotta a 
dolgozóknak béremelés;e, . és 
a munkafeltételek javita.1ara 
trányuló követeléseit. 

Angliában a szállító és ál
talános munkások szakszerve
zetének fótitkára, F. Cousíns, 
a szakszervezet skóciai szek
tora konferenciáján elítélte a 
kormánynak a bércrnelcsekre 
vonatkozó elutasító magatar
tását. Cousins a kormánynak 
azt a határozatát is éles kri
tika tárgyává tette és ,.botrá
nyosnak" minősítette, amely
lyel az ápolónóknek fizetés· 
emelésre irányuló követeléseit 
vü.szautasitotta. 

Súlyos áldozatm követeló 
008úti szerencsétlenség történt 
Buenos Aires kör-nyékén. A 
reggeli ködben egy vonat ei.
gázolt egy autóbuszt. amelv 
iskol.tisokat szállított. A szeren
csétlen.Ség a sorompókezeló hi.• 
bájából történt, aki szinte az 
utolsó percben még felen{Jedte 
a so1 ompót, hogy átengedjen 
egu teherautót és az autóbU8zt. 
A sorompókezelót azonnal le
tart6ztatták. 

A szerencsétlenség kiwetkez
tében 41 iskolá.8 gyermek éle
tét vesztette, 83 megsebesült. 
A gyermekek egy része kórház· 
ban halt meg, mei t hirtelen 
nem tudtak számukra elegendő 
vért, kötszert és orvost biz
tosítcini. Bár a Buenos Aires-i 
rádió nyomban felhivással for• 
dult a lak�sághoz. houll adja
nak vé1 t, kötszereket és 11 vá
ros minden orvosát a kórház
ba hivtá.k. A lakosság mélf, 
együttérzúére vall, hogy a 
felhfoá.3ra 1500 véradó jelent• 
lkezett. 

r, , ,  
Uj vasút épül Közep-Azsia 

és a Kaukázus között 
A Szovjetunióban a közép

ázsiai lköztársa.ságokból a 
Kaukázusba iránl/Ított teher
.szállít>mányo.k edaíg mintegy 
1000 km�s kerülé> úton jutot
tak ei 11 célállomásokra. A 
nagy keriiló megszüntetése cél
jából új va.s1itvonal építését 
htttározták el. 

Az új vonal a Kaspl-tenger 
északi. partvld.ekén halad és 
két fontos várost, Guriovot, 
Aszt, ahánnal köti össze. A 33:I 
1am hosszúra tervezett nyom. 
vonalon már végrehajtották Q.3 

előzetes oeológúú k"Utatásokat, 

Embertelen eletkörülmények 
A Raillway Review című an

gol vasutas lap cikket közölt a 
vasúti büfékben és éttermek
ben dolgozó felszolgáló nők 
helyzetér61. A cikk S7A.'I'Zóje 
Arcfi.ibald Kfrkwood, az an"gól 
vasutasok országos szakszerve
zetálek egyik vezetője. 

Kir�ood szerint a nagy 
vasúti csomópontok vendéglátó 
üzemeiben dolgozó lányok és 
asszonyok munkája és élet· 
körülménye a rabszolgákéhoz 
hasonló. Ezek a nők a vasúti 
szállókban laknak összezsú• 
folva és bár a felvételkor 

teljes ellátást és kényelmes 
lakást íg'rnek nekik, a szál
lók kosztja szinte ehetetlen. 
Ha viszont a gyenge kosztot a 
saját pénzükön vett élelemmel 
akarják potoln1 és etmivalól 
vis7.nek fel a szobájukba, szi
gorúan megdorgálják és meg• 
bírságolják óket. 

Heti 48 órát dolgoznak, de 
fárasztó munkájukért igen 
mlnimális bért kapnak. Kirk
wood megjegyzi, hogy szavai• 
nak igazságáról bárki meg
győzódhet, ha személyesen el
látogat egy ilyen vasútJ nyo
mortanyára. 

-..... --------------• • •----------------

Eletmentti vasíita-k 
P:letmentó va.w.tasokat jU

talmazott meg a azombathelvi 
igazgatóság vezetője, 

Az 11Z4. sz. vonat azemélt1-
zete, Szegvári Jóuef moz
donyvezető, Benkl, Sándor fű
tő és Nagy Ferenc jegyviugál6 
június .l-én egy, a nyíl.t pályán 
játszadozó kisfiút piUantott 
meg. Az éber oosutasok114k 
sikerült megmentenie a kisfiú 
életét. 

Ezért a c&elekedetükért a 
s.zombathelvi igazgatóság ve
zetóje a mozdonyvezetőt és a 
je{111Vizsgálót 500-500, a fú.tőt 
300 forint pénzjUtalom.ban re
nesítette. 

fizikai d.dlgozóin:k aránylag 
még kevesen tartanak igényt 
ezekre a beutaJ.ásokra. De 
akik egyszer már voltak 
üdülru, arok másodszor is 
szívesen mennek. Csak az 
első beutalásnál kell agitál
ni őket . . .  

A továbbialoban elmondta 
Gyüre elvtárs, hogy sokan 
vannak, akik kötik magukat 
egy időponthoz. Azt az üdü
lési felelős :is tudja, hogy a 
legkellemesebb üdülési idő 
a nyári ká.nilwla, de saj
nos mmdeniki ™'1n mehet 
Egyszerre üdülni, erre nincs 
lehet&iég. 

Beszélgetésünk végén elé
gedetten állapíthatjuk meg, 
hogy tíz év óta az üdülés te.. 
ldntetében 1B sokat válto
zott a helyret. Régebben úgy 
kellett ,.lasszóval fogni" az 
üdülőket, s rnast, bár évr6l 
évre több a beutalási lehető
ség, nehéz kielégíteni vala
mennyi kérelmezőt. Hiába, 
ebben is gyorsan nőnek az 
igények. 

Dr. Bánkfalvy G)'ll)a. 
SZeged 

"Június óta csak érvényes 
menetjeggyel vagy pályaud
vari belépőjeggyel szabad be
lépni Szeged-Rókus állomás 
várótermeibe és peronjára -
írja levelében Tótka Károly. 
- Júniusban 1100 darab pá
lyaudvari belépőt adtunk el. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy 
a várótermi utasellátó sönté
se, főleg reggelenként nem 
olyan zsúfolt, mert csak azok 
veszik igénybe, akik utaznak. 
Jl:szrevehetóen csökkent itt a 
tömén113zeszfogva.3ztás iS." * 

Várpalotáról kaptunk leve-
let Göcze Imrétől. Arról tudó
sít, hogy az első félév folya
mán az állomás beteglátoga
tó! 64 esetben látogatták meg 
a betegeket és segítették elő 
gyógyulásukat oly módon, 
hogy kiváltották receptjeiket, 
orvost hívtak hozzájuk, vagy 
kórházi beutalásukat segítet
ték. * 

Korszerűsítik a miskolci fő
vonal mentén levő állomások 
és megállóhelyek világítását 
írja Fekete László tudósítónk. 
- A miskolci fűtőház Villa
mos műhelyének építési cso
portja Hort-Csány állomáson 
kezdte el a higanygőz- és a 
fémcsöves lámpák felszerelé
sét 1957-ben. Jelenleg Nyék
ládházán tartanak. December 
20-ra Miskolcon is befejezik a 
v!Jág{tás átalakítását. * 

Ujabb szocialista brigádok 
alakulásában is mutatkozik a 
szoc.ialista brigádvezetők első 
országos tanácskozásának ha
tása a Pest-Nógrád megyei 
biz.ottság területén - írja 
levelében Pintér Lajos, - A 

azobi gazdasági vasútnál pél
dául négy szocialista brigád 
alakult és e:,.,ek példásan te!· 
jesfük a VIII. pártkongresz
szus tiszteletére tett felaján
lásaikat. Nagymaros, Zebe
gény és Nógrádveröce állomá
sokon összesen 9 brigád kez
dett versenyt a szocialista 
cimért. 

* 
- Minden tag 8 órai társa-

dalmi munkával segíti a .,Hon-
védelem Háza" felépítését -
erről számol be Szeged állo
más MRS-alapszervezetének 
taggyűléséröJ szóló levelében 
dr. Bánkfalvy Gyula. - A tár
sadalmi munkát a városi pá,-t
bizottság és a megyei MHS 
által előírt időben fogják el
végezni. További feladatuknak 
tartják, hogy a sorköteles fia
talokat előkészítsék a katonai 
szolgálatra. 

* 
„Csajág-Röcsöge megállóhely 

nevet viselte jó harminc éY
vel ezelőtt a balatoni vonalon 
levó 14. számú őrház. Különös 
nevét a vicclapok gyakran 
emlegették. Most nem viccből 
írok e1Től a helyról. hanem 
az.ért. mert az örháznak nincs 
kerítése és emiatt az ott lakó 
vasutas 4 éves kisfia szüntelen 
veszélyben van, hiszen a ház 
egyik oldalánál vezet a vasúti 
pálya, a másik oldalon a nagy
forgalmú országút. Szükséges, 
hogy a veszprémi pályafenn
tartási főnökség gondoskodjék 
végre az őrház bekerítéséröl" 
- írja Bognár Károly tudósí
tónk. * 

Színvonalas ·zakszervezeti 
taggyűlés sz.ínhelye volt június 

29-én Diósgyör állomás okta
tóterme. Bokor László ml>-tit
kár beszámolója után élénk 
vita volt. A felszólalók öröm
mel beszéltek arról, hogy az 
első félév folyamán tervüket 
az élüzemszin t felett teljesí· 
tették és megfogadták. hogy 
továbbjavítják eredményeiket 
- írja levelében Bánhegyi 
Tibor. 

* 
Csodálkozva láttam 111a 

levelében Bódogh Mihály 
Dombóvárról -. hogy Pince· 
hely állom,\son a még jó álla
potban levő téglából épült 
raktárat Jebontjak és újjáépí· 
tik. Ez önmagában nem lenne 
baj, ha nem tudnánk, hogy 
Naaylókon és Belegen régi 
vasúti teherkocsikból áll a 
raktár. Döbröközön és Kurd
Csibrák állomá5okon deszká
ból készült raktárak vannak. 
Előbb talán ezeket kellene át• 
alakítani. 

* 
.. Nvugdíjas t, rsaim nevében 

köszönöm a Landler Jármúja
vító kultúrcsoportjának a szép 
színdarabot. a FelnöHek a 

gyerekek cirnü színmű el6-
adásat, amellyel bennünket 
oly kellemesen elszórakoztat
tak" - írja levelében Szaba· 
do:: Oszkár a Hámán Kató 
fűtőház nyugdíjas csoportjá
nak elnöke: 

* 
Igazgatóságunk területén si-

keresen s:r.erepeltek a szakma 
ifjú mestere vizsgán részt 
vevö f:atalok. Tizenhárom fia
tal arany. 2� fiatal ezüst és 19 
flatal bronz fokozatú jelvényt 
kapott. A fiat a!ok pénz- és 
könyvjutalmakat is kaptak -
írja Sziládi Sándor Szegedro"1. 
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Egységes nemzetközi díjszabást v�zetnek be 
a szocialista országok vasútjain 

Átadták rendeltetésének 
az Északi Íárműjavító új Diese/-javító mú1,e/yét 

Kossa István közlekedés- és postaügyi miniszte; nyilatkozata Hatalmas új létesítménmyel 
gazdagodott a MA V jálmújavf
tó szolgálata. Hámm és fél évi 
munka után. 200 millió forin
tos beruházással elkészült az 
új Diesel-javíló műhely az 

méter, a beépített terület tér
fogata 256 ezer köbméter. A lé
tesítmény Kőbányai útra néző 
fejépületében 82 irodaheJyj,;ég 
és 1030 személyes öltöző talál
ható. Az építkezésnél 52 ezer 

dő és a mosdó fehér csempével 
borított hel)iségei. Az öltözők
ben sehol sem látni fútőteste
ket. 

A szocialista országok köz
lekedésügyi miniszterei szoká
sos évi értekezletüket június 
18-a és 22-e között Ulanbator
ban, Mongólia fővárosában 
tartották. A sorrendben hete
dik miniszteri értekezlet mun
kájáról Kossa .István közle
kedés- és postaügyi miniszter 

a következő tájékoztatást adta: 
- Az elszámolási rendsze

rek egységesítése, valamint az 
országaink közötti forgalom 
meggyorsítása szerepelt a 
négynapos értekezlet napi
rendjén - mondotta Ko8sa 
elvtárs. - Tárgyalásaink gyü
mölcsözőek voltak. Az érte
kezlet kitűnő rendezés melleit 
folyt le. Ez mindenek előtt 
mongol barátaink körültekin
tő munkáját dicséri. 

A többi között tárgyaltunk 
az egységes nemzetközi sze
mélydíjszabás bevezetéséről. 
Mint ismeretes eddig az egyes 
vasutakon különböző díjtéte
leket alkalmaztak a nemzet
köz( · személyforgalomban, 
aszerint, hogy melyik díjsza
bási csoportba tartozott az 
adott ország vasútja. 

Az egységes személydíj
szabási 'tarifa január else-

jén lép életbe. 
Az új díjtételek valamennyi 
szocialista ország vasútja szá
mára egysége!iek lesznek. Ez 
lényegesen megkönnyíti a 
jegykiadással és a vasutak 
közötti elszámolással kapcso
latos munkákat. Ez az intéz
kedés az utazóközönséget is 
kedvezően érinti, hiszen az 
egységes díjszabás bevezetésé
vel hazánkban elörelátható!ag 
csökkenJ!i fog a nemzetközi 
vasúti jegyek ára. 

Közös határállomások 
Az értekezlet tanácskozott 

arról is, hogyan lehet a szocia
lista országok között megrö
vidíteni az uta?.ási időt. A 
nemzetközi forgalom gyorsítá
sát segítjük a menetidők to
vábbi rövidítésével és úgy 
térirezzük, hogy 

a s:winszedos szocialista 
országok közös határállo-

másokat szerveznek, 
így a vám- és határvizsgálatok 
egész sorát tesszük felesleges
sé, de ezzel jelentősen megrö
vidül a várakozási idő is. 

Említést érdemel az új köz
lekedési technika bevezetése. 
A nemzetközi együttműködés
től itt csakúgy, mint sok más 
területen tekintélyes összegű 
rncgtakaritások várhatók. Az 
új közlekedési technika beve
zetésének és alkalmazásának 
költséges útját például nem 
kell minden országban külön 
végigjárni, a jó tapasztalato
kat át lehet venni egymástól. 

Közös eróvel nemcsak job
ban, hanem gyorsabban, rövi
debb idő alatt meg lehet ol
dani bonyolult műszaki fel
adatokat is. Itt van például 
a nyomtávváltó vasútikocsi 
kerékpárok alkalmazása. Köz
ismert, hogy az európai vas
utak zöme a normál. míg a 
szovjet vasutak a széles nyom
távot alkalmazza. Ez azt je
lenti, hogy a Szovjetunió ha
tárain keresztül a vasúti szál
lítás csupán a határállomáson 

1 történő átrakással valósítható 
meg. 

Egy üzemi szempontból 
megfelelő nyomtávváltó ke
rékpárokkal felszer�lt szerel
vény rövid átállítás után aka
dálytalanul haladhat tovább a 
megváltozott nyomtávú vas
útvonalon. Ezzel megtakarít
hatók az átrakási költségek, 
csökken a kocsitartózkodás, 
növekszik a határállomások 
átbocsátó képessége. 

A nyomtávváltó 'vasúti 
kerékpárok szerkezeti 
megoldásának tökéletesí
tésén a Szovjetunió és az 
NDK szakemberei már 

dolgoznak. 
Jelenleg a kialakított szerke
zetek üzemi próbái folynak. 

Mongólia tegnap és-ma 
Módunk volt arra is, hogy 

megismerkedjünk , a szovjet 
technika újdonságával. Bemu
tattak több óriás mozdonyt. 
Utaztam a transzszibériai vas
útvonalon, amelyet már- telje
sen villamosítottak. Ezen a 
fontos főútvonalon az automa
tizált biztosítóberendezések le
hetővé teszik, hogy a szerelvé-

nyele akár három percenként 
kövessék egymást. 

Mongóliai tartózkodásunk 
alatt lehetőség nyílott szá
munkra, hogy bepillantsunk 
a testvéri mongol nép életébe. 
Már maga a főváros Ulanba
tor is nagyon érdekes. A vá
ros központja modern város 
benyomását kelti. Uj, modern 
épületek, aszfaltozott utcák, 
gondozott terek tárultak sze
münk elé. S mindez zömében 
az utóbbi három év alatt 
épült. A városban egyébként 
sok érdekes látnivaló fogadja 
a külföldieket. Alkalmunk 
volt megtekinteni egy kor
szerú bőrgyárat, tejipari kom
binátot, modern postát és vas
úti vontatási létesítményeket. 

A mongol vasút mindösz
sze egyetlen, a Szovjet
uniót a Kínai Népköztár
sasággal összekötö vasút-

vonalból áll. 

mára nélkülözhetetlen vizet 
tárják fe} a sivatagos vidéke
ken. 

Mongóliában rendkívül ki
csi a népsúrúség. Emiatt úthá
lózat sem alakulhatott ki. A 
fővárost és környékét kivéve 
úttalan utakon közlekednek a 
gépkocsik. Amikor ellátogat
tunk a Mongol-Magyar Ba
rátság termelőszövetkezetbe 
alkalmunk volt látni a Volga 
személygépkocsik terepjáró 
képességét és megítélni a gép
kocsivezetők páratlan ref
lexeit. 

Padlófűtés 
- Padlófűtés van itt - ma

gva'l"ázta Néma Sándor. - A 

k{ikvpok alatt elhelyezett csö
vekben kering majd a meleg
víz s az melegíti fel az öltözőt. 
Ez 'a legjobb módszer a megfá
zások elkerülésére. 

Korszerűen oldották meg az 
öltözők és fürdők sz.ellőztet.§sét 
is. A harmadik emeleten elhe
lyezett szellőző gépházból me. 

' teg levegőt fújnak a szellőző 
, csatornák0n át, s így gőzmen
, tessé teszik a helyiségeket. 

Több tágas csarnokból áll az 
épület. A csarnokok vá
zát elóregyártott vasbeton ele
mekből állították össze az épí
tők. A bejárattól jobbra elhe

i lyezett csarnokba érkeznek ja-
1 vításra a iárművek. A csarnok 

A teherszállítás mintegy 75 
százaléka tranzit szállítmány. 
A szerelvényeket a Szovjet
unió által szállított Diesel
mozdonyok vontatják. Gőz
mozdony nincs. Nem is na
gyon lehetne alkalmazni, 
mert a sivatagos vidéken a 
mozdonyok vízellátását nem 
tudnák biztosítani. A vasút
építésben, a vasút üzemelteté
sében éppenúgy mint sok más 
területen a Szovjetunió segíti 
a Mongol Népköztársaságot. A 

Rendkívül érdekes volt lát
ni a hihetetlenül gyors társa
dalmi átalakulás különböző 
megnyilvánulásait. Ott van 
például a főváros. A város 
központjában modem épüle
tek, európai öltözet, gépkocsi, 
az elővárosokban pedig még 
ott látni a jurtákat és az ősi 
közlekedési eszközt, a lovat. A 
technika azonban hamarosan 
győzedelmeskedik a közleke
désben. Ulanbatorban az egyik 
híd előtt egy lófejet ábrázoló 
jelzőtáblát pillantottunk meg. 
Lovas járművel és lóval be
hajtani tilos. 

Az 11:szakJ Jánnűjavító új, korszerű Diesel-javítócsarnoka 
közepén 165 tonna teherbírású 
tolópad szállitia a járműveket. 
A tolóparlot Temesi Gyula, a 

Különösen kellemes benyo
mást tett ránk a kulturális 
élet fejlettsége. Mongóliai tar
tózkodásunk alatt színvonalas 
operaelőadást, nagyszerű népi 
együtteseket és kitúnő vas
utas műkedvelő csoportokat 
láttunk. 

mongol elvtársa], Befejezésül csak annyit: sok 
többször is elismeréssel hasznos tapasztalattal, igen 
nyilatkoztak a Szovjet- sok kedves -�ékkel tértünk 
uniótól és a iöbbi baráti ?�za_ a b:ira� Mongol Né�-
orszíigrol kapott segítség- Kozt�sagból, amelynek ne-

ról. pe oszmte rokonszenvet érez 
a magyar nép iránt - fejezte 

Megemlékeztek a magyar kút-
1 

be nyilatkozatát Kossa István 
furók eredményes munkájáról közlekedés- és postaügyi mi
is, akik az állattenyésztés szá- niszter. 

Északi Járműjavítóban. Az új 
műhelyt a vasutasnapon adta 
at rendeltetésének Kossa Ist
ván közlekedés.. és postaügyi 
miniszter. 

A létesítmény generál .lmv.i
telezője az P1M 22. számú Al
W'mi tpítóipa.Ti Vállalata volt, 
melynek dolgozói és vezetői 
joggal lehetnek büszkék alko
tásukra. Rajtuk kívül több, 
mint 25 vállalat vett részt; a 
hatalmas épület me&építésében 
és feJ57,erelésében. 

52 OOO fonna befon 

Álljon itt mi·ndjárt néhány 
számadat az építkezés méretei
nek illusztrálására: 

A beruházással beépített 
alapterület 22 ezer négyzet-

tonna betont használtak fel, Vasúttervezó mérnöke tervezte. 
amely vasúti kocsikba rakva A különleges hegesztéssel ké
Budapesttől Hatvanig érne. A .szült alacsony építésú tolópa
felhasznált 20 ezer mázsa be- dot =.badalomnak i� elfogad
tonacél pedig 8 mm átmérővel ták. A tolópadjárás és az üzem 
számolva 5100 km hosszú. Bő- talajszintje között csak 21 cm 
ven elérne az északi sarkig. különibség van. ami naeyon 
Még egy szemléletes „hosszú- kedvező az üzemen belüli 
tavú" adat: az épüle1lbe beépi- i,nyagszállítás 57.empon-tjából. 
tett csővezeték hossza 30 ezer A beérkező mozdon:,,okat 
méter, s ha ezt a ook csövet automatikus mosóhelyiségben 
összerak.néink Vácig vezetne. tisztítják meg_ Érdekes. hogy a 
Jelentős tétel a felhasznált 1,5 mooohelyiség bejáratát forró 
millió tégla, az 1400 tonna Ievegőfüggönnyel védik a hideg 
idomacél és lemez. a 18 erer időszakban a külső levf'f(Ő be-
négyzetméter üveg, a 100 ezer áramlásától. Automatikus az 
négyzetméter szigetelő lemez alvázmosó berendezés is, 
és a 3500 db fénycső is. amelyben 10 perc alatt tisztul 
· ltorszerú javítási módszerek meg az olajsártól egy-egy for
alkalmazá.sát tes7.J lehetővé az góváz. A motorjavító csarnc-k
új létesítmény_ Az alkatrészek ban speciális olajleeresztő be-
javításánál a bevált cserejaví- rende?.és épült. Hidromatikus 
tá6i módszert alkalmazzák. A alkatrész-lemosót is készítet-

45 évi szolgálat után ... 

motorszerelés szalagsoorú lesz. tek. Az egész új üzemet daruk
Az alkatrészek: javításánál k&l szerelték fel. Különösen 

Versenveztek a lén-oltalmisták zártctkJu;ru m�afolyamato- tetszetős az 50 tonna teherbí-
.., · 0 kat alak1tanak ki, me.rt ez ter- 1ású futódaru A mozdonvok 

Meghitt iinnepség volt leg
utóbb a soprani pályaf1mn
tartási főnökségnél, 45 évi 
pályafenntartási személyzeti 
szolgálat -után vonult nyugdíj
ba Dávid Ernő t,ezetó fóel!.en
ór, akit szeretettet búcsúztat
tak munkatársai. 

Kísegító napszámooként 16 
éves korában került a vasút
hoz Dávid Ernő. 1920-ba.n ke
rült az akkori osztálymémök
ség központjába és azóta sze
mélyzeti munkakörben dolgo
zott. 1959-ben kiváló dolgozó 
lett, az idén pedig „Kiváló 
va.mta!" kitüntetést kapott. 

Befejeződött a kiképzési év donyról való szerelést az �ékenyeb� teszi_ a m�k�t emelését 100 Íornnás emelővel 
a vasút küliinPÖ1.Ö légoltalmi I Ji;s:zaki Jármújavitó csapata es így lehetové válik a kisge- végzik. 
szolgálatainál: Ez alkalom- nyerte. A 22 egészségügyi :Pe'k cél�rű alk?hnazása is. 

1 
Országos viszonylatban e,ive

ból versenygyakorlatot tartot- egység versenyében a Land- . �J '!f'Úhel-yilrikben <lla.pO'n.- dülálló a csarnokok fútése. lli>
tak 79 egység, közel három- Zer Jármíijavitó csapata győ- ta . ��l-mozdonyt tudunk sugárzó ernyőket szereltek a 
száz dolgozó részvételével a zött, míg a gázfelderítő egy- me_(!1av ani - n-ioz:dotta mennyezetre. amelyek üz.emben 
budapesti légoltalmisták. ségek versenyét a Nvugati f7oschl_ . Gusztáv, a_ vallalat �ftása gazdaságos. � �inde-

A tűzoltóegységek szerelési pályaudvar egysége nyerte. igazgatoia. - Leuf<?_bb gO'�- nutt egyenlete-s homersékletet 
gyakorlatában a 200...as kis- Szoros küzdelemben lett első dun_k. hogy_ rne(ff_elelo menn11i· biztosítanak. Érdekes az is, 
motor-fecskendő szerelésében a pályahelyreállít6 egységek ség� m_unkával lá�suk el a Dte- h()!!y a motorok próbapadiain 
a La-ndler Járműjavító csapa- versenyében József1'áros egy- S!il-3avitó múhelyű:nket. Arra is termelt energia jelentős re.szét 
ta győzött. A 400-as motor- rege. 
fecskendő szerelését és a moz- Cserháti J6zser 
-------------------------·-··-·-----

A „szocialista 
pályamesteri szakasz" cím.ért 

Harminc szocialista vagy 
e címért harcoló brigád ve
zetője tartott megbeszélést a 
Terézváros; Pályaf enntartá.si 
Főnökség szakszervezeti bi
zottságának kezdeményezésé-

Amikor n111Lgdíjba vonulása 
alkalmával jó egészséget kí
vántunk Dávid Ernónek, kí
vántuk azt is, hogy még to
váb b hódolhasson szenvedé
lyének az óragvíi.jtésne'k, 
amelyről már a napilapok is 
írtak. 

Perlaki Gyula 
Sopron 

1 
re július 3-án. 

A beszámolóban elhangzott, 
hogy a főnökség dolgozóinak 

40 százaléka már szocialista 
brigádtag és az a cél, hogy a 
közeljövőben elérjék a 60-
70 százalékos arányt. A lendü
letes munkaverseny révén 
1962 első félévében teljesítet
ték az élüzem-feltételeket éfl 
a vasutasnapra 28 ezer fo
rintot kaptak. 

A beszámolóhoz 12 brigád
vezető szólt hozzá. Dubois Ist
ván a hidász pályamesteri sza
kasz okleveles szocialista bri
gádjának vezetője ismertette 
brigádjának jó módszereit és 
bejelentette, hogy szakaszá
ban már három brigád har

. col a szocialista brigád cí
mért, ezért elhatározták, hogy 
a „szocialista pályamesteri 
sz,akasz" címet is megszerzik. 

75 éves a szentesi csomópont 

Kettős ünnepük volt Szentes ötszörösére emelkedett Szentes 
csomópont dolgozóinak, mert állomás személy- és árufor
a vasutasnap alkalmával ün- galma. Az jtt dolgozók mun
nepelték a csomópont fennál- kájukkal többször kiérdemel
lásának 75. évfordulóját is. Az ték az élüzem kitüntetést és 
első vonat 1887-ben érkezett a vezérigazgatói elismerést. 
Szentesre. ,,A szentesi hölgyek A Szentesen megtartott vas
az első mozdonyt, amely bero- utasnapi ünnepség alkalmával 
bogott, megkoszorúzták': - 38 dolgozónak adták át az 'tr
írta erről az akkori Vá.sarhely demes Vasutas kitüntetést, 
és Vidéke címú hírlap. 16-an Kiváló Vasutas kltünte-

Az állomás 1910-ben m�r tést kaptak. Egésznapos ün
négy sínpárra! r�ndelkezett es .nepség köszöntötte Szentesen 
naponta 28 érkew vonata volt. a vasutasnapot és a háromne
Ma 100-110 vonat ,ford�l �eg gyedszázados évfordulót. 
ezen az állomáson. A vagany-

1 hálózatot 1957-ben korszerű- Sziládi Sándor 
sítették. A felszabadulás óta Szeged 

Kiváló dolgozók hú�údatása 

Szabó Tibor 

.líö1:Sel e1:Ser naÚ1:St1a 
vasat gyűjtötteh 

Az új szerelőcsarnok gépi megmunkáló múhelyében a leg
korszerűbb esztergagépeken folyik a munka 

(MTI foto, Mező Sándor felvételei) 
lehetóségiink van, h0gy szoro- meleg víz előállítására haszná1-
sabbra fűzzük a koope,·ációs já.k. amellyel a fürdőket fog
kapcsolatainkat a Ganz-MA- ják ellátni A meleg víz támlá
VAG-gal. sára két 100 köbméteres tar-

Az új létesítmény helyiségei. tályt készítettek és • láttak el 
ben és tágas csa11ookaiban Né- megfelelő szigeteléssel, A vlz
ma Sándor gépészmérnök. a t«karékosságot szolgálja az ú.i 
műszaki fejlesztés vezetője ka- hútőtorony. amely a motorpró
lauzolt végig bennünket. Elő- bákhoz használt hűtővizet teszi 
ször a korszerű öltözőket és újra felhaszn,ilhatóvá. 
fürdőket tekintettük meg. Az Az építők munkája nyomán 
öltözőket két. elkülönített rész- olvan korszerú és jó munkakö
re tagolták A „fehér" öltözők- riilményekPt biztosító üzem lé
ben hagyják a dolgozók az ut-

1 
tesült az Északi Jármújavító

ca1 ruhájukat és a .,,feketében" ban. amelyet méltrn illet ez a 
veszik fel a munkaruhát. A jelző: szocialista 1 :. ••ítmény. 
kettő között találhatók a für- (Lőrincz) 

Az Északi Járműjavító 518 
fiatalja, közöttük 408 KISZ
tag vesz részt az Ifjúság a 
szocializmusért mozgalomban. 
Január óta eddig 8500 társa
dalmi munkaórát teljesítettek 
és a VIII. pártkongresszus 
tiszteletére indított vasgyűj-
tési versenyük 997,5 mázsa vas - -- - - -- -- - -- --
gyűjtését eredményezte. 

Római-parti üdülőnkben Ki
lián versenyt rendeztünk több 

Szocialista brigádok kirándulása 
Szolnokon a jármújavltő 

kultúrházának vörös termében 
gyúltek össze legutóbb az 
üzem IX. osztályának dolgozói.  
Nyugdíjba vonulásuk alkalmá. 
ból búcsúztatták két társukat: 

dezéseinek fejlesztésében s-zer- sportágban. Volt röplabda, Miskolcon a Tiszai palyaud- nyílt a munkában szerzett ta
zett érdemeket. A két idős do!- sakk, asztalitenisz, úszás és var, a fűtőház, a járműjavító, pasztalataik kicserélésére és 
gozó több száz fiatal szakmun- tenisz. Július 19-én visegrádi I a Gömöri pályaudvar és a aITa, hogy a Kilián-mozgalom 
kást nevelt a hosszú évek fo- hajókirándulásra mennek az TBFF szolgálati helyek szo- keretében rendezett sportver-
lyam.án. Északi Járműjavító fiataljai. cialista brigádjai tapasztalat- senyen értékes pontokat sze-

Imre Mihályt és Bánhidai Mi
hályt. 

Mindkét dolgozó több évtize
den át végzett kiváló mu,n;kát 
a iá1múiavitóban. Imre Mihály 
különösen az üzem géi:Ji beren-

A fiatal szakmunkások hálás Tavaly �zem��k . fiat.�lj_ai c�eréveJ egybek��ött kirándu- -�zzenek. 
szeretettel vették körül a két nyerték a JármuJaVItók kozott last rendeztek Juhus 15-én a Az öt szolgálati hely szo
Miska bácsit és erőt. egészsél!e' �iírt ru:iyagtakarékossági és festői szépségú Bódva völgy ·  '_ialista br_igádjai a kirándulás 
tcívánva vettek tőlük búcsút 

l 
tisztasági versenyt. Most is be. 

j 
tiszta bevetelét a- grarmati né-. mindent megteszünk. hogv I A kiránduláson a szocialista pek megsegltés<'r� aj�nlották 

Cseh Zoltán megőrizzük a szép vándor I brigádok tagjai családjaikkal fel. Klsv · ,.dal János 
Szolnok zászlót, Kancsura György együtt vettek részt. Alkalmuk Miskolc 
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A balatoni forgalom és az utasellátás 
130 vonat közlekedik, többsé
gük a somogyi oldalon halad. 
Az új menetrend szerint né
hány gyorsvonat már rövi-
debb idő alatt érkezik a Ba-

� 
b , • f • , • ' • 

la�n p�rtjára, min� a gépk<r gy a.1ese .aa u.-sa„a• 
cs1. A Sió-expressz utia Buda- :::, ' 
p�sttól Zamárdi-felsőig 1 óra - ! k • r I lótl ség k 11 ah 49 perc, a Helikon-expretsz 2 Lapunk elozo számaban aJ.á helyezett, akadályozta mu-

1 

nagy 0

. 

u e e .  en e -
óra 1 perc alatt ér Balatonlel- ludosítást ad,unk a:ról a kt:dését. �oz, hogy . eni.,1-\ teh� áll
Iére. ' súlyos kimenetelű balcsetról, A v�gálláskapcsoló érintkezö J0-';1 val�ki_. . nm: mr . V,.-

A nagy forgalomra felké- : mely június ho 28-án a MA.V részén olyan kopási felüLt �elyessegere �p._:nmt _nap .i
szült az Utasellátó vállalat is. ' Hagas-,pJtesi Főnökség udva- volt, ami arra utalt, hcgv hely- i;yel_müke_t �elhiv;ák� �t. _.err. 
Amint Korándi József, az 1 1fuJ törtent. Azóta lefolytatott t<>len beitllít.úsa régi credetű. 1 a celra �g)elmezl�to ,1:íb½ít b 
Utasellátó főosztályvezetője cl- \izsgálat telfedte azokat a mu- Ezért a gépügyintézöt és a I helye".""eK eL Azck. a;uk �ele_ ,  
mondotta, tavaly 3,5 millió laszt:<SOkat. m lyek a bal<,Set I gépkezelőt egyaránt íe"elős;eg ·

1 

voltak a _sze_r_�cs_étl�gne 
forintot, az Idén újabb más- · teköve:kcz.tséhez vezdtck. U�y .

. 
tzrheli. mert elha,r,yagolták a a sors �urcsa -t·�-n�\�ehr

fél milliót költöttek az éttcr- • gondoljuk, nem érc'ektelen is- 1 i;ép műszakos és szerkezeti tek ta�- atn1 a egJo P a
mek és a büfék korszerűsít.é- 1 mertetni a bales.et bekövetke-

1 vizsgálatának ellenőrzését és a )��-tf1:5to _sem tudot� volna _m�g
sére. Az éttermek másodosz- 1 :ztsének okai a tanulsagok le- . szükséges javítási munkálat el- 1 oioktle:!11· . A_z udvron fi�:l-
tályú árakkal, de elsőrendű vonása végett. végzését. A helytelen beállí,ás mezteto t�b,a, me Y arra iv-
kiszolgálással várják a vendé- 1 k" tk · a ;s hogy a I Ja fel a figyelmet, hogy emelt 
r,eket. Az étrend mindenütt S t f 1 1 �ti é d�;�ö�!f�i �lal erósen tár�y .  alá álln! tilos, s alatti 

K.esttbely állomás korszrrúsUeU felvételi épülete 
(MTI toto, Lajos György felv.) 

bőséges választékot tartalmaz oroza os e e O ens 9 szakadozottak voltak - éppen I vl-l�ban verbe fai:rva . ott 

és a legj_�bb szakácsokat �o!- A viz.,gálat eredménye igen az ál!ancl? súrlódás --�iatt - 1 fpkudt holtan_ P. Szabo
. 

Gábor. 

lalk�z�atiak a Ba_laton men.eu. i sokoldalúan veti fel a Ielel:s- l nmi hozzajárult a kotelszaka- úgy gondolJuk_. ern}ékezetes 
Gondos előkészítés előzte ló, a 8. szakosztály helyettes 

meg a balatoni főldényt - er- vezetője. Budapestről, 
ró! tájékoztatták legutóbb a Győrből, Szombathelyről és 
sajtót a MAV és az Utasel- Pécsről a legtöbb vonat meg� 
látó képviselői. állás nélkül robog a Balaton 

- A vasút arra törekszik, partjáig. !\fár Miskolcról is in
hogy minél kényelmesebbé te- dltunk hétvégi gyorsvonatokat, 
gye .az üdülők utazását - amelyek egyenesen Siófo1<ra 
mondotta a Keszthelyen tar- 1 viszik az utasokat. 

K1!lon . 1s �«�lm _kel;_ a bala-

, 
seg kérdését. Ezen belül foko- elás bekövetkezéséhez. marad ez a fonökség vala-

ton
.
�red, molo� lete.sult Utas- 2vttan kerül előtérbe a músza- Nem vezettek emelószerke- mennyi dolgozója számára. 

ellato eszp:esszoról, amely k�'.- l;i vezetők felelüssége. zeti naplót sem. így a fennálló Emlékezetes marad Füzes Ist-
leme_s _ �ornyezetbcn .. riy�Jt , 

. hibákat a gtpkezeló nem is van kőműves csoportvezetőnek 
fnss1to pihenést az udulok-

1

, Az emelt teher leszakadását I dta t "gzite . ami i, aki:c1ek utasítására mentek 
nek és kirándulóknak. A az idézte elő. hogy a teher fel- u 

.
. t

. napon
é

a 
„g

r
? té _m, em Jen«ó teher alá a beosztott dol-

k th l · .. · · h · k"• b ébké•• 6Zm en a g pu ym zo r: .., esz e y, uzemegyseg szep uzas oz en az egy ,_., , egf lelő nká"ára vall gozók akik csak a szc,renc.-.é-teraszával és tágas kerthelyi- s;akképzetlen segédmunkás ' n, e mu J · 
nek köszönhetik életüket. Dc 

ségével, valamint jóhfrú idóben nem kapcsolta ki a gé- emlélrezni kell a szakszervezeti 
tott tájékoztatón Császár Lász- A Balaton partján naponta konyhájá�a�- v:í,rja a vendég_e- p�t. s fgv a tú_lh�zás következ- Ilyen oktatás nem sokat ér bi7.0ttSM mindenegyes tagjá-

ket. A külfold1ek számára ot- lében a drótkutel elszakadt és nak is hogv fokozott gond<lal 
Jetes uticsomagokat készíte- a teher a mélységbe rnhant. A Jellemző a műszaki vezetés }·ell �ll�őrizni a szJbályok 

Hasznos volt az átszervezés 
nek. Siófoki üzcmezységük végálláskapcrnló, amely meg- 1 munkájára az is, hogy az em:;- Letartatását. 
már valóságos ételkombinát, akadályozhatta volna a teher l lószerkezet kezelését és az 
ahol naponta mintegy 1000 túlhúzását, nem működöt'. �melt terhek kötözését olyan 
menüt szolgálnak fel. Az áll<>- Helytelenül volt beállítva és : dolgozók végezték, akik a �zük
más nagy forgalmának ellá- egy négyszögletes fa, amelyet 

1
6'-ges vizsgával nem rendelkez.. 

Aprilisig az ómiskolci pá
lyafenntartási főnökség terü
letén, a pályamesteri szaka
s;z.on önálló szakszervezeti bi
zottságok voltak. Ezek a túl
zottan kis szervezeti egységek 
nem tudták megfelelően irá
nyítani a munkát. Ezért került 
sor az átszervezésre és most a 
:fónökségnél szakszervezeti bi
zottság van, a pályamesteri 
szakaszokon pedig múhelybi
zottságok működnek. Ez az át
szervezés hasznos volt. mert a 
szervezeti élet megjavítását 
eredményezte. 

Új szakszervezeti bizottsá
gunk megalakulása után, 
nyomban megkezdte a munka
verse szervezését. Ennek 
nyomán több szocialista bri
gll.ci alakult. A 38 versenyben 
álló brigád közül eddig 35 tel
jesítette vállalását. Javult dol
gozóink szervezettsége is. A 
felvilágosító munka eredmé
nyeként 54 új tag lépett be 
szakszervezetünkbe és a tag
díjhátralékokat is fe!.�zámol
tuk. 

Eddig 185 dolgozót, főként' 
fizikai munkásokat vontunk 
be a különböző társadalmi 
munkákba. Arról is beszámol
hatunk már hogy a dolgozók 
bizalma növekedett az új 
szakszervezeti bizottság iránt. 
Aprilis óta több mint 160 tag 
kereste fel szakszervezet! bi
zottságunkat különböző prob
lémákkal, segítséget kérve. 
Ezeknek a jogos kéréseknek 
igyekszünk is eleget tenni. 

A kongresszusi verseny s<r 
rán főnökségünk dolgozói ed
dig .ió munkát végeztek. Első 
félévi tervünket a mai napig 

az élüzem szint előírásai sze
rint teljesítettük. 

Meg kell torolni 

Antal J(nsef 
szb-titkár 

tására még egy büfékocsi! is az elá?..ó gépkezelő tudatlanul a tek Terjék Jó.nos segédmun
beállítottak. végálláskapcsoló súlykörtéje 

I 

kás. aki a baleset bekóvetkezé
sénél az emelőszerkezetet ke
zelte, elmondotta, hogy nem 
először kezel gépet, íg,· jogos-

Növekvő áruszállítás - Gyorsabb személyforgalom f�:�ezte magát 
ann

ak 
k

eze
-

a szabálytafanságokat 
1 

Tanulság legyen az is, hol!" 
nem az a jó vezető. aki elnéz; 
a szabálytalan munkavég7k,t 
aki mellőzi az óvórendszalx
lrok mel(szegóivel szemben a 
felelósségrevonást - azzal a 
hamis meggyőződéssel . hory 
ezzel megnyeri a dolgozók 
szimr · :iáiát -. hanem az iár 
cl helyesen, ak.i időben megfe
lelő mértékű felósségrevonás
sal távoltartja a dolgozókat ha
sonló szabálytalanságok elkö
� tésétól 

Ezt támasztja alá Németh 

Kultura,1·,s fe1·to"de's József gépügyintézó azon kije-
lentése - aki egyébként biz-
tonságtechnikai vizsgát tett -, 
hogy ó nem tud olyan előírás
ról, ami meghatározza. hogy ki· 
illet.ékes emeléi5zerkezet keze
lésére. Amikor megmutattuk 
neki az óvórendszabályt, kije
lentette, hogy annak létezésé
ről nem tudott. Ezek után jogo
san merül fel a kérdés, vajon 
az az okta.M,s. .a.ro-it..a?� e1I1elö: 
szerkezetek kezeléséről tarta
nak a dolgozóknak, ténylegesen 
a dolgozók lsmerteinek kibőví
tését szolgálja-e, vagy csupá,n 
önigazolás egyes műszaki vez,e.. 
t.ók részére egy esetleges bal
eset bekövetkezésénél. 

!Jeszámoló a debreceni igazgatóság sajtó1ájélcozfafójáról 

Július 5-én sajtótájékoztatót 
tartottak Debrecenben. 

Elsőnek Magyari István, az 
igazgatóság vezetője tájékoz
tatta az újságírókat. 

- Kettős feladatot látnak el 
a debreceni igazgatóság vas
utasai - mondotta. - Egy
részt jelentős tranzitszállítást 
bonyolítanak le, másrészt a 
belső szállítási feladatoknak 
tesznek eleget. Az első félév
ben 9,2 százalékkal több árut 
szállítottunk, mint a múlt év 
hasonló időszakában. A teher
kocsik átlagos terhelése 3,3 
százalékkal nőtt. 

Jobb eredmények, 
mint tavaly 

A továbbiakban elmondotta 
Magyari elvtárs, hogy a kocsi
forduló még nem érte el a ta
valyi színvonalat. A tehervo

- A dolgozók erőfeszítése
ket tesznek a menetrendsze
rűség és a kultúrált utazás ja
vítása érdekében. A pontos
ság, a kocsik és a várótermek 
tisztasága, fú tése és világítá
sa olyan tényezők, amelyek 
alapján az utazóközönség na
ponta leméri a va6utasok mun
káját - állapította meg az 
igazgatóság vezetője. - Fontos 
az is, hogy vasutasaink meg
felelő udvariassággal kezeljék 
az utasokat és neveljék őket a 
népgazdaság, a köz vagyonát 
képező vasúti berendezések 
kíméletes használatára. 

Ebben a félévben 388 abla
kot törtek be, s ezzel több, 
mint 30 ezer forint kárt okoz
tak. A kocsikból 162 égő tűnt 
el, a kár 2 ezer forint. Előfor
dult, hogy a kocsikról kidobott 
üvegekkel és más tárgyakkal 
személyi sérülést okoztak. 

natok átlagos terhelésében vi- Az új menetrend életbelépé
szont országosan első helyen se óta a gyorsmotorvonat 3 
áll a debreceni igazgatóság. A óránál rövidebb idő alatt teszi 
bázis időszakhoz képest ebben meg a Debrecen-Budapest kö-
2,7 százalékos javulás mutat- zötti utat. Gyorsították a he
kozik. A személyvonatok me- lyi személyforgalmat is. A he
netrendszerúsége 1961 első fél- lyi tanácsokkal egyetértésben 
évében 98,3 százalékos volt, az nyolc olyan megállót szüntet
idén ezt 94,9 százalékra telje- tek meg az igazgatóság terü
sítették. Jellemző, hogy a már- !etén, melyek forgalma gyen
ciusi zord időjárás nyolc !eg-

\ 
ge volt. Illet.ékes román szer

nehezebb napjára esik az ösz- vekkel tárgyalásokat folytat
szes késés 45,8 százaléka. tak, hogy július 15-t.ól N)'ír-

ábrány határállomást a sze
mélyforgalom számára is meg
nyissák. Ez tehermentesíti Bi

harkeresztest és rövidíti az 
utat Romániába és Bulgáriába. 

Jó eredményeket értek el az 
önköltség csökkentésében. A 
többi igazgatóságokénál 4,9 
százalékkal alacsonyabb ön
költséggel dolgoztak az elmúlt 
félévben. Záhony állomáson 
600 személyes öltöző épült, 
Nyíregyházán 400 személyes 
öltöző és ugyanott 14 millió í0-
rint.os beruházással üzemi 
konyhát is építenek. Az idé,1 
29 állomáson és rakodón ve
zették be a villanyt. A forgal
mi nem utazó szolgálatnál 250 
új dolgozó munkába állításá
val, a közbevált..í.ssal átlag 200 
órára csökkentették a havi 
munkaidőt. Az utazó szolgálat
nál is hasonló intézkedések 
történtek. 

A kongresszusi verseny 
hatása 

A dolgorok felelóc;ségéról 
sem hallgathatunk. Milyen 

Ha a műszaki vezetők fok<>
zott gondot fordítottak volna 
az óvórendszabályok elóirása'
nak betartatására. a daru ál
lapotának ellenőrzésére, a gép 
kE'zelésére. arra. hogy a dol.g<>
zók ne tartózkodjanak emelt 
teher alatt és időben felelős
ségre vonják már kez.detben i,z 
eló!Tások megsregóit. ez a bal· 
eset nem történt volna meg, 

Munkásvédelmi és munkás
ellátási osztály 

_________________________________ .,. __ 

Szovjet film nyerte 

a vasutas filmiesztivál első díját 
Érdekes kulturáliS és egy- herkocsik be- és kirakásának 

ben vasutas szakmai ese- gépesítése a német vasuta
ménysorozat színhelye volt kun'' című NDK-film is, mely 
július 2-5-ig a MAV Ve- ugyancsak második díjat ka
zérigazgatóság kultúrterme. A pott. 
szocialista vasutak együtt- Harmadik díjjal tüntetté1, 

'.ertékelte Magyari elvtárs a működési szervezete, az ki a „Moszkva-Bajkál fóvo-
munkaversenyben elért ered- OSZZSD egyik bizottsága itt nalon" című szovjet, a „Mú
ményeket is. A VIII. párt.kong- rendezte az V. nemzetközi szaki előrehaladás a leng11el 
resszus tiszteletére indított vasutas filmfesztivált. vasutakun" című lenizyel é� 
versenyben a 193 sux:ialista Csehszlovák, lengyel, ma- ,,Az M-44-es DieseZ elektro
brigád éri el a legjobb ered- gyar, német, román és szov- mos-mozdony szerkezete és 
ményeket és további 277 bri- jet vasutas tárgyú filmeket üzeme" című magyar filmeke:. 
gád küzd a kitüntető cím el- mutattak be a nemzetközi zsü- Nem kapott ugyan díjat, dc 
nyeréséért. A XII. vasutasna- ri és a szakértő közönség nagyon tanulságos volt a 
pot ünnepi műszakkal köszön- előtt. A versenyszerű bemu- ,,Milliókról van szó" c1mu 
tötték. A debreceni igazgató-

tatón mind a hat részt vevő színes német film is, amely a 

LÁTOGATÁS A JEGYNYOMDÁBAN 
ság dolgozói közül ez alkalom- ko ' k  h 1 t l tásá k ország 3-3 filmet ,,indított". cs, e yes, 0 a na · mal 8 vasutas kapott kor- rendezésének módszereit m1•-mánykitüntetést, 15 kiváló de számos versenyen kívüli tatta be ügyes történet kerc· vasutas és 27 érdemes vasutas vetítés is volt. tében. Maradandó élmény � 

Mintegy 70 éve működik Bu- gozóval látja el. Gépi berende- melékenységét, emelik termel- kitüntetést. 85 kiváló dolgo- A bíráló bizottság egybe- szocialista rendezóbrigád ö'-
dapesten a MAV Jegynyomda. zése állandóan fejlődik. Két vényeik mennyiségi és minő- zó jelvényt és 144 oklevelet hangzó döntés alapján az el- letes és pontos munkájf' 
Ez az üzem sajátságosan kü- modern szedőgépe mellett 9 ségi színvonalát - jegyzi meg adtak át. A kiosztott jutalom só díjat az „Elbeszélés a tisz- Ugyancsak színes ném0' 

Iönbözik minden más nyomdá- olyan kéregjegynyomó géppel Szepesi László elvtárs, a összesen 432 ezer forint volt. teletbe!i mozdonyvezetóről" film volt a „Vonatok inditá"'. 
tól Hiszen jórészt készpénzt rendelkezik. amelyek egyen- nyomda főnöke, aki maga is Ezután Lovász Imre elvtárs, című szovjet filmnek ítélte, módja" című . '  A magyar vas
jelentő menetjegyeket készít, ként és óránként 10-12 ezer régi nyomdai szakember. - a szakszervezet Hajdú-Bihar amely Lenin elvtársnak és a utasok számára ez is nagyo·, 
amelyek elosztásáról, s az el- darab jegy előállltására képe- A szakszervezeti bizottság éb- megyei bizottságának titkára szovjet vasutak fejlődésének tanulságos. Bemutatta a kii 
osztás nyilvántartásáról is gon- sek. Két német gyártmányú ren tartja a szocialista ver- számolt be a szociális és kul- állít emléket. A film magyar- lönböző vonatindítrási mór"-
doskodik. fotocellás vágógépe · teljesen senyszellemet. A kéregjegy- turális helyzettről. Elmondot- ra szinkronizálva rövidesen szereket, a vonatvezető né'-

Egyédül a MAV több mint" kiküszöböli a baleseteket. Sa- nyomda-részleg Ady-brigá.djá- ta, hogy 1962-ben 625 vasutas bemutatásra k:erül. küli és a jegyvizsgáló nl'· 
3000 jegypénztárának 40 mii- ját karbantartómúhelye van. nak nagy esélyei vannak a járt általános és középiskolá- Kár, hogy ez a fesztivál küli vonatok továbbítás" ' 
lió kéregjegyet és 150 millió Az öntödében maguk készítik szociali.sta cím elnJJ'!Tésére. ba. 44 felsőbb iskolában ta- nem kapott olyan nagy nyíl- Tanulságos volt az a csehszln• 
puha papírra nyomott jegyet a nyomólemezeket és a slkle- Ez egyben biztosítéka is lesz nult. Hajdú-Bihar megyében vánosságot, mint amilyent vák film is, amely a mozdon· · 
szállít évente. De legnagyobb mezeket, a gumi- és a mű- annak, hOfJ11 a kisebb minősé- már 5780 olvasójuk van a vas- szakmai értékeiért megérde- vezetők munkáját ellení\r1 
rendelője a MAVAUT, amely anyag kliséket. Ez az üzem gi kifogásokat rövúiesen meg- 1 utas könyvtáraknak. 574 eset- melt volna. Nagyon érdekes készülékek működését szerr· 
230 millió jegyet készíttetl!tt dolgozóinak saját újítása, ve- szüntessék. ben tartottak ismeretterjesztő és tanulságos volt pe'ldául a !éltette. . 
itt az elmúlt évben. A hajó- Jük a korábbiaknál sokkal Ahhoz azonban. hogy a előadást 45 333 hallgató rész- .,Moszkva-Bajkál fóvonalon" A fesztiválon hallottu· 
zásnak évi 2-3 millió, a MA- -több sokszorosítás végezhető, Jegynyomda mindenben eleget vételével. Beszélt a megye című színes szovjet film, hogy a tagországok közös f; · · 
LtV-nek pedig 100-150 ezer nrert lassabban kopnak és ke- tehessen kötelezettségeinek, , sportéletéről is, kiemelve, hogy amely az SZKP XXII. kong- meket is készítenek. Ma11vr r 
darabot szállít átlagban. vesebb festéket igényelnek. feltétlenül nagyobb működési a Kilián mozgalomban még resszusa tiszteletére határido- irányítással készül a „Va•-

A fentemlftett jegyeken kf- Persze vannak 40-50 éves területre volna szüksége. Lá- ' nem érték el a kívánt eredmé- előtt elkészített 5500 km
-es betonalj", csehsz:ovák in!-

vül a nyomda többszínnyomá- gépeik ls, sót. egy rotációs togatásunkkor is nagy mennyi- nyeket. villamosított fővonalat mu- nyitással a „Hé;;<Zfl nélkül: 
IIÚ prospektusokat, meghívó- nyomógépük 1896 óta van ségű nyomtatványt találtunk a A tóbb" 12 hó t I tatta be. felépítmény", szovjet irány,-kat és hasonló nyomtatvány<>- üzemben. (Igaz, hogy ez az folyosókon, aminek tűzveszély 2 u__ 1 . ��P � ya-

, . tással a „Vasútvi!lamosítá< 
kat Is állít elő a tárca válla- egyik legtermékenyebb gépük miatt sem �·olna szabad lennie. �2��tet

o��l
a 

3;as:{��kn�{i�!�� K�t m��od1� és _három har- gépesítése" című film. Ez�-lati és intézményei számára. és generál javítására ez idő Tudjuk, hogy az üzem bóvíté- sadalombiztosftási szolgáltatá- l 
ma?1k .�1Jat is kiadtak. Má- ket a filmeket mindeizyik tag

A megrendelők mindig meg-
, 

alatt mindössze kétszer volt si tervei már 1957-ben elké- 50k cfmln. A szakszervezeti 
I 

sod1k_ � )Jat kaP?,tt .a '!KMV-4 ors�á_g a saját nyelvére han
elégedetten veszik át az itt ké- szükség.) szültek. Kivitelezésre anyagi a

�: aktívák javaslata alapján koaxi_al,s . kábel c1mu cse_h� gos1tJa. Remélhetőleg sor 
szült fzléses, tetszetős kivite- - A dolgozók a Mm min- hiányában eddig nem kerülhe- 1 028 900 forint segélyt kap- szlovak film, amely operatőri J kerül a budapesti fe�ztiválon 
lú nyomdatermékeket. 1 denben kielégítő technikai tett sor. Reméljük, ez sem vá- tak a ,á�zorulók. 

l 
';>r�vúrral mutatta be a ká?el-

1 

bemutatott érdekesebb fii-Nem csekély feladatát az I adottságok mellett is állan- j rat sokáig magára. ep:.tés bonyolult munkéJát. mek cseréjére is. ilzem mindÖllli_� 170 főnyi dol- dóan fokozzák munkájuk ter- Kósa Lajos L-ez Muszaki csemege volt a „Te- Lorlna 
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MAGYAR VASUTAS s 

Befejeződtek a kulturális hetek Nemcsak a művészet szeretete ... 

Megkezdődött a felnőtt oktatás szervezése a budape;;ti szolgalati helyeken 
A Nyugati pályaudvar kul- A kliállít.ot:t festmények, Szobrászatban is láthatunk 

r.éhány sikeres emberábrázo
lást. Ilyenek elsósovban Kooács 
Béla alkotásá;., különösen az el
ső díjas .. Kocsirendező" című 
szobra. Különösen tetszett a 
nyíregyházi Tar István „A,zta-
los" című szobra: amely egy 
jellemző mozdulat megragadá
sával hitelesen ábrárolja a dol
gOZó embert, s a nézö szinte 
látja előtte a munkadarabot, 
amelyet ez az asztalOs azakér

Befejeződtek a vasutas kul
tur.µís hetek. Tegyünk még 
néhány észrevételt az utolsó 
hét músorszámaihoz. 

Jákon és egyetemeken. Az át
lagos tanulmányi eredmény a 
közepesnél jobb. 

Az elmúlt tanév tapaszta
latai azt bizonyítják, hogy az 
üzemeknél, a szolgálati helye-

Az öt vasutas kórus hang
versenye a Landler Járműja
vító Mil.velődési Házában kel
Jeznes estet jelentett a részt
vevőknek. A több mint 300 
rendszeresen éneklő kórustag 
magas színvonalú, változatos 
műfajú és gazdag hangkultú-
ráró! tanúskodó hangverse
nyén gyakran felcsattant az 
elismerést nyugtázó taps. 

szakszervezet budapesti bi
zottsága a felnőtt oktatás ha
t.ékonyabb szervezésére a múlt 
év tapasztalatai alapján tervet 
dolgozott ki. 

A következó hetekben kü-

túrvá.rótermében nyi1t meg jú- sz.obrok, népművészeti tárgyak 
lius 6-án a XII. vasutas képző- alkotói nem hivatásos művé
művészeti kiállítás. Fővárosunk szek. Hivatásuk a felelősség
egyik legforgalmasabb pontja teljes vasúti szolgálat, az üze
ez a hely, így méltáin elmond- mi munka vagy a tanulás. A 
hatjuk, hogy vasutas képzőmű-

, 
művek;bóJ mégis nemcsak a 

vészeimk ország-világ szeme művészet szeretete árad, ha
előtt mutatják be tudásukat, nem az alkotókészség, a tehet-
alkotásaikat. ség :is. 

498 palyamú 

A részvevő kórusok - az 
fszaki Járműjavító kórusát 
kivéve - fejlődésről, magas 
művészi színvonalról adtak 
számot a művek tolmácsolá
sakor. Különösen nagy fejlő
désen ment keresztül a ceglédi 
vasutasok vegyeskara. 

Hogyan születik a regény 

A budapesti szolgálati he
lyeken és több vidéki építés
vezetőségnél mintegy 150 vas
utas folytatott �sóséges, 
baráti bes:!lélgetést Szabó Mag
da, Veres Péter, Molnár Gá
bor, Thu-rzó Gábor és Rideg 
Sándor íróval, az író-olvasó, 
valamint a könyvtárosok és 
szocialista brigádvezetők ta
lálkozása keretében. Ezeken a 
beszélgetéseken mindenütt szó
ba került az olvasás, a könyv
terjesztés, sőt, az olvasók arra 
is kíváncsiak voltak, hogyan 
születik meg egy-egy regény. 

A vasutas kulturális hetek keretében Í.l'Ó-1)1vasó találkozót 
rendeztek a Nyugati-pályaudvaron. A képen V�es Péter író 

Oláh Gyula előmunkással beszélget 

lönösen nagy munka vár a oi
zalmiakra. Az általános isko
lai felnőtt oktatás szervezo1 
ugyanis· a szakszervezeti bi
zottságok irányításával ezen
túl is a bizalmiak lesznek. Ne
kik kell felkeresni azokat a 
dolgozókat, akiknek hiányzik 
a nyolc általános iskolája. 

Több szolgálati helyen máris 
serény munka folyik. Készül
nek a tervek, szb-ülések és bi

Méltán állapította meg a ki
állítás megnyitása alkalmával 
mondott beszédében Szabó An
tal elvtárs, szakszervezetünk 
főtitkára: 

- A több mint évtizedes 
múltra visszatekintő -vasutas 
amatór IGépzőművészeti moz
galomnak· mvn.denkor egy-egy 
áU.omása o.z évente megrende
zett kiállítás. A régiek mellett 
új tehetségek jelentkezése, új 
ábrázolási formák. bemutatása 
is jellemzi a kiállítást. 

Az idei kiánításra 498 páZya,
mú érkezett be. Ebból az 
anyagból válogatta ki a zsűri 
o, kiállított 97 olajfestményt, 28 

grafikát, 15 szobrot és 22 nép
művészeti tárgyat. Az itt kiál
lított 162 a,Lkotáson kívül 60 

festményt és grafikát küldtek 
el a zsűri ajánlatára a Szente
sen nwgrendezett IGépzóművé
szeti kiállításra. A vasutas k.ép
zóművészek aUwtó vágyát tük
rözi az is, hogy a budalpest;, és 
a szentesi kiállításon kívül az 
orszáp több 1Kbf!Y vasúti góc
pontjá,n rendeztek képzőművé
szeti bemutatókat a vasufasOO'I'.) 
alkalmából. 

A legjobbak 

A Halászbástyán sem volt 
még annyi hallgatója a hang
versenyeknek, mint a kulturá
lis hetek alatt megrendezett 
hangversenynek. A muzsika, a 
dal, a swkatlanul hüvös idő 
ellenére is odacsalogatta az 
embereket. A hallgatók között 
meglepően sok vasutas és hoz
zátartozója foglalt helyet. 

Nagy sikere van a vasuta
sok tehetségéről számot adó 
képzőművészeti kiállításnak 
is. A Nyugati pályaudvaron 
megrendezett kiállítás iránt 
igen nagy az érdeklődés. Na-

ken szervezett iskolai oktatás 
formái beváltak. A Nyugati 
pályaudvaron például 90 dol
gozó kezdte el a tanulást és 
most mindannyian vizsgáztak. 
A többi között jelesre vizsgá
zott a 45 éves Kiss Gyula, jó
ra az 50 éves Kesztyüs Antal, 
Varga Ferenc és Ubrankovics 
János. Az Spületelemgyártó 
Fónökség, az Spítési Géptelep, 
a Józsefvárosi pályaudvar, a 
MAV Gépjavító VV, a Déli 
pályaudvar, a MAV Kórház és 
Ferencváros állomás dolgozói 
is eredményesen vizsgáztak. 

Alig fejeződtek be az álta
lános .iskolákban a vizsgák, a 
budapesti szolgálati helyeken 
már is megkezdődött a szer
vezés a következő tanévre. A 

zalmi értekezletek követik A festmények közül Kecske
egymást, közoktatási bizottsá-. méti István budapesti vasutas 
gok alakulnak. Napirenden: a , Vasalónő" cúnű képe kapta az 
dolgozók általános • iskoláinak első díjat. Egyszerű, de mégis 
szervezes.e: Ez méltó fol_ytatá� erőteljes kifejeresmód, izzó szia kulturáhs hetekn� Jelentos nek jellemzik ezt az olajfest
néprnűvelési munka és fontos 

I 

ményt Hivatásos művésze'k 
szakszervezeti feladat. kiállításán is megállná a he-

K"vács János lyét. Tóth János kalauz „Zárfé-

. wnta .töl;>b ezer ember forJlul 
meg a kultúrváróteremben és 
tekinti meg a kiállított képe
ket. 

A Felsőfokú Vasútforgalmi Technikumba 
- való jelentkezés módja és feltételei 

Közepesnél jobb tanulmányi 
eredmény 

A magyar forradalm1 mun
kás-paraszt kormány 12/1962. 
(V 5.) számú rendelete értel-

Már a kulturális hetek ele- mében • 
jén kezdetét vette a vizsgáz- S�den a Marx _tér 14„ 

olyan magasfok,ú s,z;akismere
�el, múszakii szemlélettel, 
általános műveltséggel rendel
kező S7.3kteclmikusok képzése, 
akik megfelelő marxista-le
nin.ista ismeretekilrel. rendelkez
nek és az alábbi mumlkakörök 
betöltésére alkalmasak: 

tatás az általános- és köz.épis- s� alatti nappali es _leve:-
kolákban, Budapestel\ mintegy le7..o. tagozattal Felsl!foku 
1300 vasutas öreg diák vizsgá- Vasutforg�mi Technikum 
zott az általános iskolák kü-

1 
leiesiiL 

lönböző osztályaiban és több A felsőfokú tech.nilrum cél.ja 
Nagyforgalmú állomásokon 

térfőnöki, menetixányítái, á<rll
irányítói, állomásirányítói, ok
tatótiszti, fo-rgaJmj szolgálatte-

mint kettőezren középiskolák- a vasút forgalmi és kereske
ban, technikumokban, főislm- delmi. szakszolgálata terület.ére 

Töhh mÍnt 12 ezer aktÍvÍsta 
vett részt tanfolyamon 

Az 1961-1962-es oktatási 
évben is eredményesen folyt a 
szakszervezet funkcionáriusai
nak, aktivistáinak: továbbkép
�e: 1050 esti tanfolyamon 
11 500 aktivista oktatását szer
veztük meg. A szakszervezet 
megyei tanácsai által szerve
zett 2-4 hetes bentlakásos tan
folyamokon 490 elvtárs - kö
zöttük 190 szb-titkár - része
sült továbbképzésben. Közpon
tunk társadalombiztosítási osz.
tálya 4-{j napos tanfolyamo
kon 271 aktivista. a főkönyve
lóség háromnapos tanfolyamo.. 
kon 480 társadalmi aktíva to
vábbképzését szervezte meg. 
összesen tehát 12 741 aktivis
ta bővítette az elmúlt oktatá
si év során ismereteit. 

A szervezési és káderosztály 
irányításával a megyei bizott
ságok szervezték a tanfolya
mokat. A központban, az MB
oknál és a nagyobb szakszer
vezeti bizottságok mellett ál
landó jellegge1 5-7 tagú ok
tatási operatív bizottságok ala
kultak. Az oktatási tervek 
alapján ezek szervezték meg 
a tanfolyamokat és gondos
kodtak irányításukról. Vala
mennYi megyei bizottságnál 
szb-titkári értekezleten külön 
napirencli pont keretében fog• 
lalkoztak az esti tanfolyamok 
szervezésével. Az előkészületi 
munkákban főként Baranya és 
Hajdú-Bihar megye mutatott 
jó példát. 

A megfelelő előkészítés 

zeti bizottságok pedig gondos- Eredményes oktatás folyt a 
kodtak arról, hogy a tanfölya- Heves megyei bizottság terüle
mok számára megfelelő helyi- tén. Az előző oktatási évben 
ségek álljanak rendelkezésre. 419 aktivist.át oktattak. az idén 

Több megyei bizottságnál 79 tanfolyamon 809 aktivistát 
gondot okozott az előadások képeztek t.ovább 
elkészítése. Az előadások szín- Közép- és alapszervezetei.nk 
vonalának emelése céljából az esti tanfolyamokat eredmé
kívánatos, hogy a jövőben a nyesen használták fel az aktí
központ osztályai is részt ve- vák politikai nevelésére. a 
gyenek az előadások kidolgo- szakszervezetek XIX. kong
zásában. A tavalyihoz hason- resszusa határozatából adódó 
lóan a fordaszolgálatos helye- elvi és gyakorlati feladatok is.. 
ken egymás után következő mertetésére. A tanfolyamok 
két napon tartották meg az segítették egyes vitás kérdések 
előadásokat, s így elkerülték tisztázását. Arról is beszámol
a hiányzást. hatunk, hogy a helyi pártszer-

Eredményesek voltak a bi- vezetek, a szolgálati vezetók 
zalmita:nfolyamok, de néhól jól segített.ék szakszervezeti 
hibák is előfordultak. Bács- aktíváink . továbbképzését. 
Kiskun megyében például 27 Nemcsak az esti tanfolyamok 
szb közül csak 9-nél képeztek tartalma és színvonala javult, 
ki összesen 106 bizalmit. Ka- hanem az is tapasztalható, 
locsán és Kiskunfélegyházán hogy aktíváink többsége moz
a megyei bizottságtóJ kapott galmi munkájában megfele
előadás anyagát kiadták a bi- lóen hasznosítja a tanultakat. 
zalmiaknak azzal. hogy olvas- A szakszervezetek megyei 
sált el és adják tovább. tanácsai által szervezett tanfo-

Az elmúlt évihez viszonyít- lyamokon az idén 150 vasutas 
va sokat javult a reszorttan- szb-titkárt és 340 reszortfele
folyamok színvonala. Bevált 15st képeztek tovább. Az igé
az a módszer, hogy a megyei I nyekhez képest ez kevésnek 
bizottságok a tanfolyamok bizonyult_ Budapesti bizottsá
kezdete előtt 2� héttel kon-

1 
gunk a választások után úgy 

zult.ációkat szerveztek az elő- igyekezett pótolni ezt a hiá
adók részére. Az előadókat kö- nyosságot, hogy az új szb-tit
zös megbeszéléseken készitet- károk részére hat héten ke
ték fel az elvi és gyakorlati resztül 1-1 napos továbbkép
kérdésekre. Ismertették a leg- zést szervezett. 

vői, állomásvezetói, állomásve
zető-helyettesi, igazgatósági, 
vasúti főosztályi főelőadói és 
előadói; jó irányító és szerve
ző képességgel rendelkező dol
gozók esetében központi veze
tői és a felsoroltakkal azonos 
elbírálás alá eső egyéb beosztá,. 
sok. 

A kormányrendelet alapján 
a nappali tagozat tanulmá
nyi ideje 3 év, a tanév 
kezdete 1962. szeptanber 
15. A levelező tagozat ta
nulmányi ideje 3 és fél év, 
a &a.név kezdete 1963. feb-

ruár 15. 
Az i.&kola nappali tagorzatára 

a középiskolák utolsóéves ta
mtlói; illetve arok az érettségi
vel (középiskolai képesítő okle
véllel) rendelkező dolgozók je
ler.tkezhetnek, akik 3S. élet
évüket még :nem töltöttek be, 
továbbá olyan 35 évnél nem 
idősebb dolgozók. akilc a kép-
zés szakiranyának megfelelő 

szakmunkás-bizonyítvánnyal 
rendelkeznek. Előnyben része... 
sülnek a felvételnél azok, akik 
a vasútüzemnél hosszabb gya
korlattal és szakvizsgával ren
delkeznek. 

A levelező tagozatra azok a 
dolgozók jelentkezhetnek, akik 
legalább két évi mun:kavi
sz.onnyaJ rendelkemek, 22. 
életévüket már betöltötték, de 
,;5 évnél fiatalabbak, kö:repis
kolai érettségi bizonyítványuk, 
illetve képesítő oklevelük, vagy 

szakmunkás-bizonyítványuk 
van és felvételüket munkaadó
juk javasolja_ 

A levelező tagozatra való fel
vételnél előnyben részesülnek 
azok a MA V dolgozók. akik a 
forgalmi és kereskedelmi szol
gálat területén jelen rendelet 
második bekezdésében ismer
tetett munkakörökben dolgoz
nak. 

A Felsőfokú Vasútforgalmi 
Technikum nappali tagozatára 
a Tii. 820. R számú, levelező 
tagozatáTa a Tii. 821. R. számú 
nyomtatványon lehet jelent
kezni. 

A nyomtatványokat a 
MÁV igazgatóságok sze
mélyzeti és munkaügyi 
osztályainál lehet beszerez-

nJ. 
alapján gondosan válogatták 
ki az előadókat, a szakszerve: 

újabb rendeleteket, párt_ és A bentlakásos tanfolyamok 
kormányhatározatokat. Helye- és az esti oktatások elérték 
sen alkalmazta ezt a módszert céljukat. Aktivistáink. reszor
a Hajdú-Bihar és a Csong;_rád tosaink megismerték feladata1.

1 megyei. valamint a budapesti kat és a tanultakat igyekeznek (A rendelet a Hivatalos L.ap 
bizottság. a gyakorlatban lha.sznosítanl. 1 27, számában jelent meg.) 

kezö" című festménye a nehéz, telemmel vizsgál. 
de mégis szép vasutas élet egy Gazdagítja a kiállítást a nép. 
pillanatát villantja fel a tél szL művészeti tárgyak bemutatása. 
neiiben. Méltán kapta a máso- A kaposvári Dőry Jáno, fal
dik díjat. A díjazott képeken dísze méltán kapta az első di
kívül is sok avatott kézre valló jat. A debreceni Acs Erzsébet 
klpet láttunk a ikiállitáson. szűrrátétesét, amely második 

Líraliságával tűnik ki Boty- díjat kapott, percekig csodálják 
tyán János „Találkozások" cl- a látogatók. Nagy0n. szép az 
mű képe. ,,Kazánjavítók" című ugyancsak debreceni Simon 
olajfestménye reá.Hs munkaáb- Péter díszdoboza, amely való
rázolás. Éles szerm:e és alapo,; ságos fa mozaik és még az új 
kidolgozási készségre vall Ke- debreceni állomásépület képe 
r.Sny; István önarcképe és a is látható rajta. Nagyon fzlé
miskolei Nagy Lajos „Házak" ses alkot.ás, megérdémelte a 
című elsó díjas krétarajza. Ro- hannadik díjat. 
mantikus ábrázolást mutat kü- É d-emes megnézni ezt az 
fönös fényeivel Horváth István 

1 
"-' tus 5 ,rl n ·tvatartó ..,;... V. la h'r" , • képe . augusz -..., Y1 __,., ,, arat n , cunu es 
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llítást. t.ájképei. is jók, bár metésren 1., J egyénliek, modemek. • ' 

Ficzere László a Szaktanács 1962. évi 

művészeti díjának nyertese 

Fic:zere László átveszi a művélraet.i díjat Somogyi � 
a SZOT elnökétől 

Július 7-én ünnepség kere
tében -kiosztották a SZOT 
1962. évi művészeti díjait. Az 
idén a díjjal négy festőmű
vészt jutalmaztak. Közöttük 
Ficzere László miskolci moz
donyirányítót Pályamunkások 
című képéért, valamint a mis
kolci vasutasok körében vég
zett nevelő tevékenységéért. 

Az ünnepségen megjelent 
Darabos Iván, az MSZMP 
Központi Bizottsága tudomá
nyos es•kulturál:is osztályának 
vezetője, Aczél Györ{IIJ és 
Hadnagy László művelődés
ügyi miniszterhelyettesek. Bu.
gár Jánosné a Szaktanács tit
kárának üdvözlő szavai után 
Somogyi Miklós, a Szaktanács 
elnöke mondott beszédet. 

Hangsúlyozta, hogy a díjat 
1956-ban alapították a mun.. 
kásság mai életét leghűsége
sebben, Jegművészfosebben 
tükröző irodalmi alkotások 
szerzőinek kitüntet.ésére. Az
óta tizenkét írót és költőt ju
talmaztak a Szaktanács-d!j
jal. 1962-tól azonban már 
nem<:sak az irodalom, hanem 
a művészet bármelyik terü
let.ének kiemelkedő munká
sa megkaphatja a Szaktanács 
művészeti díját. 

- Azt várjuk tólük, hogy 

mai témájú, a ma emberének 
életét bemutatö műveket al
kossaoo,k. De elvárjuk azt ta, 
hogy a művészek tartsa1111k 
rend.szeres kapcsolatot az üu
mek munkásaival. Neveljék, 
tanítsák a dolgozókat, ismer
tessék meg velük a múvé1ze
tek szépségeit. Azt várjuk, 
hogy a legnemesebb értelem
ben 1X1tt népművelő tevé
kenységet fejtsenek ki a mu,i
kások között - mondotta So
mogyi elvtárs. 

A kitüntetettek nevében 1'� 
czere elvtárs mondott köszö
netet. 

FELBiv4S 

A Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium, valamint a 
vasutasok szakszervezete kö
zös rendezésében július 21-
én 11 6ralwr ba.lesetelMritási 
kiállítás nytiik a vasutas jó
osztály kultúrtermében (Bp., 
VI.. Népköztársaság útja 73 
-75). 

A kiállítás valamennyi cso
móponton bemutatásra kerül. 

A kiállftás megtekintése 
után munkásvédelmi filmeket 
vetítenek. 

A vasutas képzőművészeti kiállítás 

díjainak nyertesei 
A XII. országos va.sutas kép

zőművészeti kiállításra be
küldött pályaművek közül 
a zsüri döntése alapján az 
alábbiak nyertek díjakat: 

FESTÉSZET: r. Kecskemé
ti István, Vasalón.6, II. Tóth 
János, Zárjékezó, III. Nagy 
János, Pályamunkások, Go-
mola József, Parasztk.onyha, 
Bottyán János, Napsütésben, 
IV. Baloghné, Szentmiklósi 
Erzsébet, Felépült az új pá

lyaudvar. Swlerkiewicz Ró
bert, Leányportré címG fest
ménye. 

SZOBRAsZAT: I. Kovács 

Béla, Kocsirendező, 
rös Lajos, Akt, III. 
József, Formázó, 
Gyula, Vonalgondozó 
szobra. 

II. Vö
Sommer 

Sziklai 
clmú 

GRAFIKA: I. Nagy Lajos, 
Házak. II. Bede István, Pá
lyaépítés cfmú grafikája. 

NÉPMŰ�ZET: I. Dőry 
János, fataragása, II. Acs 

Erzsébet, szűrrátétese, III. Si
mon Péter, emlékdoboza. 

GYERMEKMUNKA:: I. Pin
tér Eszter. Tóparti tájkép, 
II. Sáfár Pál, Cséplés, III. 
Bankovits Ibolya, Cse11délet 
című festménye. 
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Sportünnepély 
a Szőnyi úton 

A vasutasnapon, mint min
den évben, az ia'.én is ünnepé
lyes lcillsót öltött a BV se 

Sz6nVi úti sporttelepe. Dél
előtt az üzemi sportolók vet
ték birtokukba. a sportlétesi
ményeket. Délután pedig a 
legjobbak adtak számot tudá
sukról. Két órakor Parti Jó
zsef, a szakszervezet budapesti 
b;zottságának titkára köszön
tötte a sportolókat és a lelá
tókon helyet foglaló vendége
ket, nézőket, majd az üzemi 
bajnokságon győztes csapatok
nak átadta a tiszteletdíjakat. 

A rövid ünnepség után kez
detét vették a sportbemuta
tók. Az atléták kezdték, utá
nuk felvonultak a régi keré� 
párok, aut6k. Ezután kerék� 
ros pályaverseny, majd tor
nabemutató következett. 

Nem sokkal később változott 
a kép. A pálya k.ét bejárata 
felől kezükben indítótárcsával 
és zászlókkal bevonultak a 
MAV Tisztképző Intézet hall-
gatói. Bemutatójuka:t nagy 1 taps köszöntötte. 

A változatos sportbemutatót 
barátságos labdarúgó-mérkő
zés követte. Az NB II. keleti 
és n11Ugati csoportjának má
sodik helyezettjei, a BVSC és 
a Láng Gépgyár csapata ját
szott. Este ünnepi hangver
sennyel folytatódott a műsor. 
ELSO KtP: 
A megnyitó ünnepséghez lel

vonulna.k a tlszlképzősök. 

MASODIK KtP : 

Díszközgyűlésen ünnepelték 
a Debreceni VSC 60 és a győri 
MÁV DAC 50 éves jubileumát 

A2 Idén két vasutas sportegye
sület jubUál. A Debreceni vsc 
fennállásának 60. a győri MA V " 1 �tt A t 

l 
F zt · vál H DAC pedig 50 éves Jub!leumát ün- - Határ!d� e _o . szen e- -. es t . _ _  expressz. el-

nepelte a xn. vasutasnapon. si építési tonoksc,r szegedi épi- slnk1ben 3ultus végén keZ-
Debrecenben vasárnap délelőtt a tésvezetőségének két szocla- dódik a VIII. VIT. A kül
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k
d';_��\'J�J1��

e
�J! lista címért küzdő brlcádja döttségek nagy része a Szov

metl Gyula. az e�vesület elnöke. Kardoskút állomáson a vas- jetunión át utazik Finnoruág
ünnepl beszéd�ben méltatta a utasnap tiszteletére határidő ba. A szovjet vasút különvo
��;J'it

n
�z v�2-b��

t 
lét,;

vti
i:'o�o'ü I előtt két nappal kötötte be az natokon biztosítja az utazást. 

egyesületnek Jelenleg 17 szako�z- állotn,is vágányait. Minden szerelvény tiz - köz
tálYa van. A szakosztályokbon _ 25 évig mozdonyon. Mol- tük három étkező - koc&iból 
::;it

e
cf. 

1000 vasutas é.s diák nár l.Ajos, a pápai fűtőház áll. 
A2 ünnepi közqyrués végén ki- dolgozója. 25 évi utazószolgá- - Jó eredmények szillettek 

����
et

!�k �e
���/f.;!1ingf!ák si�::; lat után a_ napokban vo�ult a vasutasnapi ünnepi mű-

tettek a debreceni vasutasok nép- nyugállományba. Az idős szakban Miskolc tiszai pá-
szenl sporte�vcsületé•rt. Igen mozdonyvezet-Otól cSJaládúis lyaudvaron. A túrok közöli! 

fJt�f eft'é;:2fJ:�e�
éld

Í',;'ia1o�[fi lé_g�örben vette� búcsút a versenyben a Kossuth-túr ú-
l!Vakat. emlékolakettel,et koota'< futőház dolgozói. te el a legjobb eredményt.. 

�
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n

1;g��i1�
e��k, Idősebb -------!---- - A szegedi igazgatóság te-

A jubileum alkalmával a DVSC 
A k zt" 1,- •• • rületén július elsejével 41 

több versenyt is rendezett. Ezek szer es oseg uzem 
szolgálati főnökségnél kezd-

!f.'jül n�!;a
me

���J�to�t 
D

by:k���� 
ték meg működésüket az első 

seny, amelyet a hazai csapat 5:3 Bognár Károly Tapolca, Pintér fokú egyeztető bizottságok. 
arányban nyert meg 

I 
Lajos Vácrátót. Bódogh Mihály - A Német Szövetségi Köz-
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Gylirben július 7-fo. delután, a dr. Bánkíalvy Gyula. Cserháti Jó- •..,.. 
vasutasok Arany János kultúrott-

, 
zsef. Szilád! Sándor Szeged. Kan- kezletén a vasutasok elutasí-

honában került sor az ünneoi csura György. Szabados Oszkár, t t,.,_ b ni k á közgyülkre. A 1'· aámolót dr. UJ- Szabó Tibor Budapest, Gl!cze Im- 0 ...,. a on orm ny SZÜit• 
la.ky Géza. a r •· DAC alapító re Várpalota. Lekvlnczkl Béla ségállapot törvényeit. Kije. 
tagja tartotta. ünnepi beszédében szentes. Várnai László. Lelt! Fe- lentették, hogy e-zek a de-

�o�����
e

inil���
Y 

ita!
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ki�:: mokraüktts a.lapJ<>&ok mel'-
megalakulásálól naolalnklg. A ba, Perlaki Gyula Sopron. cseh semmlsítését jelentik. 
MA V DAC-nak jelenleg öt - !ab- Zoltán Szolnok Szolga Lajos Ko- Be"kta 'k h" 
darú,ió. keréknáros. teke. asztali- márom : Levelélket lapunk anya- • tta ivatalaba Mis-
tenisz é• sakk - szakosztálya 1rlihoz felhasznAJjuk. kolc tiszai pályaudvar első 
van. Ebből három az NB n-ben, Szórád László Lajosmizse: 3e- vezető mérnökét, Jobbágy 
kettő ped!<i tcrUleti bajnokságban lentkezzen a budapesti Igazgató- Endrét. A beiktatáson dr. szerepel. A sportkör tchetsé�es ság szemétyzeU és munkaügyi 
tlatalokból álló labdarú<(ócsapata osztályán. Pásztor Pál, az igazgatóság 
például az Idén harcolta ki ma- szalma Mária Szeged : Verseit vezetője is jelen volt, �anak az NB II-be való bejutás megkaptuk. levélben kil!dOnk ér-

jogát. tékelést, - Az első félévben jelen-

a�! il����!,,�
öz

,i;p��lót!f i ---------- tós társadalmi munkát vé-
sportvezetöket emlékplakettel és geztek a füzesabonyi villamos 
oklevéllel Jutalmazták. majd re,:- A legúJ'abb szakszervezeti vonalfelügyelóség szocialista 
gellg tartó sportbálra került so.-. brigádjai. Legutóbb az alá!• 

T eniszezóink 
negyedik helyen végeztek 

az USIC-bajnokságon 
A Nemzetközi Vasutas Sportszö

vetség (USIC) Július 2 és 6 közötl 
a svédországi Norrköpingbcn ren
dezte meg a nemzet.közi vasutas 
tenlszbajnoksáRot. A bajnokságon 
12 ország legjobb vasutas tenisze
zői vettek ré�zt. A csapatversenvt 
sorrendben harmadszor a cseh
.szlovák vasutas tenlszezők nyer
ték. A magyar csapat a negyedik 
helyen végzett. 
· A magyar csapat tagjai végig 
sportszerűen küzdöttek Az erős 
mezőnyben megs;,;erzett nel(yedik 
helyezéssel elégedettek lehetünk. 
A Jövőre n6've azonban nagyobb 
gondot kell tordltan1 a flalalitás
ra. mert csapatunk zöme idősebb 
Játékos9kból került ki. 

kiadványok lomás területét parkosították. 

A SZOT kiadója, a Táncsics - � legf�r
�

almasabb Cl!�h-
Köoyvkladó a ll. negyedévben szlovák vasutvonalon, Praga 
több. a szakszervezeti munka kü• 

, 
és Kassa között több ?.llomist 

lönböző. t�rületein jól felhasznál- ö!lmúködő központi váltóálli-
i��Í �

z

;�?�� ii�
t
•��!H��::i to-berendezéssel szereltek fel. 

�:e��;::1 ér��0';,�� s f���� 
- _ A �olnoki jármújavít� 

megbeszélés alapján - az aláb- kocSioszta.lyán a szalagszeru 
bit kapJák meg a szakszervezet! javítás bevezetése óta sokat 
bizottságok: javult a minőségi - munka 

Sőtér Edit: A szak.!zervezetl no- csökkent a kocsik átfutási ide: 
bizottságok munkt.ja (ára 3.20 Ft). je is. Az üzem dolgoz6i taka.-
sz:=o

s
ta�!�:1;�0k ��fct���;��� rékosabban bánnak az anyag-

alapján készillt a könyv. A szer- gal, mint a korábbi ivekben. 
z6 sok oldalról mutatj a  be a nő--
bizottságok munkáját. és hasznos 
útmutatást nyújt ahhoz, hogy a 
blwttságok eredményesebben 
foglalkozhassanak a nők 1>robl<"
mátval, a nőket foglalkoztató kér
désekkel. 

A hivatalos lapból 

A kiváló ifjú mérnök és technikus címért 

A hivatalos lapból a szakszer. 
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk az alábbi 
rendeleteket: 

27. számból: 116 342/1962. I. /2. c. 

A MAV Vasúttervező VV- fiatal jelent meg. Ebből 21 
né! a múlt év júniusában új mérnöknek és 9 technikusnak 
mozgalom indult útjára. A sikerült megszereznie a kiváló 
vállalat KISZ-szervezetének címet. A kiváló eredménvt el
kezdeményezésére 49 mérnök ért fiatalokat Németh József 
és 37 technikus jelentkezett, igazgató 600, illetve 500 forint 
hogy megszerzi a kiváló mér- pénzjutalomban részesítette. 
nök, illetve technikus címet. Ezenkívül négy mérnök és egy 
A mozgalom célja az volt, technikus Kiváló Dolgozó jel
hogy növeljék a fiatal mű- vényt kapott. 

A Felsőfokú Vasúttorgalmt Tech„ 
nikumba való jelentkezés módja 
és feltételei. 

117 674/1962. I./3. B A MAV la
kóépületek és lakások fenntartá
sára vonatkozó rendeJPtck mara• 
dék nélküli alkalmazása. 

28. számból : 118 169 11962. I. /2. 
Va.c.úttgazgatóságok munkaverse,. 
nye. 

:Lakáscsere sza�iak szakmai .. � politikai A mozgalom egyéves tatudasát. A mérnokok és tech- pa ztal t "ból 1 t k ta nikusok nagy lelkesedéssel ta- s . a 3) evon u a -
Egy régi autó, uf.asal korabeli nulmányozták a munkájukkal nulsagot es elhatároztuk1 hoy:y 

öltözetben. összefüggő kérdéseket, hogy most a_ ".a�utasnap után :s-

Két vagy háromszobás, összkom• 
fortos távfűtéses. gázos. erkélyes 
lakásom elcserélném budapes,,tt 
kétszobás. va2v egy nagyszobás 
kkásért Pintér Imréné, DunaCi l
város. Liszt Ferenc krt. 2. lfl. 3. 
Erdekl6dnl Jevflben Is. 

HARMADIK K°E:P· 
I 

megállják helyüket a vizsgán. mét bemdltJuk. 

Ut még együtt hal� k ék 
A tanulás, a szorgalom nem I 

Lévay Zsigmond 

párosok mezőny:. 
er - volt hiábavaló. A vizsgákon 65 szb-titkár 

ts. Angol hadsereg. 50. Ady szerelme. 52. Csont latinul. 53. Német 
néveJ6. 55. Llbahang. 57. Igás ál
lat. 58. Zárka belseje 1 59. Dunán
túli csatorna. 60. Az egytk hónap. 
63. Majdnem ártó. 64. Becézett 
férfi név. 68. llyen császár a né
gus. 68, Kertben szorgosko.dik. 69. 
SzoVjet repUlőgépmárka. 70. 
SzörnyQ halál. 71. N. A. 72. Til
megÚ'11.k depon4.sira Is szolgá.1-
nak. 

FaggG:leges: 1. Reprezentatív 
megflgy•lés. 2. Vészfék Idegen 

Megoldatlan problémák 
Jelentős munkát végez a 

gazdasági vasút dombóvári ja
vítóműhelye. Javító munkájá
val szinte az egész Dunántúl 
gazdasági vasútját kiszolgálja. 
sót, új kocsikat is készít. A 
termelés. amint arról Tallósi 
Dezső, a javítóműhely vezető
je tájékoztatott. eredménye
sen folyik náluk. A hat szo
cialista c!mért versenyző bri• 
gád közül két brigád már el
nyerte a kitüntető c!met, egy 
brigád oklevelet is k11pott. 

Csak az okoz gondot náluk 
hogy nagyon mostoha körül· 
mények között kell dolgozniok. 
A szúk munkahelyeken alig 
férnek eJ a sok alkatrésszel. A 
dolgozók szociális ellátottsága 
sem megfelelő. Mindössze egy 
vízcsap van. ahol a munka be
fejezése után csak egyenként 
tudnak mosakodni a dolgozók 
Étkezőhelyiségük nincsen. Ok· 
tatás. vazy rendezvények meg• 
tartására sincs helyisé�ük. 

Bódogh Mihál) 

NyugdiJassal elcserélném Felsc5-
�öd nyaralóhelyen levő. l r:;zobR 
alkov'1s. konyha, kamra kerte, 
lakásomat Budapest bellerUleté'.n 
najzyméretú szoba-konyha, élé&
kamrás lakásra, megegyeZés�el. 
(Erdek16ctnl lehet: Na1<>·né. 220-
660. 141-ös mellé;c., munkannpokon 
9-17 óráig.) 

MAGYAR VASUTAS 

Felelős szerkesztc5: Gulyás János 
Felelős kiadó: Szabó Antal 

Szerkesztősési: Budapest. VI •• 
Benczur u. fl. 

Telefon : városi : 424-184. 
Uzeml :  39-7"1, 

Terjeszti : a Népc:zava Lapldad6 
Vállalat 

Budaoest. vn. Rákóczi llt $4. 
Szikra Lapnyomda 

nyelven S. Káposztaféle. f. A sik
tolatás egyik fajtáját alkalmazza. 
5. Hires feltaláló. 6. Rosszabb 
mlnt az lnt6. 7. BetOpótlással Gár.'. 
donyl regényalak. 8. Slr6. 9. Egy 
férfit. 10. Lakoma. 11. Pet6f!-hc5s 
egyik neve. 17. Verdi-opera. 18. ,r,,..,.,......,,..,,.,.,,..,,.., ....... ..,..,..,..,.,,...,.,......,,..,.,.,..,..,,..,.._......,..,..,...,..,,..,.,......,,..,,.,..,...,..,,.._......,.,,..,,.,...,.._........,,..,,.,.,,...,.., ....... ,.,,.,.,..,...,..,,.._......,..,..,..,.,,...,..,.._...,..,. 
Vadász teszi. 21. Hires európaJ 
lparvtd&. 27. Gylljtőér. 28. önz6. 
29. Moszkva bUszkesége. 30. Görög 
LstennO. 33, MondaJ alak. 35. Keleti 
név. 17. Hónap rövldltés. 42. Osei. 43. Nemes gáz. 45. vissza : hivatal. 46. Heves megyei község. 49. Két tészta töltelék. 51, Nagyon hasonllt. 54. Mezőségek. 56. Allóvfz. SS. Gabonát. 61. Nem enged. 62. Utol
ér. e:s. Kerti szerszám. 67. Német 
nélkUJ. fonetikusan. 

BekOJdendő: Vízszintes 1.. 72, filggőleges 1. 
BekDldési betárldli: augusztus 10. A helyes megfe1tők között könyveket sorsolunk k:1. 

TEKINTÉLY PRECÍZ VONA TVEZETÓ 
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Vluzlntea: 1. Osa:tel lnduJ6 ok• N-nel bibliai név. 26. Idősebb, rö-- Az ellizli keresztrejtvény helyes 
taUst forma. (5. kockába kettős- vtden. 27. EsOn állni. 29. Szövet- megfejtése: Kongresszusi munka
betO ) 12. A Laklhe,:v Ilyen állo- falta. 31. Makk közepe. 32. E,n, verseny. Vasutasnap 
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a veteményes. 16. . . . av1on. u. Kína része. 40. Arany vegyjele. renc, Szentes. Marx tér 24/a. 
Mad�r. nfvelővel 20. Nyugat. né- 1 41, Dlatos növény. u. Híre<- Steiner Lajos, Győr. Bacsó B. u. 
metil!. 22. Római számok. 23. Et�I-

I 
moszkvai áruház. 4S. Az A11,1kert 28/c. II. 1. Prém Elek. Ménf6csa• 

izesltő. >4. K!mondolt betO. ZS. Igazgatója (Y - 1). t7. Allati lak. nak. Ar1>ád utca z. 
- Vigyázat! Jön a főnök! - Vetkőző nő a 365,366. sz. •zelt·ényben 

(Pusztai P6.1 rajzai.} 



VILÁG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEKI 

A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓK LAPJA 

VI. 1WFO�YAM, 15. SZAM. Ara 40 fillér 196Z. AUGUSZTUS L 

· Budapesti vasutasok· a hongress�usi 

sás•ló elnyeréséért 
A budapesti szolgálati he

lyeken néhány hónapja vette 
·kezdetét pártunk VIII. kong
resszusa tiszteletére kezdemé
nyezett swcialista munkaver
seny. A dolgozók egyénileg, 
brigádok és szolgálati ·helyek 
kollektívái közösen is felmér
ték a munka javításának le
hetőségeit, a tartalékokat. A 
dolgozók a vonatok menet
rendszerúségének javítására, 
a kocsik jobb kihasználására 
az olcsóbb áruszállftásra, az 
anyagtakarékosságra, az el
fekvő anyagok felhasználására 
és az éves terv határidő előtti 
teljesítésére tettek vállalást. 

A megélénkült versenymoz
galomban a brigádok fokozott 
aktivitása, a dolgozók megnö
vekedett felelősségérzete már 
az első hetekben mutatkozott. 
Növekedett a szocialista brigád 

címért küzdő kollektívák szá
ma. A Landler Jenő Jármű
javítóban 63 brigád küzd a 
címért, az eszaki Járműjaví
tóban még egyszer annyian 
versenyeznek, dolgoznak, segí
tenek egymáson, mint az év 
első heteiben. Budapesten kö
zel 20 ezren dolgoznak brigá
doltban. 9Q5 brigá<l.ban közel 
8 ezer dolgozó küzd a cím el
nyeréséért. 229 brigád több, 
mint :i ezer dolgozója már a 
kitüntető cím tulajdonosa. 5 
szolgálati hely dolgozói lelke
sen munkálkodnak a swcia
lista szolgálati hely, szocia
lista üzem cím elnyeréséért. 

Kiterjedt a szakma ifjú 
mestere cím elnyeréséért in
dult mozgalom is. Ifjú mér
nökök és technikusok lelke
sen munkálkodnak, ho.,ay ma
gasabb műszaki ismeretekkel 
segítsék a gazdaságos terme
lést, csökkentsék az építkezé
sek és szállítások költségeit. 

gyűjtöttek. Ferencváros• állo
más dolgozói az idegen kocsik 
napi átlagtartó?Jkodását ápri
lisban 9,9, májusban 5, jú
niusban 11,1 órával csökken
tették a múlt év hasonló hó
napjaihoz viszonyítva. A Híd
építési Főnökség dolgozói az 
évi tennelékenységi terv 2 
százalékos, a ,Landler Jármű
javító dolgozói fél¾-os túltel
jesítését vállalták. 

A Keleti pályaudvaron pél
dásan csatlakoztatják és lát
ják el a nemzetközi vonato
kat, önköltségi mutatóju)cat 
103,4, termelékenységi tervü
ket pedig 114,2%-ra teljesít.et
ték júniusban. Rákos állomás 
dolgozói a tehervonati gép
tartózltodást a II. negyedév
ben 15 perccel csökkentették. 

Kőbánya teher dolgozói a ko
csitartózkodási normák telje
sítéséért küzdöttek sikerrel. 

A ferencvárosi pályafenn
tartási főnökségnél a kong
resszusra vállalt 59 ezer fo
rint helyett már 80 ezer fo
rintot takarítottak meg. · 

Elsők a versenyben 

A lelikes verseny eredmé
nyeként az igazgatóságok 
egymásközti versenyében a 
budapesti igazgatóság dolgo
zói a II. negyedévi eredmé
nyeikkel az első helyre ke
rültek. 

Az év első felében 99,5%-ra 
teljesítették a személyvonatok 
menetrendszerúségét a múlt 
évi !M,5%-kal szemben, a te-

hervonatok menetrendszerú
ségét 2 tizeddel növelték, a 
statikus terl;lelésnél az egy 
kocsira eső súly ez évben 0,12 
tonnával növekedett a múlt l 
év hasonló időszakához vi
szooyítva a tehervonatok ter
helésénél a fél évben 5 tonnás 
növekedést értek el. 

Most alkotmányunk évfor
dulójára készülnek a buda
pesti vasutasok. Számos szol
gálati helyen már elhatároz
ták, ho.,ay egyhetes alkotmá
nyi műszakot tartanak, előbb
re hozzák kongresszusi fel
ajánlásuk teljesítésének ha
táridejét, csinosítják szolgálati 
helyeiket, tovább csökkentik 
az önköltséget és javítják a 
menetrendszerúséget. 

Kovács Já.nos 

A VIII. pártkongresszus tiszteletére 
Sok kiemelkedő eredménYTól ad1UJ.k számot a hetekben me"gindult a nagyobb arányú 1 

az I. féléve� terv teljesítéséről érkező je- terményfel.vásár!,ás, ami a vasút szá.mára 
lentése1 •. A lrongresszi.si versenyben részt újabb feladatok. szállítási igények .JdelégC-
vevö vas-utasok valamennyi szolgá.tati ágnál tését jelenti. Szü.kséges tehát, homÍ a kong-
sikerrel dolgoztak. resszusi versenv eU5segítésére valamennyi 

AZ eredményekből az is JcitúniJc, hogy né- igaz{l(l,tóság megtegye a 1>Zűkséges intézkedé-
hány területen van még javítani való. A tor- seket. 
galom területén tovább kell javítani a i,o- Ezúton gratulálunk a budapesti igazgató-
natközleikedési tervek teljesítését és a menet- ságlwz tartozó vasutasoknak abból az alka
rendszeriiséget. A mozdonyok jó kihasználá- lomból, hogy az igaZ{latóságok közötti ver
sával az önköltséget tudjuk továbbcsökken- seny második negyedévi szaJooszában az elsó 
teni. Az ország több vidékén. már ezekben hel11en végeztek. 

A szolnoki járműjavító te- ! vágányok korszerűsítése. A j get vállaltak és 91,40 ,százalé
herkocsi osztálya jó eredmé- szentesi építési főnökség dolgo- kot teljesít.ettek. 
nyekkel fejezte be az első fél- zói augusztus 3-ra ígértkk, • 
évet. Júniusi teirmelékenysé- hogy befejezi!k az állomás Pécs csomóPont dolgozói szá-
gük 102 5zázalékos volt. Ez az Szolnok felőli oldaláin a hár- mára is nagy lendületet adott 
ere<l.mény azért is jelentős, mas vágány felső részének át- a kongresszusi munkaverseny
mert 3 ezer jelenléti órával építését. Az épí,t:kezé� efilenére ben való részvétel Az eloo kevesebb állt az Ü1J111I1 rendel- több jó eredményt értek el a félévi eredméruyek alapján kezésére a tervezettnél. A kongresszusi verwnybe:n. örömmel állapíthatjuk meg, 

Több milUó forintos ko�esszusi verseny további A személyvonati menetrend- hogy a fűtőház és az állomá6 részében jelentős feladatatk szerúségbén 98 százalélkot vál- dolgozói egyaránt az élüzem vannak, hiszen növelniök kell laltak és 98,41 százalékos te!- szint felett teljesítetté!k ;tervü-vállalások 
a javított kocsi!k darabszá- ket. A 'kOCSll'tartózJc-'' ... 93,67 
má • · í ··-'· < • • jesítést értek el. Tavaly az el- """'"" 

A ferencvárosi fűtőház dol- t es Jav tani m .... =Juk mi- száza.léka:-a, a sremélyvona4i ill-
gozói vállalásából több mint nőségét. 00 félévben 87 százalékos volt dítás,t 97,43 százalékra, a teher_ 
100 ezer forint ön'költségcsök- • a tehervonatok menetrandsze- vona.ti indítást 92,12 százalék-
kentés ered. Az Eszaki Jár- Békéscsa.ba állomáson a má- rúsége. A VIII. párt!ko.ngresz- ra, a vonatközle!kedési tervet 
mű;avító fiataljai egy hét sodilk félévben nehéz volt a szus tiszteletére 90 százalékos 80,36 százalélkra, a 'kereskedel
alatt 997 mázsa ócskavasat munka, hiszen megkezdődött a tehervonati menetren.clszerúsé- mi tervet 100 smzaJ.éko.n felül 
'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''� teljesírt:elték. 

:-. . . ,,., .. ,_ -p'·•?••.·.a,· · ,......,, � Szeged állomáson a sze-
l � mélypályaudvar és a rendező

:@ � pályaudvar egyidöben szolgá
t1 � !altot teljesítő dolgozói szocia
.. � lista brigádokba tömörülve 

A balatoni vasútállomások és megállóhelyek 87.építésére az idén is nagy gondot fordítot
tak a MAV kertészetek dolgozóL A Balaton északi partján a sok szépen g.ondozott állo-

más közül is kiválik Ba.latonarács megálló. (MTI Fot.o, Lajos Györg11 felv.) 

� vesme]c részt a kongresszusi 
� versenyben. Váltott vezetéssel 
� folyik a verseny a három túr 
hözött. A félévi értékelés 
�alapján Ambrus János brigád
� ja vezet 94,16 százaléilros tel
t. jesftménnyel, de Balogh Mi-
� hály brigádja is ott van a nyo-
� mukiban 93,92 sziáza.1&06 átlag
hal. 
� 

. 

� Dombóvár allomás dolgozói 
� sok teki.nltetben túlteljesítették 
� első félévi tervüket, illetőleg 
� a pártkongresszus tiszteletére 
�tett felajánlásukat. A vonatok 
� terhelését és menetrendszerű-
� séget még tovább kell javíta-
� ni, bár ez utóbbi a múlt év ha-
� sonló időszakához képest már 
� elismerésre méltó. Dicséretet 
� érdemelnek az állomás doLgo-
� zói a ikocsi kihasználásában el-
� ért 104,2 százalékos és a ko-
� csitartózkod� 107,7 százalékos 
� ere<l.ményéért. A kongresszusi 
� verseny folyamán 211 923 fo-
� rintos. megtakarítást értek el 
� a raktári É6 rakodási munkák 
�jobb megszervezése és a ko-
� esik megfelelő kihasználása 
� révén. 

Ahol a vasúti kerékpárok készülnek 

Diósgyőrben, a Lenin Kohászati Művek nagykovács-mú
helyébe látogattunk el a közelmúltban. Ez az üzemrész úgy
szólván &eljes kapacítással a MA V részére termel. Itt készül
nek a keréktárcsák, kerékabroncsok, vasúti kocsitengelyek, 
és mozdonyhajtódaruk. A hatalmas izzító kemencékbiil kike
rülő acélpogácsálrn,t előbb egy 15 'tonnás gőzkalapáccsal for
málják megfelelő méretűre, majd kilyukasszák és a „kerék" 
tovább jut a tágító sajtolóba, az abroncsgurító kemencébe, 
onnan pedig az abroncshengerló gé!)re. A megmunkált és ki• 
hüU abroncsok, illetve kerélctárcsák minőségi vizsgálaton men� 
nek keresztül. A fényképezőgép lencséjével a nehéz munka
folyamatokból igyekeztünk néhány mozzanatot megörökíteni. 

(Riport a 3. oldalon) 

Tatarozzák a Köröndön 

a MÁV műemlék épületét 

Budapesten. a Köröndön I A tatarozás során a födém 
áll a MA V legnagyobb múem- korhadt részeit vasbeton fö. 
léképülete. A háromemeletes, démmel pótolják. A Körönd 
négy hornlokzatos. 4200 négy- !elöli oldalakon levő erkélyek 
zetméter ai!apterületen fekvő faragott kóballusz.tereit újak-
épülettömböt Petscluicher kal cserélik ki. 
Gusztáv műépítész tervei Az épület három homlokza
alapján 1880-82-<ig építetté'k. tán Rauscher Lajos és Székely 

Az épület a háború alatt 
megrongálódott. Háború után 
csak a legszükségesebb helyre
állítási munkáikat végezték el 
rajta. Fel.újításra most kerül 
sor. A 80 éves épület szigete
lése r06SZ. 

A hagyományos utólagos szL 
_getelési eljárás lehetetlen. 
Ezért a szigetelést elektrooz
motikus eljárással oldják meg. 
Ehhez az eljáráshoz 3x5 centi
méter széles horony vésése és 
12 miJ.llméteres betonvas 
el.ekitród:ák részére 30 centimé
terenként 10-l!f centiméter 
mélységű furatok készítése 
szüilcséges. Ezzel az eljárással 
- amely Horváth Zoltán és 
Biczó Imre építés.zimémök sza
badalma -, az épület áll-é
konysága nem veszélyeztetett. 

Bertalan sgraf.f.i tol Iá tha tók. 
Enll€tk helyreállítására a Kép
zőművészeti Alap kapott meg_ 
hízást. A sgraffito alaparany 
díszítését az tM tpüietfestö, 
Mázoló és Üvegezési Vállalat 
végzi el. 

Felújításra kerül az épület 
Körönd felöli oldalán húzódó 
kovácsoltvas-kerítés is, amely
nek díszes kapuzatát Jungfert 
Gyula tervezte. Az épület víz, 
csatorna. gáz és elektromos 
vezetékeit a szükség szerint 
szintén felújítják. 

A mintegy 85 ezer légköb
méteres műemléképület fel
újítási terveit a MAV Vasút
t.ervezó készítette. A közel 10 
millió forintos felújítási mun
kálatokat az EM 45. számú 
tpítóipari Vállalat végzi. 

(o. J.) 
-------• -------

Szocialista brigádvezetők tanácskozása 
A debreceni fűtőház szak

szervezeti bizottsága az el
múlt napokban tanácskozás
ra hívta össze a szocialista bri
gádok vezetőit. Az szb-tit!kár 
bevezető szavai után Bukvai 
Lajos műszaki felügyelő, fű
tőház.főnök-helyettes értékelte 
a brigádok első félévi mun
káját. 

Elmondotta. hogy a szo
cialista brigádok többsége vál
lalását teljesítette, elősegítette 
a fűtőház munkájának javulá
sát. Csa:k a brigádok kis ré
sze - a vezetés és a saját 
hibájukból - nem teljesítet

A szakmai vezetésnek haté
konyabban kell fog!a lkozni a 
brigádok munkájának segíté
sével. Arra is vigyázni kell, 
hogy szocialista brigi<lokból 
csak inkodolt esetben vezé
nyeljenek dolgozókat mis be
osztásba. 

Marosán l'ál 
D�brecen 

-•-

Szépítik állomásukat 
te a szerződésben előírt fel- Fegyvernek állomásra új fő
adatokat, s ezért a termelési nök került, s azóta megvál
tnnácskozás nem adta meg towtt a szellem - írja leve
nekik a szocialista brigárl lében Marsi Lajos szb-titkár 
címet. -, aki most állomásunkon 

A szocialista brigádok 211 jár, a szolgálati idő után is 
tagfa közul 85 vett részt po-1 serényen tevékenykedő. 
litikai iskolán. Sokan közü- vasutasokat láthat. Társada,1-
lük a <l.olgozók általános is- mi munkát végeznek. A dud
kolájába jártak. Je!eI)tős ré- vák eltűntek az állomás kör
szük hallgatta a mun!kásaka-

1 
nyékéről, szép virágoskert, 

démia előadásait is. gyermek játszótér és röp-
Van még javítani -való is. labda-pálya létesült. 
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Kitüntetések a vasutasnapon 

Kiváló vasutas kitüntetésben részesültek : 

:rocSor István ellenőr, Keleti 
pu., Kert Sándor fótlszt, Kapos
vár, Sczéles .János mozd. felvlgy„ 

Debrecen fth.. Beke Sándor cs. 
e16munkás. Debrecen-1!:szaki Pft., 
CSonka József v. főellen6r, Sze
ged, Fenyvest Já�os m. ellen&-, 
S:oombathely TBFF, Tóth Béla fő
tiszt, Záohony, Hortobágyi Józsel 
fömunkamester, OJmlskolcl Pft., 
Kővári Ferenc f(fszaJanest.er. Epf
tésl Gépteiep Főn., Ványa1 Mik
lós. v. szakmester. Miskolc fth„ 
SO.-bás József v. pá!yaór, Srek
szárd Pft„ Dér! Gyula m. vez. 
főellenőr, Kelet.! fth.. Vass Jó
mef főlnt„ Celldömölk. Szll,ágyi 
Imre fóellenör, Debrecen. Pá
pai Benedek v. l<oa'!lrendező. FO
Ul6abony, Garamvölgyi Albert 
m. tan .. Landler JJ. UV.. Gulyás 
Endre v. tőmunkamester. szen
t.es Ep. Fón., Unger László fll
állomasel�áró, GYSEV Sopron, 
0r<l6Z József v. szalcnester. Hfd
éPftoo! Fón .. Dányi Já<l06 v. vál
tókezeló, Miskolc. Tiszai pu .• Ko
vács János m. ellenőr. Balassa
gyarmat fth., mc. Tóth József fő
orvos. főtanácsos. MA V Kórház. 
Fenyve;[ (Francz) Jenő m. f6tlszt. 
Gt\pJavitó OV.. Pintér János v. 
főellenőr. Székes!ehérvár. Ha
mnr PM főlnt., Győr, Nagy 
Ml,klós v. mozd. ftltő. Kazinc
barcika fth.. Szalmás Is1.Ván v. 
állomáskezeI6. Záhony. Kovács 
József f6munloamesteT-, Béké!csa
ba Pft. Vass László v. SUllanes
ter, Szombathely Jj. UV. Papp 
László m. ellenőr, Békéscsaba fth .• 
Bella Lajos cs. el6munJcá.�. SOp
ron Pft„ V1ncze János em .. Bá
--. Kiss r. Ferenc m. f6el.len
ör. Ferencváros fth .. Ukler IstVán 
ellen6r, Celldőmlök Ep F6n .• 
Gruber' ;1.ndor m. f6tan. KPM I/1„ 

Szentesi Gyözó v. szakmest. .. Szol
nok. Jj. UV„ Földvárt Miklós fó
felü,cy.. DéU fth., Kovács László 
fölnt„ Zala�etszell. Marjal La
Joa f6munkamest„ Gyoma. Vár
hld! József fófelü,iy., KPM 1/3 .. 
Némelh Jenő t6int.. Szolnok, 
:M.atók István .m. tan.. B-p. Jg .• 
Ferenczi István mozcl. felvi,gy., 
Zalaegerszeg ffll.. Horváth László 
tőlnL KPM I/1.. Karkus István 
mllnk:amest.. Krf..,qzttnaváro61 :Pft .• 
Naey Sándor v. kocsirendező, Vá
moogyörk. Murányi István m. tan .• 
Szók�ehérvárl Pft., Török Lajos 
m. felügy., Debrecen :Ep. Fon .• dr. 
Rajnai Ervin főtan„ KPM I/3., 
Tóth Gábor eIL, Ferencváros. 
Slrertár. Mocsári Mihály üzem
mérnök. Miskolc JJ. UV., Fodor 
Ferenc m. ellenőr, Ferencvaros 
fth„ Palencsár István mo"1. fel
vigy .. Mike János v. pályames
ter, DombóV'ar 1!D Fón .. dr. Vai
,m G�-ula ta.n„ KPM 1/8.. E.del 
Imréné tan„ MÁV BVKH, Ho
c.á,nk Károly m. elJenór. Dunake
szi JJ. UV„ Mi>darász :i-m.<J.ós rn. 
felil,rv„ KPM 1/9., Aradi Jón;ef 
m. fófelil!(Y.. H!dépltésl Főnök
ség, Z$.iga Mlruilyné lrodavezetó, 
Szentes Fth„ Lórtncz József v. 
fóe!lenőr, Nyu.-au 1>u„ Fenyvesi 
Károly e1lenör. !:.szaki Jj. űV., Vá
radi István m. Int„ KKPM 1/2� 
Suru,,i;ll József főmozd. vez„ Ka
posvár fth., Sz.ell Lajoo fóint„ 

Kecskemét. An<lrás1 Jenő fl>
felilgy., Bp. IX., Karakal György 
m. f6el.J„ Ce1tdömölk tth .. Balo� 
Mihály ellenőr, Debrecenl JJ. OV„ 

Auer Já.006 tltkár. KPM I/3„ 

Weinwwm Józ,;etné lr. vez. Bp. 
Ig„ Klndrusz András f6lnt„ 

NYiregyh.áza. Balogh Mátyas el
lenőr, Rá.kospalo�-Ojpest, Hugai 
János v. főellen6r. Gyöngyös, 
Székely Til>or m. t6int., pécsi lg., 
Németh Arpá<l Int. Nagykanizsa, 
KUU István m. fótnt., Székes
fehérvár JJ. OV„ Somogyvári Ml
háJy fölnt .• KPM I/2„ Dancz Fe
renc mllillka!elvigy.. Ferencváros 
Pft„ Bálint László v. titkár .. KMP 
l/7., Bozsó Jó7'5ef v. főmunka
mester, Szolnok Pft.. Ferenczi 
Gyula ellenőr. Utasellátó. Simon 
Péter v. fóe!lenör, Kiskunhalas 
Pft.. Daczó Ern6 m. v. !6ellen
ör, Pécs fth., Mlncslk Dezső 
!őfe!Ugy., KMP I/8„ úJvárt Józ.sef 
e11;enor, Pécsbányarendező. dr. 
PanU Gyula tan„ KPM I/3 .• Mol
nár l\,fiklósru; fötlszt. Debrecen. 
Gyarmati LaJos m. fóint„ Hld
épités! Főn„ Szabó Imre inté
ző. Szolnok, dr. Na,ry Elek tan., 
su,mbathelyi Ig .. Tobt János m. 
tomunkamester. Keleti fth .• Sá.rí 
Antal m. Intéző, KPM 1/6 .• CSiz-

más Poll --. Utaeliá
tó, Tótlt m. András v. tóellen
ör. Keleti Pll- szakszerV. ti1'kár, 
Gre,cb;I Jen6 föfelilgy„ Anyagel
látási Ig.. Zental Mlhllly m. 
főmunk.a.,__, Bék<!&alabe. fth., 
Kiss llOIVán m. tan., MSZMP 
N&f!Ybudapestl Pártbl7.0ttság. Bo
tos László m. tacan.. Pécsi :rg., 
Kotormén Mlháily ellen&-, Mező
hegyes, Pósfal Albin f6fe111«Y ., 
S7.ombabhely 92ertár, MrovcsáJ< Jó
mef főfelügy., szakszervezeti köz
pont, Laj<)s Gyula v. f6el.Jenőr, 
Dunakeszi Jf. űV., Gyenlfe Ka
roly m. tan.. Felél)itmény1 vizs
gáló F6n.. Baranyi István In
téző, Mlsko!cl Ig„ Szántó Lajos 
m. ellenőr, Szeged TBFF. Józsa 
1111vá,n Intéző. Cegléd, Hantos Ta
másné előmunkás, Utasellátó, Lá-· 
donYi Jáfl09 fötnt., Nyugati Mü
azak, Báló Márton t6morzdony
vezet6, Szell'ed 1th. Békési János 
fe!(l,Q,._ KP.M I/8„ Borivó József lntézó. NY!re><Yháza Pft„ dr. Eszet1 Ferenc tanácsos, Vasűtfor
galmt Technikum, Sebestyén Já
nos intéz6, szakszervezeti központ 
Buczkó István m. tan., KPM J./7.: 
Farkas Pál ellenőr. Keleti Műszak. 
Kiss Imre m. f61nt., �P- Főn., Kart 
József főtan., Székesfehérvár Cso
móponti Pártblzottság, Erdc5he,iy! 
György v. 16mérnök, Debrecen Ep. 
Főn„ dr. Pethes Imre tltki\r KPM r 3., Ungi József m. lntézó Bu
dapesti Ig., Hegedüs Balázs ;,, fő
mérnök, Kecskemét Pft„ Kovács 
Sándor lntézl5, NYiregyhli,.a fth 
Pintér János cs. előmunkás, Du·: 
nakeszl Jj. űV. szakszerv. titkár, Bese János tanácsos, Budapesti 
Ig., Kapitány Lajos m. f61nt., Du
nakeszi Jj. űV., Balogh Sándor 
fölnt., Budapesti Ig., Rendes Pé
ter tőlnt„ Pécs TBFF, Hontvárt 
Józ.sef főáll. elöljáró, Pest-Nógrád 
megyei szakszerv. biz. titkára. se
bók Lászlóné intéző. Bpest! Ig., 
Mélykutl István főtan., Vasútgépé
szeti Technikum. Varga Lajos m. 
eUenc5r, TBKF, özv. MOnz .ren6né 
v. főeJJenl5r. MA V Kórház, Juh�sz Józset' v. szakII'le',ter, Ma1tAsépít�s1 Fón., Román Ferenc m. főJnt., Ep. 
Fc5n„ Vámos János telügy., Epü
letfenntartásl Fónöksé�. Villány! 
Ferencné tan.; KPM I'4., Gomány 
Béla m. f6int. Mlskolc fth„ Kakuszi János főmunkamest .• szeged. 
Pft., Loncsár Lászlc5 tl5!nt.; KPM L B., Timár Zoltán ellenőr. Debre
cen Ep. FlSn., Ste1gerwald J�nos 
főellenőr, Utasellátó, Seres Albert 
főtan., Beszenési Fc5n.; Erczbruk
ker Fere'?lc m. :tőint., Székesfehér
var Pft., Sipos József munkames
ter, Békéscsaba. ötvös Zoltán m 
f6el!enőr, Debrecen tlh„ Tirpák 
József cs. előmunkás. Omiskolct 
Ptt., tt:f. Kassai Déne..CJ főmérnök 
KPM 1'7.. Verba Ferenc intéző' 
Biharkeresztes, Oravecz �ándor v: c;zakmei;ter. Miskolc JJ. OV.1 Müller Józset m. v. f6ellenór, Pécs fth._. Szabó ,Tános ellenőr. Debre
cen Dél! Pft„ Rehus Gyula v. 
fóellenc5r, Autótuvarozásl Főn GvaJog Sándor tómozd. ftitő, Me: 
zóhe,ryes fth., juhász Lajos tnté
zlí. Pécsi Ig., Més,áros Sándor 
főintéző, Veszprém-k01sl5. Horváth 
Sándor m. ellen6r. V�zorém-kUI�ő 
fth., Kos,ás Gyula főellenőr, Bör
gönd, Tóth Ferenc felügy„ KPM I. Katonai Szállltásl O., Pálfl Ist
ván lntéz6, KPM I/8. 

(Folytatjuk) 

Csajági panasz 
Csajág állomáson az I. szol

gálati helyen nincs villany. A 
térség megvilágításának hiá
nya éjszakánként állandó bal
esetveszélyt jelent. 

Könnyen meg lehetne ol
dani ezt a problémát egy osz
lop elhelyezésével és 50 méter 
vezeték segítségével. 

Kérjük � illetékeseket, 
hogy mielőbb segítsék e prob
léma megoldását, hiszen a 
csajági vasutasok is megér
demlik. hogy villanyfény mel
lett dolgozzanak. 

Kiss Lajos 
Alsóörs 

A Székesfehérvári Járműjavítóban sorozatban nárt.fák a 
billenős és önürítős vasúU vagonokM. A 8 köbméter befogacló
képeségű kocsikM maócazda&ágt vidékeken és kóbáayálmál 
kónállításra hasmá.lják. Képtinklla az úJ kocsik f� v�-

zik a kocsiosztály fest61 

(MTI Foto: La;o. GI/ÖIVII fel.v.) 
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Helyes intézkedés 
A-z utóbbi hónapokban rend

kívül megszaporodtak a pana
szok. hogy sokan úton-útfélen 
bömböltetik a táskarádiókat 
Gyakran a villamosokon, autó
buszokon, kü_lönösen pedig a 
Hl!:V és a MA V szerelvényein 
rendeztek koncerteket a táska
rádió vagy a magnó tulajdono
sok. A panaszok nyomán a 
közlekedési vállalatok hozzá
láttak az ügy rendezéséhez. A 
Fővárosi Autóbusz üzem és a 
Fővárosi Villamos Vasút már 
intézkedett. A HÉV-en is ér
vényben van az a rendelkE>
:zés, amelv tiltja a hangosko
dást. zenélést és éneklést a 
kocsikban. A MÁV-nál eddig 
nem volt ilyen rendelkezés. az 
életbelépő új díjszabás azon
ban már meirtiltja a rádió 
használatát abban az esetben, 
ha az utasok többsége ezt kö
veteli. 

Az algériai dolgozók és a nép iránti szolidaritási 

nemzetközi szakszervezeti bizottság felhívása 

Az Algériai Dolgozók és legen érezték a nemzetközi Azzal a lelkes felhit'áaaal 
Dolgozók, Szakszervezetek! 1 nép harcukban mindvégig me• 

\ 
Dolgozók, Szakszeroezetek! 

Nép Iránti Szolidaritás Nem,.. 

[ 

szolida-riúl.s hatá=it, amelyet� f.��ul�nk hozzát�� hogy a.z 

zetközi Szakszervezeti Bizott- Nemzetközi Szakszeroezéh unasz-ü.Lető Algena melle� 
sága az összes kontinensrk Szolidaritási Bizottság felhi- lépjenek mozgásba minden or. 
dolg�zóinak tízmillióit k.é-11vt- vá&ára a dolgozók á!la-ndóan és szág dolgozó tömegeinek ösz
selő 30 szakszervezeti szen;e- a legkülönbözőbb formákban sze.s erői. 

zet -részvételével, 1962. június juttattak kifejezés-re irányuk- Világ dolgozói é, azaka:ff-
28-tól július 1-ig abban uz idő- l

ba
t
� Nem

1
._,_

ké_t
t�

�ges,
ha

ho
t
w

l 
e pro- vezetei, ismételten felsz6U-

. .. . e arszo zu.u.n ..., a masan tunk benneteket ho'"• pontban ült össze 4. ulésszaká- hozzájárult győzelmükhöz. • • ' ."" 
ra Casablancában amikor a a.) erositsétek politikai, er-
hét és fél évig tarló kegyetlen A N��z_l Sz.a��eu,« kölcsi é3 a.nua.gi szolidaritása.. 
gyarmati háború befejeztével S_zoli?-antási Bzzottsag �szo�- tokat az algériai dolgozók éa 

. .. . . ti mindazokat a dolgozokat es szakszervezeti szervezetük az 
a nem;zet, fugge'.lenseg ha.1na- szakszervezeteket, amelyek áll- UGTA iránt; 

' 

la hasad Algériában, amely hata.tos egységakclókkal hoz.. 
Csa:k helyeselni lehet, hogy 

végre rendet teremtettek eb
ben a „hangzavaros" ügyoon. 
Reméljük az intézkedésnek a 
vonatokon érvényt szereznek 
a jegyvizsgálók is. 

egész népének hősies harcával zájárulta.k az algériai dolgozók b) mindent. ve�tek latba, 

és felmérhetet!.en áldozatok és a n,é-p szenvedéseinek env- h?,gy me�val?S}'-l3on a _-nemzet

árán -rázta le a több mint egy hítéséhez, s megkönnl/Ítették kozi szolida�tas le��� !.eg,zé-

évszázados gyarmati igát. az ország függetlenségéért és lesebb f-ront1!'- Algenava!., . 1 

Az al • • • d lg 'k • a szabadságáért vívott harcukat. hogy bizottságunk erósöd3ék 
genai o ozo es és bővüljön· 

. Az e!ső győzelem máris óriá- c) .sokszor�zzátok meg eTÓ-

T E C H N I KA I  Ú J D O N S ÁGOK  
Elektromos gyorsvonatok Olaszországban 

Olaszországban a villamosí- A vonat elején és végén 
tott vonalakon nemrég új, különleges kilátó szalonokat 
kényelmes ETR-250 típusú képeztek ki. A szerelvényt el
e1ektromos vonatokat helyez- látták telefon.nal és rádióval; 
tek ürembe. Ezek a három modern világítással, légkon
személy- és egy étkewko- dicionáló- és padlómelegítő 
csiból áll6 szerelvények 180 berende7,és.se]. A szerelvény 
kilométer/óra sebesség kifaj- súlya 181 tonna, hosszúsága 
tésére is képesek. Az illöhe- 97 méter. A vonóerőt hat, 
lye:k száma 146, a srol,iálati 

I 
egyenként 250 kilowatt er&

helyiségeket az étkezökocsi- ségú elektromos motor szol-
ba,n helyezték el. gáltatja. 

Vasúti hocsih ,n.1'ia1•yagból 

Japánban, a Toki�szaka matikus feltételek között is 
vonalon közlekedó Kodama és jól bírja az üzemet. 

Cubame expresszvonatok ko- A kocsik ldilseje is vonzó, 

cs.ijainak tetejét polichor- ugyanakkor nagy szilárdsá-
. . . _ gú_ belső részüket szintén 

vi:im lapok f�k. Ezek':e a dekoratív műanyaggal. molo
muanyagokra vékony reteg minnal vonták be. Hő�-zjge
anodizált alumíniumot illesz- telőként poliuretán porózus 
tenek. Ez a müa;nyagburko- / anyagot és üvegféleségeket 
lat a legszélsöségesebb kli- alkalmaznak. 

Eladó vagongyár 
Több

. 
mint egy évszáz;ldos 

fennállása után a birmingha
mi CammeL VagCY11ó}yá-r kapu
jára a napokban kiakasztották 
az ,,Eladó" tábláL Angliának 
ez a legnagyobb vagongyára 
47 heh.--tárnyi területen fekszik. 
A gyár még 1958-ban 2000 
emberrel dolgozott és a világ 
minden részébe szállította a 
vasúti !kocsikat. Dieselmotoro
kat, motorvonatokat. A hatal
mas üzem elnéptelenedett, a 
gyárat eladják, ha akad rá 
vevő. 

A leállás oka, hogy a Ca.m
mel művek az utóbbi időben 
alig kapott rendelést. A törté
net természetes velejárója, 
hogy a gyár munkásait elbo
csátották. Ezek most arra 
kényszerülnek. hogy más fog
lalkozást válasszanak, mert 
meglevö szaktudásuk lényegé
ben hasznavehetetlenné vált 
Angliában. Nem is beszél
ve az idősebb szakmunká
sokról, akik semmi nyugdíjat 
vagy végkielégítést nem kap-

Partvédelem 

a Fekete tenger mentén 

A Fekete-tenger kaukázusi 
partjánál. ott, ahol az észak
kaukázusi és transzkaukázusi 
fővonalak haladnak, folytatód
nak a viharok és nagy hul
Lá.mverések következtében 
megrongálódott part védelmi 
munkálatai. 

tak é6 nem valószínű, hogy 
koruk miatt bárhol is munká
ba állítsák őket. 

A vasutaknál és a vasúti 
üzemeknél végbement elbocsá
tások nagymértékben közre
játszanak abban, hogy Közép
Angliában 1961. júniusától 
napjainkig 11 300-ról 24 ezer
re növekedett a munkanél
küliek száma. 

,,Szegfű csokorral köszön-
tötték az úttörők a XII. 
vasutasnap reggelén az állo
másra érkező vonatok sze
mélyzetét. · A szovjet hősi em
lékmű megkoszorúzása után 
tartott ünnepségen a városi 
tanács VB-titkára mondott 
beszédet, majd Varga József 
állomásfőnök négy dolgozónak 
kiváló dolgozó oklevelet adott 
át Állomásunk egy dolgozója 
érdemes vasµtas kitüntetést 
kapott, hat rendkívüli elő
léptetés volt és többen pénz
jutalomban részesültek. A 
szakszervezeti bizottság több 
bizalminak adott szép tárgy
jutalmat" - írta levelében 
Göcze Imre Várpalota. áZlo
másról. 

* 

Az utóbbi három év alatt Kapitányság a 700-as vona-
mintegy 8 kilométernyi part- Ion a szegedi igaz.gatóság 
tzelvényt erősítettek meg elő- egyik legs7.ebb és legtisztább 
feszített vasbeton sarkantyúk- megállóhelye olvassuk 
kal és hulLá.mtö-rőkkel, vala- Cserháti József levelében. -
mint parti halmok mestersé- A megállóhely tisztaságáért 
ges létesítésével. Különösen elsősorban Molnár Péter és 
fiwelem-re méltó eredményt Szalkai Mihály pályaőröket, 
értek el a lépcsőzetes típusú valanúnt a pálya.fenntartási 
lejtős falak alkalmazásával. főnökség illetékes vonalbizto
E!térően a szokásos hullámtö- sát dicsérhetjük. Kormány I. 
rő falaktól, az új, lejtős beren- Mihály pályaör nemrég ke
dezés a partot az elmosástól rült ide, de munkatársai bíz
nem a tengeri hullámverés nak abban. hogy a megálló
közvetlen elhárításával, ha- hely csinosítását is segíteni 
nem a lépcsőkre gördülő víz-

, 
fogja. Megállójuk rendbentar

tömegek erejének csökkenté- tásával jó példát mutatnak a 
sével védi meg. megállóhelyek dolgozóinak. 

si hatással volt a ,:nég elnyo- töket, hogy segítsétek az algémott népek harcaira., s egy- • • · t 1 „ tle é · .. 
id.ejúleg az egész világ de- nai �pe , _ugge • ns g,me„ 
mok-ratikus és békh erőinek �i!7Szilárdítasaban_ f?8 az a-ige.. 

sikerét i ,·elenti. -rui1; forradalom gyozelemre m-s teleben; 
De a gyarmatosítás nem „ 

ereszti ez egykönnyen zsákmá- .c.Ljen az algériai dolgozók 
nyait. Ha legyőzik, a kizsák- é& nép nemzeti függetlensége! 
mányolás új formáinak leple tljen az algériai dolgozót 
alatt igyekszik fenntartani általános szövetsége! 
uralmát. gi_;en a dolgozók egysér,-

A dolgozóknak tehát nem frontja! 
szabad lemondaniuk a. legna- tZjen a nemzetközi munká.t-gyobb éberségről, hogy ,rw,g- szolidaritás! hiúsíthassák a gyarmatoslt.ís 
és az imperializmus üzelmeit. Casablanca, 1962. iúliv.s 1.. 

A Santung tariomány Cigtae cufang mozdonygyár kés-zí� 
el az első kínai gyárimányú emeletes személyvonaiot, A vonat 

12 kocsiból áU 

.,Hat hónapja választottuk 
újjá szakszervezeti bizottsá
gunkat - írja levelében Var
ga l..ászló Taksony állomás
ról. Alapszervezetünkhöz 
tartoznak Dunaharaszti, Du
navarsány és Délegyháza állo
mások szakszervezeti tagjai 
is. Az új vezetőség bebizo
nyította, hogy méltó a tagság 
bizalmára. Megszervezték a 
munkaversenyt, törődnek a 
dolgozók ügyeivel. Eddig hét 
tagot küldtek üdülni. Gazda
ságí szempontból is rendbe
jött az alapszervezet. Kollek
tív vezetésük meghozta az 
eredményeket. 

* 

Baráth István jegyvizsgáló 
köszönetét tolmácsolja levelé
ben dr. Bánkfalv-y Gyula sze_ 
gedi tudósítónk. Amint írja 
Baráth István tíz évvel eze
lőtt Szeged-Rókus állomáson 
váltóőrként teljesített szolgá
latot és részben az ő hibájá
ból történt baleset. Börtönbün
tetést kapott. Később bünteté
sének egy részét elengedték, 
de a büntetést megelőz6en 
szolgálatban töltött 1 1  eszten
dejét nem lehetett beazámítani 
szolgálati idejébe. Kérelemmel 
fordult a MAV vezérigazgató
jához, hiszen a régi hibát ki
fogástalan munkával igyeke
zett jóvátenni. Most azért 
mond köszönetet, mert vissza
kapta az elvesztett 11 évi szol
gálati időt. 

(MTI Külföldi KépszolgáuJ.t) 

A celldömölki fűtőház Asz
talos János KISZ-szeroezete 
megállapodott a kemenessöm
jéni Elő-re Termelőszövetkezet 
vezetőségével. hogy a vasutas 
fiatalok segítik a nyári mező
gazdasági munkák elvégzését. 
Dénes Ernő titkár vezetésével 
az alapszervezet hat tagja vesz 
részt az aratási munkában -
írja levelében Kismihók Ró
bert, 

* 

A dombóvári jegyvizsgál61c 
véleményét írja meg a Bah 
kocsikról Ferencz Mihált 
jegyvizsgáló. ,,A kocsi közép.. 
folyosójáról a kocsivizsgáló 
nehezen éri el a villanykap
csolót, hiszen az utasok közé 
nem mindig tud belépni. A , 
hangulatlámpák világitásámi 
pedig nem lehet jegyet kezel
ni. A szakaszok villanykapcso
lóit az ajtók mellé kellene sze
relni. Nem tudjuk miért nem 
szereltek fel fogast a szolgálati 
fülkébe." 

* 

„Szakszervezeti bizottságunk 
a nyári időszakban sem feled
kezett meg az oktatás szerve
zéséről - olvassuk Leiti Fr 
TfflC Pécs cillomásról küldött 
levelében. - A dolgozók isko
lájának ősszel ke:zdödő évfo
lyamaira a VII. osztályba 10, 
VIII-ba 17 vasutas jelentke
zett már." 
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LIM-VONATTAL BÉKÉSCSABÁ Tál-SZOBIG Tíz órával csökkent a kocsi

tartózkodási idő Hort-Csány állomáson A nyári idényben különösen 
fontos összeköttetést jelente
nek az európai országok kö
:zötti áruforgalomban a nem
zetlkom gyor:,tehervonatok, az 
úgy:nevezett LIM vonatok. Ez 
a jelz.és az európai tehervonati 
�esülés (Liorelindicateur 
l-nternatianal Marchandises) 
rövidítése. A MAV vonalain 
többfelé közlekednek menet
rendszerű LIM vonatok. Ro
mániából és Bulgáriából Cseh
ulovákia és az NDK felé irá
nyuló tranzit szállítások szem
pontjából rendkívül fontosak 
a Curticitól Szobig a MAV ál
tal továbbított LIM vonatok. 

Ezeknél a szerelvényeknél 
döntő szempont a gyorsaság, 
hiszen a nyári idényben fő
ként z.öldségfélét, gyümölcsöt 
és friss húst szállítanak, első
sorban hCitővagonokban. Az 
eml:í,tett vonalon naponta átlag 
nyolc vonat közlekedik, de 
vasutunk felkészült napi 12 
LIM vonat menetrendszerű 
továb}:>ítására is. 

Nem könny(! feladat a LIM 
vonatok gyocs és pontos to
vábbítása. Ettál győződtünk 
meg, amikor július 24-én éjjel 
elkísértük útján az 5651/a szá
mú LIM vonatot. 

Gépre várunk 

Békéscsabán az állomás for
galmi irodájában vártuk a vo
nat beérkezését éjjel 1 órára. 

- Jewzték már Curticiből, 
hogy korábban küldik a vona.
tot - tájékoztatott bennünket 
Horányi István forgalmi szol
gálattevő. 

Valóban nem kelletlt sdkáig 
várnunk. A vonat 53 kocsival 
0 óra 10 perckor befutott Bé
késcsabára. Innen gépcsere és 
vonallkíséró személyzet váltá
sa után indult tovább 1,10 óra
kor. Miért volt szükség az 
egy órás várakozásra? Csak 1 

órára várták a szerelvényt, s 
a fűtőház nem tudott előbb 
gépet adni. Nem csoda, hogy 
panaszkodott emiatt a forgal
mi SZJOlgálattevő, hisz a koráb
ban érlterett LIM voMit .53 
órával terhelte Békéscsaba 
kocsiáillási számláját . . . Igye
keztek is mielőbb indítani a 
szerelvényt. 

Meleg, igazi nyáti éjszaka 
-.olt. A 424-312-es gép Solti 
.B4la moz.donyvezetó vezetésé
vel a jelz,és vétele után elin
dult az állomás lk.ijárata felé, 
hogy Szotnok irányában foly
tassa útját. A menetrendlhez 
képest ek!kor 20 perc előnye 
wlt a vonatnak. Priski-n Ist;
i,cm vonatvezetövel együtt, a 
poggyász.kocsiban foglaltunk 
helyet. A vonatvezető figyel.
te a jelzéseket, s ésZJleléS'eit 
feljegyezte a menetigazol vány
ba. Köwen beszélgettün!k. 

- Kilenc éve vagyok a vas
itnál, s háram éve, mint vo
twilkisérő teljesítek szolgálatot 
- mondotta a vonatvezető. 
Arcának ma11káns vonásai 
még él�ben túntek a kézi
lámpa v1bráló gyér fényénél. 

Zöld úton 

- de nem mindenütt 

Ekkor már valóban robog
tu.nJk. Gyomáig zöldútun.k volt. 
!tit meg kellett állni. A szereL 
vény fékezett, már egészen 
lelass·últ, amikor újra szabad 
lett az út. Késve kezelték a 
jelzőt. A fékek nehezen ol
dottak fel. Mozdonyunk eről
ködött, a kocsik kerekei ,,sír
tak". A vonatvezető le is lé
pett a töltésre és meghúma az 
Utánunk következő hűtőkocsi 
fékoldóját. A töltésen szaladt 
a gyorsuló vonat mellett, s 
csak veszélyes ugrással tu
dott újra feljutni a poggyász
kocsi lépi:sőjére. 

Kétpóra érve már csak 2 
perc előnye volt a vonatnak. 
Ezután lassúlt az kam. 1 350 
t.ormás vonaibunk a 18 hűtiilko
csá.va1 és a 21 vagon paraw
csommal, meg a többi áruval 
átlag 40 km-es sebességgel 
haladt Szol-ook felé. 

,,Szaladós" vonat 

1ctú továbbitani? - kérdeztük. 
- Igen, mert jó, ,,szaladós" 

vonat ez. Az utóbbi hetekben 
gyakran megyünk Szobra -
mondta Rontó Lá.8zló. 

Hamarosan elértük Ceglédet 
és megállás nélkül haladtunk 
át az állomáson. <fel a Budai 
út felé. Bede fűtő szaporábban 
nyitogatta a kazánajtót, ke
zelte a rövidnyelű lapátot. A 
4,2-es, majd a 4,9 ezrelékes 
emelkedő alaposan próbára 
tette a gépet. 

- Gyenge sunünk van -
jegyezte meg a fűtő. - Eb
ből 70 mázSám.á.l több elfogy, 
mi1'e a határig érünk. 

A monori erdőnél jártunk. 
amikor a mozdonyvez.etó egy 
terebélyes diófára mutatva 
megjegyezte: 

- Látja, ez a nhálisten fá
ja"'. 

- Miért? 
- Ha az emeZkedó után 

idáig eljut a szeret-vény, ak
kor a fíí.tők. már megkönnyeb-

Szolnokon gépcsere volt, s bii.Lve sóhajtanak fel. 
a vonatltiséret is váltást Jra- A fút.ők nevettek =. de 
pott_ A 424-298-as mozdony- vail.óban me�önnyebbültek 
ra szálltunk áit, hogy megj.&- egy kissé. Vecsésen 6,53-,kor 
merjük azok munkáját is, akik álltunk meg_ TCiztis,;títás, szén
a LIM-vonat továbbításához az rámolás és vízvétel volt. 
erőt adjálk. Rontó Lá.szló, a Szobra 10,17-kor ér-Jceztilnk a 
t,a._pa�talt mozdonyvezető kész_ szá:llítmá:nnyaJ.. Az 5651/a szá
ségesen mutatta be munka,tár- mú LIM-vonat személyzete 
sait: Bede III. János és Só- becsülettel teljesítette felada
lyom Ottó szolnoki fűtőket. tát. Szól ez az elismerés a vo
Amiikor elindultun!k, a moz- na! ment.én dolgozó vasutasok_ 
donyvezető a szorgalmas, fűtő. nak is, akik c.sa:kúgy. mint a 
ket dicsérte meg a gépet, ame- többinek, az általunk kiséI't 
lyet azóta ő vezet amióta ki- LIM-vonatnak is igyekeztek 
hozták a gyárbóL • 

I 
zöld utat biztosítani. 

- Szereti.k-e a LIM-vcmato- (L-cz) 

A ládahegy még érintetlen 
az állomás rakodóján. Az első 
vágányon gyenge spárgatököt 
raknak a vagonok!ba a MÉK 
emberei. 

Lehetséges, hogy Hort-
Csányban, a dinnye hazájá
ban, július 20..án egy darab 
dinnyét sem lállná az állomá
son? 

- Igen, lehetsé{/es - vála
szol Szőke József intéző, állo
másfőnök. - A kedvezótk,n 
időjárás miatt .az idén nem
csak az aratás k;ésett, hanem 
a dinnye iS. Máskor július kö
zepén. vagon tételekben szállí
tottu.k a za.ma.tos cukor-, sár
ga- és görögdinnyét, valamint 
a paradicsomot. 

Persze, ez nem jelenti azt, 
hogy eddic, tétwn.Jcedtünk. A 

'környező t;,e,"1nelószövetikeze
tek és állami 11(ZZdaság'ok ad
nak munkát bőven. A zöld
ség- és gyümölcsfélék szállí
tása már ápriliS végén meg
kezdődött a primó-rökkel & 
eltart novemberig. Az elmúlt 
hetekben és ezekben a napqk
ban is káposztát, tököt és 
uborkát szállítunk. A jövő 
héttől pewig kezdetét veszi a 
paradicsom- és a d,innyesze
zan. 

Napi 25 kocsi 

Szá!lítási feladataink é1)1'ó! 
évre nagyobbak - folytatta 
az állomás-főnök. - Tava/11 a 
fő szezonban napi 25 vacan 

,,Menjen haza és aludja ki magát!·· 
Megjegyzések Óbuda állomás nói brigádjának felbomlásához 

Június elsejéig Gál Mag- kért, vagy javaoolt valami / ad igazat nekik. Sót elhait:á
do!na intéző. forgalmi swl- fon,tosat, többször ilyen vá- rozta Bot,k,a Mária leváltását 
gálattevő vezette Óbuda állo- 1aszt lkapott 3z állomásfőnök- is.. - Ezután fordult panasz.. 
=· ,,C"-turját. A s.wcialista tői: ,,Menjen haza és aludja szail. a két forgalmista a bu
cfm elnyeréséért folytatott ki magát!" - Van-e olyan dapesti igazgatósághoz. (A 
versenyük .sarán a legjobb vasutas, aki elfogadja ezt a panasz nyomán történt vizs
eredményelket á:-ték el. Már választ? gálattal nem tudunk egyet 
a férfiak által vezetett brigá- !gy volt ez június elsején érteni.) 
dokat is megelőzték. amikor is. amikor szabadságra ment A vizsgálat csak a felületen 
felbomlott a brigád. Gál M1141- az L váltó'kezelője. Helyére �tt és mellőzte a tanul
dol-na és Botka Mária külsós K. J. forgalmi szolgálattevőt sá,gok levonását. Ezt igyek
forgalmi szol,gálatteV'Ó awta osztotta be az állomásfőnök. srunk pótolni e sorokkal, ami
már el is kerültek Óbudáról. Annak ellenére tebte ezt, kor :megállapítjuk, hogy Var
Távozásuk k&ülményei még- hogy szóltak neki, baj les.z ga Károly állomásfőnök nem 
is néhány hasznos tanulsággal a munkával. Az állomás I. adott megfelelő segítséget a 
szolgálnak. tornya felőli qldalon végzik a „C"-túr munkájához, sót, té-

Varga Károly állomásfó- tolat.ásokat, óda gyalkorlott ves intézkedéséhez való lru!--
nök ez év elején foglalta el váltókezelő kell. kacs rag,a.<;zkodásával hátrál-

zöldáTu feladása már rekor
dot jelentett. Most, július 11-
én, paradicsam és dinnye nél
kül raktunk mea 25 kocsit, 
ebből háram exportra ment. A 
száizittató felek jelzése 3:ze
Tint, minden árunál 40-50 
-száza.lékos felfutás várható. 
Ezt máris érezzük. A múlt év 
:iúniusában felad.ott 112 ko
csival szemben. az idén 198 

kocsit továbbítottunk. 
- Hogyan készültek fel az 

idei zöldáru-szállításra? Nem 
okoz-e zavart a tőbbletszáUí
tás? 

- Edwig rendben mennek a 
dolgok. Reméljük. ezután sem 
lesz különösebb problémánk. 
Bár munkánkat nehezíti a 
rakterület átépítése. A 600 
méter hosszú rakterületb6l 
jelenwg mindössze 200 �tert 
ha.sználhatunk. a többi köve
zése még nem fejeződött be. 
Emiatt a ikocsikat 11.�ponta 
többször kell rakodá.!hoz moz
gatni. Sót, gyakran igénybe 
kell vennünk az V. vágányt 
is, amely tulajdonképpen meg-
előző forgalmi vágány. 

A szállíttató felekikel. kü
lönösen a Mt:K-kel, igen j6 a 
kapcslolatu1llk. A tavassza,l 

kamplexbrigád..értekezleten 
beszéltük meg a tennivalókat. 

Történitek egyéb változások 
is Hort-CSány állomáson. Ko
rábban 20 órái11: folyt a rako
dás és éjfél tájban a 459-es te
her vitte el az elegyet. Július 
16-a óta a rakodást 18 óráig 
be kell fejezni és az elegyet 
a 451/a. számú teher viszi 
Hatvanba. fgy 2-3 órával 
előbb, már kora hajnalban 
megérkezik a Hort-Csány állo
máson feladott zöldáru a 
Nagyvásártelepre. 

230-cal kevesebb 
vagon kellett 

Amlaik ellenére. hogy ez a 
változás a késő délutáni órák
ban hajrával és többletmun
kával jár, az állomás dolgo
zói smvesen vállalták. Hogy a 
mérlegelés és az elszámolás 
idóben megtört.énjen, a 19 
óra!kor lelépő nappalos raktár
nok mindig ott marad segíteni 

az éjszak-ásnak, ugyancsak ott 
segédkezik az árupénztáros és 
az állomásfőnök is. A főnö� 
jobbára a tolatási és a vonat
ooszeállítási munkákat segíti. 
Nagy könnyebbséget jelent az 
állomáson az is, hogy a dél
,utání órákban tartalék végzi a 
<tolatást. Azelőtt ezt a mll!Illkát 
a vonatgépek végezték. 

- A jobb munkafeltételek 
«-évé,n. eredményeink is foko
,zatosan javulnak. 1959.ben 
rmég 23,8 órát tartózkodtak ál,
aomásunkon a kocsik. Azóta 
olO órával csökkentettük a ko
csik tartózkod,á,si idejét. A k<>
,csi,kihasználá,s pedig több mint 
'3 tonnával emelkedett. Allo
rmásunkbn az első féZévben i8 
irendben haladt a munka, az 
élüzemszintet teljesítettük. 
,Fél év alatt a kocsitart6zko
,dási idő csökkentésével közel 
.iso, a kocsikiha-sználás meg
!/avításával 'Pedig mintegy 80 

kocsit takarítottunk meg. 
Egy ik,is állomás életében ez 

'Valóban figyelemre méltó 
eredmény. Arra _pedig joggal 
büszkék lehetnek a hart-csá
,nyi vasutasok, hogy az állo
más dolgozóinak hibájából 
1960 óta nem fordult elő bal
eset, még kocsíkiesésük sem 
'VOlrt:. 

Visi Ferenc 

-•••--

Ingyenes különvonatok 

a nsút népszerűsítésére 

Az angol vasutak londoni 
igazgatósága június 18-án 
West Ruislip és Marylebone 
(London) között két különvo
natot állított be a vonalon a 
közelmúltban megnyilt diesel 
szolgálat népszerűsít.ésére. A 
vonatokon 650 ember utazha
tott teljesen ingyenesen, mind
össze egy 3 pennybe kerülő 
kis menetrendet kellett bemu
tatni. A különvonatok reggeli 
indultak és délben visszairá
nyították őket. Az igazgató
ságnak ezzel � reklámötlettel 
az volt a célja, hogy vissza
csalogassa az utasokat a va&
utakra. 

...... ...., 

Veszélyes kocsitúlterhelések 
helyét Óbudán. Mivel ko- - H,i az 5-ös vigánY1'a tiár- tatta. azt. Évek óta húzódó probléma, Július első tizenkét napján 
rálbban sOik baj volJt ezen a.z tu.k a kOCsit, a 3-a.sra gurult, Megjegyezzük továbbá, hogy hogy Záhony állomáson az Ózd Ózdon mérlegelt 276 kocsinál 
állomáson, az új főnöknek az ha a 7-esre kértük. az 5-re az emberekkel való törődés és Diósgyőr részére átrakott csak két kocsi esetében egye
volt az egyik legfőbb fel- k,aptuk - mondja erről Kq- egyébként sem megfelelő érc- és kokszküldeményeket zett a mért súly a bevallott 
adata, hogy rendet csinál- bor István kocsirendező. - Óbuda állomáson. Az állomás nem mérlegeliik. A mérlegelést súllyal. 122 kocsi volt túlter• 
jon. Ebbeli törekvése mind- Kapkcdás volt az egész m.un- vágányainak jelentős 1-ésre el- forgalmi nehézségekre hívat- helve, egytöl hetvenkettő má-
add:ig helyes volt, amíg nem kánk. Alla'l1dóa11 balesettől hanyagolt állapotban van, így kozva tagadják me�. A kohá- zsáig. A többi kocsiban keve-
vált a dolgozók önérzetét sér- rettegtünk. a J.-ocsinmdezók - főleg éjjel szati mCivek sem DióSl71/Örben, sebb volt a kelleténél. A július 
tó önlk!ényeskedéssé. V:isszaesett a „C"--túr telje- rendkívül balesetvesre- sem Ózdon nem hajlandók át- 6-án feladott 274 408. számú 

Amikor a történtekrol be- sitméni)'e. Az egyik éjszaka, lyes körülmények !között dol- venni a küldeményeket, mert kocsinál 67 mázsával, a 237 466. 
szélgettünk Varga Károly ál- amikor K. J. teljesített szol- goznak. Mégis megtörtént, állandóan hiányok mutatkoz- számú kocsinál 72 mázsával 
lomásfőnökkel, megjegy�: gá]atot az I. toronyban, a hogy vágányhiba miatt ki- nak. Szinte naponta küldik a volt több a terhelés a megen
,.Még ol11an rendeletet nem jel.z.őállítá6 elmulasztása miatt siklatt; ikocsiért a kocsirende- kimutatásokat Záhony állo- gedettnél. Nem kedvezőbb a 
hoztak, hogy intézkedésemet 35 percet '.késett a sz.emélyvo- zőket büntette meg az ál- másnaik, hogy megtehessék a helyzet a Diósgyör-Vasgyár ál
meg kell beszéltni a beosztot- nat. Reggel Szikul.ai István lomásfőnök. súlyeltérések megszüntetésére lomásra érkező kocsiknál sem. 
taJckal". vonaLbiztosnaik _panaszkodtak Sok még a baj, a panasz a szükséges intézkedéseket. Itt július 11-én a 324 737. szá-

Ebben csaik rés:z,ben vwi erröl a .,C"-túr dolgozói, s az óbudai állomáson. Nem Jelentős probléma, hogy az mú kocsinál például 77 mázsa 
igaza, hisz az egyszemél:),i ezt hall� az állomásfónök megfelelő mederben folyt ed- Ózd állomás tapasztalatai sze- túlsúly mutatkozott. 

_ Ilyenkor jó ez a szolgálat, vezetés szocialista elveibe az is. Ezután már kénytelen dig az oly kívánatos „rend- rint na_ponta érkeznek kocsik A súlyhatár betartása sürgős 
de télen .. , Az nehéz nekünk is beletartozik hogy a veze- volt leváltarni K. J.-t, cl<! csinálás". Mielőbb változtas- túlterheléssel Záhonyból. A intézkedést követel, amíg nem. 
is, meg a gépeseknek is _ je- tó megihallgassa beosztottai- félreérthetetlenül sértő mó- sana!k ezen, akik felelősek az túlterhelés veszélyes baleset késő! 
gyezte meg az előttünk robogó nak véleményét. don Gál Magdolna és Botka állomás munkájáért. forrása lehet. Persze, nem né- Bakó János 
mozdony felé intve. A két nődolgo7ii, amikor Mária tudtára adta. hogy nem Lőrincz .János hány kilogrammról van szó ... Miskolc 
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A LENIN KOHÁSZATI MŰVEKBEN 

A megmunkálásra kerülő keréktárcsák berajzolása 

kovácsműhelyben megtörténik. Simkó Géza. rajzoló 

készís 
mérmi � abronatheogedó gépen formálják a vöriisell iZllii kerék- A 15 ionnás gőzkalapács j'"8-m klinnyedséggel lyukamja ki 

abl"OJICSO$ 1111 bzó aeél� 



.f l\lAGYAR VASUTAS 
196t. AUGUSZTUS l. 

Csak a növekedés n ehézségei ? 
Best:Sélgetés a Keleti rillan•osnU>t:Sdo ny•st:Sin gondjairól 

A'r utóbbi másfél év folya- 1 kell foglalkoztatni. A munka 
mán csaknem felével növeke- felügyeletéról is gondoskod
dett a MA V által üzemben niuk kell 
tartott villamosmozdonyok - Hoa11an válnak be az új 
száma. Az idén még újabb 10 

1 
mozdon11ok, a Ward-l.,eonard 

Ward-Leonard rendszerű vil- gépek• 
lanymozdonyt szállít a vasút- 1 - Üzemi tulajdonságaik na-
nak a magyar ipar. Szükség gyon jók. Alkatrészeik tartós
is van erre a fejlesztésre, hi- sága és kezelhetóségük ,�em
szen rövidesen befejezést nyer pontjából még sok a kívánni 
a miskolci fóvonal villamosí- való - hangzott a fómérnók 
tása !s. válasza. - Automatikus be-

Hogyan tükröződik ez a. fej- rendezéseik javításához e.ekt
lödés a. villanymozdonyok róműszerészeket kellene fel
üzembenta.rtóinál, a Keleti vennünk, de ilyen szakembe
fútóluíz villamosmozdony szí- reket nem kapunk. 
-nében? - erről tájékozódtunk Miért nem? Azért, mert a 
a mowonyszínben tett látoga- béralapból nem futja maga
tásunk alkalmával. sabb órabérek kifizetésére. 

Régmódi épület, tetőszerke- Még szerencse, hogy az egy
zetét oszlopOk tartják. Négy éves garancia lejártáig itt dol
vágányon fogadják itt a keze- gaznak a Klement Gottwald 
lésre, javításra érkezó villany- Villamossági Gyár szerelői \s. 
mozdonyokat. Daru csak az ne mi lesz azután? - Erre is 
egyik vágány fölött van, fö- gondoltak. Tanfolyamon ok
vid szakaszon. A vágányolton tatják a szerelőket és a moz
álló gépek között kevés a hely. nonyok személyzetét. A sze-

- Műhelyünk ma már nem relók tanítása azonban nehéz, 
felel meg a követelmények- mert számukra nem kötelez() 
nek - mondotta Hevesi Je- ;,z oktatás. Pedig az új vil
-nó főmérnök, a mozdonyszín lanymozdonyok hibáinak kija
vezetője. - A gépek karban- vítását már a személyzet nem 
tartásának folyamatosságát tudja elvégezni. Már a leg
nagyon megnehezíti, hogy rsekélyebb hiba megállapítása 
csak egy vágánynál van daru is körülményes és műszerek 
és egynél szerelőakna. Kerék- nl,lkül szinte lehetetlen. 
pár süllyesztónk nincs. új Nagyobb lehetőséget kell 
gép csak akkor kerülhet daru adni a mai lakatosok és szere
alá ha az előtte állót előbb lök elektrotechnikai képzésé
kivÍsszük. Ez a tologatás sok -re. Külföldön L� az az irány
idóv6!szteséget okoz. wt, hogy a modern villany

Gyorsabb 

szakemberképzést 

,._ Milyen megoldás várha
tó? - kérdeztük. 

mozdonyok személyzete csak 
utazik gépével. Biztosíték ki
égést meghaladó hibákat már 
a szerelők javítják. A han�
súlv a megelőző karbant�rtá
son van mert így elkeni Ule
tó, hogy' ,,fekve" maradion a 
mozdony, 

Nehéz lépést tartani 

- r,�ak ideiglenes. A gőz
mozdony fűtőház területén 
mée; az idén elkészítenek egy 
30 méteres hosszúságú szere
J ócsa tornát. Ott is javítha-
tunk majd BOCO-kat és WL- Különös gonddal kezelik • 
mozdonyokat. villamosmozdony-színben a 

Ez a megoldás újabb prob- Ward-Leonard mo:r.donyc,ltat. 

lémákat vet fel. Hol tárolják E1;ó1 beszé�t _Ralogh H. Jánoo 

4 tartalék alkatrészeket? bngádvezeto 1s. 
A fűtőház és a mozdonyszín - A �andók e_)mennek eey 
között egy kilométer a távol- , hónapig 1s, anélkul._ hoi;y hoz-
1,ág. A dolgowk egy részét ott zájuk kellene nyúlm, de a 

MÍérí ez a közömbösség ? 

Hogyan lehetne kihas:ználni 

a két jegynyomó automatát ? 

A MAV négy évvel ezelőtt 
I 

automatát? - tettük fel a 
két jegynyomó automatát vá- kérdést a pénztárfónöknek. 
sárolt a Német Szövetségi - Egyszerű a dolog -
Köztárs1Uágban. A gépeket a hangzott a válasz. - Ezek a 
Keleti pályaudvar jegypénztá- gépek a nyugati országokban, 
raiban állították munkába. ahol már automatizálták a 
Akkor sokan úgy gondolták, jegyeladást, 4()-50 évig üze
hogy a vasút hozzálátott a mel;tek, Persze e�eK_ az a 
jegyeladás automatizálásáho7:- feltétele, hogy .�ozzaerto m�
Érthető, hiszen a jegynyomo szerészek kezelJek. Nálunk ts 
gép feltéilooOl szükség lenne 

pillanaiok ata.U kiszolgál legalább %--3 mÚS/Zerészt 
egy-egy utast és a szolgá- kiképezni karba.ntartásuk-
Jat befejezi.évei mentesíti ra, jaivításukra. 
a jegypénztár�t � !1� Ezenkívül elengedhetetlenül 
dalmas zá.rlatkeszités a.lol. . szükséges, hogy a vasút jobb 
Azóta újabb jegynyomo minőségi kartonokat szerezzen 

automatát nem szereztek be. be. Az üres kéregkarton any
Sót a meglevő két géppel is nyira porzik, hogy a gépeket 
keveset törődtek. Ha a gépek tíz naponként tisztítani kell. 
meghibásodnak, hónapokig (Jelenleg mind a két gép 
állnak kihasználatlanul, mert · üzemel) 
nincs olyan ember, aki érte- 11:rdemes Jenne megszívlelni 
ne a javításukhoz. ezeket a tan.ácsokat. Annál Is 

- Két évig semmi baj nem inkább, mivel nem lehet kö
volt a gépekkel - mondotta zömböS', hogy a drágán be
Fábián Géza, a Keleti pálya- szerzett gépeket hogyan hasz
udvar pénztárfónöke. - !Je ná!ják ki. 
amint a kartonsalaiktól, portól, (visl) 
piszoktól eldugultak - meg-
állt a tudomány. Nem akadt 

ltleddig halogaiJák 

a kazánJavítási ? 

„Leókat" 4llandóan dédel�etnl 
kell . . .  

A dédelgetés azt Je!fmti, 
hogy hetenként átnézik, mPg
tisztogatják a Ward-Leonar<l 
mozdonyokat, mert a kénves 
műszerekben a legcsekélyebb 
szennyezódés is zavai·oka: 
okoz. 

Hogya.n foglalkoznak Miskolcon 

a munkásvédelemm el ? 
Nemrég készült el a villa- Központi vezetőségünk zött fekve naJ>Ozott . . .  " Egy 

mosmozdony-szín új öltözőie munkásvédelemre és a mun- másik könyv bejegyzései arról 
és fürdője. Ez Jó, bár má1;s kavédelmi őrségek megalakí- számolnak be, hogy a 12. vá
szúknek bizonyul. tására vonatkozó határozatá- gányon a sinen ült Z. Farkas 

Összegezve a tapasztaltak·1t nak végrehajtását el:lenőriz- János, Balajti Imre, Sára.fi 
megállapíthatjuk, hogy a v;!- tem a Miskolc tiszai és a Imre. Más allkalommal Zamti 
lamsomozdony-szín nincs r,,1- rendezőpályaudvaron. Ta- Jánost és Sárafi Imrét találta 
készülve a megnövekedett re:- paszt:alataimat az alábbiakban sínen ülve a munkásvédelmi 
adatok ellátásár11. Az újabb foglalhatom össze. őr. Figyelmeztette őket a mun-
mozdonyok érkezésével a kar- kavédelmi szabályok belartá-
bantartási és javítási felada- Miskolc rendezőpályaudva- sára, tekintve. hogy a sin 
tok is növekedni fognak, s ron a közpanti vezetóség ha- ülésre tilos és veszélyes. Sá
kisebb hibák esetén nem tározata értelmében iól meg- rafi az ismételt fegyelmezet
küldhetik őket az tszaki Jár- szervezték a munkavédelmi lenség miatt nyomatékos fl
múja.vítóba.. Többszáz millió őrséget. s az eredményesen gyelmeztetést kapott fegyelmi 
forintot költünk villam->Smo,- működik. A munkavédelmi eljárás kilátásba hel.Yezésé-
donyok beszerzésére. Am ?r� _a kiadott könyv�cskébe vel. 
mindez kétes értékűvé válhat. Jegyzik fel tapasztalataikat. A rendező pályaudvar fő
ha nem gondoskodunk a kar- Az egyik könyvben például 

I 
nökének 79. számú parancs

bantartó üzemegység erótel· 
1 

ezt olvashatjuk: .,1962. július könyvi rendelete kizárólaJ!( a 
jesebb fejlesztéséről. 6-án 14.15 órakor Gu. Tóth munkásvédelmi előírásokkal 

(Lőrincz) János sarus a -vá11ánuok kö- foglalkozott. Ezt valamennyj 
----------- • • • -----------

A szocialista brigádok lendületével 
RIPORT A MAKÓI ÁLLOMÁSRÓL 

Nemcsak a hagymáról hí
res Makó. A szegedi igazgató
ság területén az állomás neve 

!s jó márka. Nem a véletlen 
műve, de az itt dolgozó vas
utasok jó munkáját dicséri, 
hogy élüzem-jelvény ragyog 
az állomás bejárata felett. 

Idén érettségizett. A dolgo
zók általános Iskolájának 
VIII. osztályát Lányi József 
kocsirendező, Kerekes Já
nos váltóőr, Tóth Lajos áru
értesítő és Lengyel Ist
ván végezte el. Valamennyien 
35-40 év körüli férfiak. Az 
őszre már újabb négy dol
gozó jelentkezett a dolgozók 
általános iskolájába. 

hogy sem tavaly, sem az idei 
első félévben nem volt bal
esetük. De ahhoz, hogy meg
őrizhessék az állomás bejára
tát díszítő élüzem-jelvényt, 
az is szükséges, hogy szer
vezettebbé, eredményesebbé 
tegyék munkájukat. 11:rjenek 
el szebb eredményeket a 
VIII. pártkongresszus tiszte
letére indított versenyben. 

L. J. 

dolgozó elolvasta és aláírta. 
Az óvórendszabályok meg. 
szegésének káros következ
ményeit ismertető utasítás 
néhány helytelen gyakorla
tot is ismertet. Sári Benjamin 
kocsirendező például például 
gyorsanmozgó járműről UR· 
rott le. Németh István kocsi
rendező a sínre ülve pihent, 
Tóth Jáno-, sarus testi épsé
gét veszélyeztetve dolgoz.ott. 

Jól foglalkozik a munkás
védelemmel a rendezőpálya
udvar múhelybizottságának 
munkavédelmi felügyelője, 
Kiss János elvtárs. A mun
kásvédelmi őrségnek náluk 
22 tagja van. 

A rendezői sarusok pa
naszkodtak amiatt. hogy még 
mindig nem szerelték fel a 
kért hangosbemondót. A ve
zetőség figyelmét felhívtam 
erre a hiányosságra. 

Miskok tiszai pályaudvaron 
folyamatban van a munkás
védelmi őrség szervezése. Ed
dig 42 őrt választottak a ra
kodási részlegeknél. a vonat
kíséróknél és a személyvona
ti szakaszoknál. 

A vonatkíséréik műhelybi
zoltságáná! tartott munkavé
delmi értekezleten kifOl!á
solták, hogy a veze� még 
nem szervezte meg a közéo
vezetők munkavédel.mj patro
nálását. amelynek célja a 
munkavédelmi oktatás é'\ el
lenőrzés színvonalának fejlesz.. 
tése. 

Kovács Károly 

- A tavalyi második félév 
eredményei al,a.pján először 
nyerte el állcmuí.sunk az él
üzem kitüntetést - mondotta 
Majar József állomásfőnök. 
- Most minden erőnkkel e 
kitüntetés megtartására. tö-

Kapcsolat .. .. •-"•"•"•"-••-•"•"•"•••"•"•u•"•"• ................ _ • ., .... .., .......... .,.,, • ., • .,.,, .. ., .......... ,. • .,. 

a szállító felekkel 

rekszünk. _ Készülünk már a ter-
Mielőtt erre kitérnénk, elő- mé1111ek betakarltlűakor 1.·ár

re bocsátjuk, hogy Makó II. ha.tó nagyobb fargalomra 
csoportba sorolt vonatindító mondják a makói vasutasok. 
állomás. A zöldségidény kez- _ Reméljük, az idén a hagy
detétól naponta indítják in- matermés is jobb lesz • • •  
nen a 8552 és a 7754 számú Szor0s kapcsolatuk van a gyorsteher-vonatokat. Ugyan- város három legnagyobb tercsak naponta indul Makóról melószövetkezetével : a Lenin, a 8460. számú vegyes tola- a Kossuth és az Uttörő tsztós teherv�>nat, an:iely Szege�- szel. A Lenin Termelószöre �zállítJa a vidék _terme- vetkezetet az állomás dolgon!eit. Az állo�ás kocsi;ende-

1 
zói patronálják. Jó kapcsola� csapata U3szeged

_ � Me: tot tartanak a többi szállító zohegyes lrlÍll?"á� i�dttando felekkel is. Irányvonato!kat elegy rendezését vegzi. is megrak a Marosi Homokki-
- Első félévi eredmé- 1 termelö VáUalat ami eló-

nyeinkkel nem dicsekedhe- 1 segíti az állo�ás kocsiki
tünk, de nem rajtunk múlott 

I használás! tervének teljes!lé- kaptuk a tájékoztatást a sét. A Mezőgazdasági Gép
forgalmi irodában. 1 gyár több száz vagon igény-

Azt is elmondották, hogy bevételével a napokban fe
miért. A kocsikihasználás llz jezte be a kazalrakó és szal
elsó negyedévben 103,7 szá- magyújtó gépek elküldését. 
zalék volt, a másodikban csak A konzervgyár az őszi for-
93,9. A MEZOKER ugyanis galomban jelentkezik majd 
Makón tárolt a télen több nagyobb szállítási igénnyel. 
".;'int száz vagonra való ü�es Makó állomás dolgozóinak Iadát. Ezeket a tavasz foly a- 1 fegyelmezett ká „ 11 mán szállították ki a felvá- mun Jara va , 
sárlóhelyekre. Üres ládából 

Mezökövesd állomáson április végén kötötték be az ú,i toló· 
gombos berendezést. Ezzel minden irányban, minden vágány
ra lehet bejáratot adni. A képen Botka. Béla fólnlézó, tarla-

lékos forgalmi szolgála&tevó munka kózben 

pedig a legjobb akarattal 
sem fért több három tonná
ná1 egy kocsiba. A kocsitar
tózkodás tényezőjénelt romlá
sát a kocsüntézóség rendelke
zése alapján történt kocsitá
rolás okozta. Remélik, hogy 
az igazgatóság az állomás 
mun.k:.ájának értékelésekor fi
gyelembe veszi majd ezeket 
az objektív nehézségeket. 

Baleseti vándorkiállítás nyílt B11d11peste11 

Nemes versenyben 

Az állomás mindhárom tur-

A KPM Vasúti Föosztályán 
1

1960-ban. A kárkifizetések l :E:rdemes megemlíteni, hogy 
Rödönyi Károly vezérigazgató- kedvezőtlen alakulását jórészt 1961-ben 712 dolgozót büntet
helyettes július 21-én nyitotta annak terhére kell írni, hogy ' tek meg az utasítások be nem 
meg a vasúti balesetekről ösz- a vasutas dolgozók egy része tartása miatt, és 3117 vasutast 
szeállított vándorkiállítást. A nem tartja be a forgalmi uta- köteleztek összesen 315 400 fo-
21 darab színes, nagyméretű sftások vonatkozó rendelkezé- rint kártérítés megfizet-ésére. 
tabló vasúti baleseteket és seit a tolatások, vonatösszeál- A forgalmi balesetek túlnyo
azok okait mutatja be szem- lítások, és gurítások alkalmá- m6 részénél a bíróságok bün
léltetó módon. val. tetéseket is kiswbnak a bal-

ja szocialista brigádba szer-
vezve dolgozik. Tavaly no- Növekszik a kárösszeg 
vemberben nyerték el a ki- l 

olyan ember, aki vállalkozott 
volna a tisztftásukra. A gyár
tó cég küldött egy műszerészt, 
aki a tisztítás mellett a gene
ráljavítást is elvégezte. 

A karbantartott gépek 
újabb egy évig voltak üzem· 
ben. De ahogy megteltek kar
tonsalakkal, megint leálltak. 
lllivel a gyártól nem kérhet
telt műszerészt, a pénztárfó
nöit és Mezei János, a MA V 
Jegynyotnda fiatal műszerésze 
látott munkához. Műszaki le
írás hiányában nehezen boldo
gultak. Fáradozásuk mégis si
kerrel járt. Azóta ők végzik a 
karbantartást, Mezei már a ki
sebb műszaki akadályokat is 
el tudja hárítani. Ha azonban 
komplikáltabb hiba adódik, az 
automaták hónapokig nem 
működnek. 

tüntető címet. A legjobb .Bizonyítja a kiállítás, ho_gy 
munkát Vajda Ferenc for- nepgazdasá�nk szempontJá-

Ezt k�rdezik a vasutas galmi szolgálattevő szocialis- ból rend�!vi: l  fontos a _balese
munkásszálló lakói a berentei ta brigádja végzi. Tagjai tek elkerulés�. A vasu�i bal
szénpályaudvaron. Amikor nemcsak a munkában hanem esetek ugyams rendszerint je
felépítefték a szállót, minden- a tanulásban Is elsők. Vala- lentós anyagi károkat is okoz
ki örült, hogy vasutasaink ké- mennyien részt vettek a poll- nak. 

Rendkívüli árukár követke- esetet okozókkal szemben. A 
zett be például 1960. április csór-nádasladányi baleset miatt 
7-én Nyíregyháza állomá- például a székesfehérvári me
son, ahol az egyik kényes áru- gyei bíróság a balesetet oko
val megrakott kocsit a tilalom zókkal szemben 1 évtől 3 évig 
ellenére gurítódombra vitték, terjedő börtönbüntetéseket, 
és 10 km-es sebességgel álló kt:lönböző mértékű kártérfté
kocsisornak ütköztették. EzérL seket szabott ki, és az egyik 
több, mint 3 millió forint kár- mozdonyvezetőt eJtiltoLta fog-
térítést fizetett a MA V. lalkozásától. 

- Hogyan tehetne jobban 
kihasználnl a két jegynyomó 

nyelmes otthonban pihenhetik tikal oktatásban és a külön- A vasút, Illetve a vasutasok 
ki a munka fáradalmait. őrül- bözó rendezvényeken. Segítik hibájából bekövetkezett bal
tünk annak is, hogy gondos- egymást a magánélet problé- esetek következtében jármú
kodtak központi fűtésről, hl- máinak megoldásában is. A vekben, pályában és egyéb be
deg-meleg vízről, amelyet min- többi brigádok munkáját az- rendezésekben 1960-ban több 
den dolgozó igénybe vett szol- zal mozdítják elő, hogy a mint 5 millió forint, míg 1961-
gálat után. szolgálat átadását gondooan ben csaknem 8 millió forint 

Annál nagyobb a bosszúsá- .végzik, mindig rendezetten kár keletkezett. A balesetek 
guk most, hogy hónapok óta adják át az állomást. számának csökkenése ellené
nincs meleg víz a szállóban, Szólni kell arról is, hogy re tehát a társadalmi tulaj
sót, gyakran hideg vízért is az - a szocialista brigád mozga- donban okozott kár összege 
őrhelyekre kell menni. Négy Jom hatására _ jól megbarát- emelkedést mutat. 
hónapja megrepedt a szálló koztak a tanulással a makói Az 1961. évi kárstatk;ztikai kazánja. Javításáról senki vasutasok. Az állomás két adatokból kitűnik, ' '>gy 5,5 sem intézkedik. 

l dolgozója, Rózsavölgyi Ká- millió forinttal többet fizetett 
Behán Rózsa roly és Bányai János, az ki a MAV kártérítésre, mint 

11:lő emlékeztető ez a kiálli
Az egyén is kárát vallja tás. Rámutat a vasút társadal-
A balesetek vasutasalnknak munkban elfoglalt szerepére, 

és családtagjainknak is renge- Jelentőségére és han,;súlyozza 
tcg fájdalmat, kárt okoznak. A a vasutasok felelósségét a bal
sérülések miatt jelentős mun- esetmentes forgalomért. Jól 
kakiesés Is bekövetkezik. 1961- érzékelteti, milyen súlyos kö
ben például forgalmi balese- vetkezményekkel járhat a leg
te� következtében 70 ezer kisebb felületesség is. 
munkanap veszett kárba. En- . . 
nek értéke meghaladja a 3,4 . A vándorklal!ttást bemutat-
millió forintot. Ezen az össze-

] 

Ják az lgaz�atoságok . �zéklhe
gen egy 300 személyes öltöző- lyein, valamint a vasuti cso
mosdó épületet lehetett volna mópantokon és a nagyobb ál-
építenl. lomásokon is. 
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Csa!nem minden második nap hang�erseny 
Látogatás a MÁV szimfonikusoknál 

A vasutas kulturális szervek 
között az egyik legjelentősebb 
helyet tölti be a MAV Szim
fonikusok Zenekari Főnöksé
ge. A zenekar, amely megala
kulása óta országos hírnévre 
tett szert, a vasutas szakszer
vezet központi fúvós zeneka
rából fejlóclött fel a mai szín
vonalára 

Az első szabad májU& else
jén szerepelt először a nagy 
nyílvánosság előtt, s túlnyo
mórészt vasutasokból állott. 
Időközben a zenekarból kivá
ló tagokat hivatás0s zenészek
kel pótolták, s az átalakult ze
nekar véglegesen átállt a 
szimfonikus vonalra. A gyors 
fejlődésre jellemző, hogy 1948-
ban első nyilvános hangver
senyét megtarthatta a zene
akadémia. 

A főnökség létszáma 80 fő. 
Ebból 73 a muzsikus. Vezető 
karnagyok,: Lukács Miklós és 
Pécsi István. A létszám hova
tovább !kevés lesz a zenekar 
hónapról hónapra növekvő 
feladatainak ellátására. Lét
szám...kiegészí:t:ésre azonban 
egyelőre nincs kilátás. A ze
nekar munkáj�ak mennyísé
gét és tartalmát illetően egy
aránt tekintélyes utat tett meg 
a tömegek zenei nevelése, mű
velése, fejlesztése érdekében. 

Zenei misszió 

Erről az eredményekben., si
kerekben bővelkedő munkáról 
az alábbi összefoglaló tájékoz
tatást adták szerlkesztóségünk
nek a főnökségen: 

- Szerénytelenség nélkül 
mond.hatjuk, hogy ma már 
annyi a munkánk, hogy alig 
győzzük, s úgy lát.szák egyre 
több lesz. Különösen sok fel
adattal lát el bennünket a 
Filharmóniai Vállalat, amely
lyel szorosan együttmúkő
dünk. Egy-egy vidéki város
ban évenként 2--3 hangver
senyt adunk, a hamiadi.k év
b!m. már szerint bérletes 
lk&ö�k. Ez számunkra 
általában hathet.enként ismét
lődő mu.pkát jelent. 

nem egyet meg kell ismétel
nünk. 

Ezeken kívül itt vannak a 
szokásos kéthetenkénti bérle
ti hangversenyeink a főváros
ban. Amióta az AUamí Hang
versenyzenekar egyre többet 
szerepel külföldön, hangverse
nyeinek egy részét is mi vettük 
tük át. Emellett átlag hathe
tenként, de nemegyszer ha
vonta fellépünk a rádióban, s 
néha a televízióban is. Havon
ta tehát 12-14 hangversenyt 
adunk. 

127 hangverseny 

Különösen büszkék vagyunk 
a vidéken teljesített kultúr
munkánkra. Az elmúlt évad
ban 127 hangvensenyt adtunk. 
Ebből 65-öt Pesten, 62-t vi
déken. (Ebbe nem számítottuk 
bele a vasutas üzemi hangver
senyeket.) Ha a követelmények 
ilyen ütemben fokozódnak, ak
ikor az elkövetkező szezonra 
kb. 138 hangversenyt kell vál
lalnunk. 

Vidéki missziónk állandó 
fejlődését mutatja, hogy 1958-
ban 72 budapesti hangverseny 
mellett még csak 33, 1959-ben 
87 budapesti mellett 39 volt a 
vidéki fellépések száma. 1960-
ban a fővárosban 73, vidéken 
45, 1961-ben már 68 volt a vi
déki és 65 a pesti fellépés. 

De az igazi változás nem itt 
van a vidéki fejlődésben. Pár 
évvel ezelőtt vidéken inkább 
csak operett-esteket, esetleg 
népszerű opera-esteket és ba-

lettzenét igényeltek. Az idén 
már az egyi!k dunántúli város
ban, ahova nem is olyan rég
óta járunk Brahms-hangver
senyt adhm'k:, és Liszt Es.z-dur 
zongora hangversenyét ját
szottuk. Egy másik városban 
oratórium és Bartók-estet tar
tottunk. Már 8-10 olyan vi
déki város van, ahol bérleti 
hangversenyen lépünk fel. 

Persze, a zenekar kapacitá
sa is véges. l,;rthető, hogy gon
dot okoznak ma már a főnök
ségnek a próbák is, amelyekre 
igen !kevés idő áll rendelke
zésre. 

Már összeállítottuk az 1962/ 
63-as évad bérleti hangverse
nyeinek műsorát. (A részletes 
műsort a. következő számunk
ban közöljük A szerk.) Ebben 
arra törekedtünk, hogy a leg
szélesebb érdeklődést kielégít
sük, ugyanakkor a tőlünk jog
gal elvárható színvonalat Is 
megtarlsulk. Hangversenyein
ken vendégkarmesterek is sze
repelni fognak. Töbp jeles ha
zai és külföldi művész közre
működését is biztosítjuk. 

Megragadjuk, az alkalmat, és 
ezúton is felhf.vju.k a bérlet· 
tulajdonosokat, hogy ameny
nyiben bérletüket a. következő 
évadra is meg akarják tartani, 
a régit sürgősen adják le a 
Zenekari Főnökségen (Bp. 
VIII., Múzeum utca 11.) 0:/ 
bérletek az 1962/63-as évadra 
ugyanott válthatók szeptembe1' 
17-wl 22-ig. 

K.L. 

KÖSZÖNJÜK A SZAKSZERVEZET 

GONDOSKODÁSÁT 

Vasutas veteránok üdülnek Balatonfenyvesen 

Ba:/.atonfenyvesen, a Kölcsey 
utca 18. szám alatt van szak
szervezetünk üdülője. Dél felé 
járt az idő, amikor belépt.em 
a szépen gondozott kis üdülő 
vaskapuján. Ezen a napon 
igazi nyárias idő volt. A de
lelőn tanyázó nap bőkezűen 
ontotta sugarait. Arnyékban 
30 fok fölé szökött a hőmérő 
higanyszála. Nem csoda, hogy 
az udvaron egy árva lelket 
sem láttam. Már-már azt hit
tem, potyára jöttem, senkit 
sem találok az üdülőben, 
Forgács gróf egykori reziden
ciájában. Buzgó Jánosné gond-

nok azonban csakhamar meg- , élnek itt, mtnt egy család. 
nyugtatott. Együtt járnak mindenhot>G. 

- Szerencséje van az elv- Alkonyatkor pedig kiülnek A 
társnak, ma a vendégek mind szomorúfűz alá és ott ter-efe
itthon tartózkodnak - mon- rélnek. 
dotta és már kalauzolt is az A társalgón keresztül ju
épületbe. - Ilyen melegben tunk be az épületbe. Először 
nem volt kedvük a kirándu- a földszint 2-es számÜ szobá
láshoz. Az előző napokban ba kopogtatunk be. Buzgó 
ugyanis majdnem mindennap néni visszasiet lakásába, én 
szerepelt a prog,-amban kirán- pedig beléptem a kellemes, 
dulás. hegutóbb például Hé- hűvös szobába. Két veterán, 
vize-n voltak. Tudja, ebben a a 83 éves Vándori Kálmán és 
korban már nem „ízlik" a Ba- a 67 éves Berta Sándor pi-
laton vize. hent ott. A többi szobákban 

- Hány vendégük van is nyugdíjasok vannak. Vala-
Buzgó néni? - kérdezem. mennyien olyan emberek, 

- Nyolcan vannak, de úgy akik nyugállományba vonulá• 
suk után is hűséges katonái, 
társadalmi munkásai maradtajg 
a szakszervezetnek. Szakszer-

Októberben kezdődnek a szakszervezeti 

politikai iskolák 

A dolgozók nevelése, ezen 2. A párt po!iit:Nmrjának ideo-
'bel.ül a politikai nevelés. rn.inr- lógiai alapjamaik. és lényegé
di,g fontos feladata volt a szak- nek fokozaitos megértetése. A 
szervezeti m02galomnak. A résztvevőket ezzel is aktív 
aren<lszeresen folytatott poli-ti- politiJkaJ. tevékenységre, jdbb 
lkai propaga,nda, a :mairxi.z- eredményekre serkentenl, erő
mus-lenrnizrnus terjes2!i".kse síteni a szocializmus építése 
.azonban tevékenységünkben irán,t,i. felelősségérzetet. 
még ma sincs olyan fokon, 3. Megismertetrú a hallga
hogy biz.tosítsa a tagság szé- tókika.J. a szakszervezet múlt
les alapolkon nyugvó politikai járt:, jelenét, céljait, a társada-
képzését. lmn'ban .elfogla!,t szerepét. 

Ezt lkívá.n,julk: pótolni azzal, A politikai islrolákba elsá-
bogy a SZOT elnö�e'k sorba.n .azokat a. szervezeti 
határo'zata élltelmében dolgozókat vonják be, akik 

a.z 1962--63. oktatási év- marxista-leninista kép-
f-01 kezdód6en rendszer&- zésében eddi,t nem vettek 
sitjük a szakszervezeti �- részt, de kezd6 színvona-
ság alapfokú politikai kép- Ion szívesen ismerkedné-

zését, Illek a marxizmussa,L 

az úgynevezett szakszerveu.eti Egy-egy poliitikai islkola 15-
polithkai iskolákon. Az is'koláJt 25 hallgatóból áll. Részükre 
szez-vezését az teszi szükséges- haivon,ta egy foglalkozást tar
sé, hogy a pártoktatás a párt- tmiaik. A foglalOcoo:áson a 
tagokon kívül a szervezett doJ.� könnyen érflhető, le'hetőleg 
gozőkmak csak kis -részére ter- sz.ennléltetett előadást beszél
jed ki. A szaksrervewti ta,gdlc getés követi. Az Iskola ered
tekintélyes része semminemű ményes elvégzését a szakszer
n=xista-'-'leninlsta oklt,a tás'ban vezeti bizottság a tagsági 
nem részesül. A szocialista tu- 'lronyvbe bejegyzi, 
dat kialakítása. a komm'llllista A hallgatóik Jtiválasztásá:t a 
világnézet elrerjesztése - mint sza!kszervezeti bizottság_tik a 
legfontosabb társadalmi fel- bizalmia.k bevonásával végzik. 
adat - s:z;i.ilkségessé teszi, hogy Itt 1s myomatékosan felhívjuk 
a sza!kszervezeti mozgalom,- a figyelmet a propaganddsták 
ban is bevezessük a � helyes megválasztás&-a. 
rendszeres poliit:ilkai oktatását. Csak ,ott szervezzenek is• 

• Az is1rolák hatásának el- kolákM, aihol megtelel6 

vezetünk elnöksége most azzal 
viszonozza fáradságos munká
jukat, hogy lehetővé t.ette 
számukra a gondtalan pihe
nést. Egy-egy kéthetes tur
nusban nyolcan pihenhetnek 
az üdülőben. A költségeket a 
szakszervezet fedezi. 

- Hogy telnek napjaik, 
Vándori bácsi? - érdeklőd
tem az Istvántelki Főműhely 
egykori szervezett munkásá• 
tói. Vándori bácsi l900 óta 
szervezett munkás. 

- Jól érezzük magunlMt. 
Nagyon meg vagyunk eléged
ve mindennel - hangzott az 
elismerő válasz. - f:n például 
otthon nem nagyon tudtam 
aludni. Mióta itt vagyunk, 
nyugodtan átalszom az é;sza
kát. Sőt néha. napközben is 
alszom. 

- Nekünk már csendre, 
nyugalomra van szükségütik. 
Mi nem szóra,kozásra, hanem 
pihenésre vágyunk - vett.e át 
a szót Berta Sándor. - &
ténként elbeszélgetünk a ,-ég
múlt időkröl, bérmozgalmak
ról, sztrájkról, tréfátkozunJc, 
anekdótáka.t mesélii.nk. 

Miközben beszélgetünk, 
egyenként előkerülnek a töb
biek is, Soós Józsefné, a duna
földvári_ vasutM, nyUgdíj3l! 
csoport vezetője, Ara.dt Sán• 
dor és felesége. Alig győzöm 
hallgatni a sok hálálkodást, s 
köszönő szavakat. 

- Szavakban ki sem tudom 
fejezni, milyen jó érzés szá
munkra, hogy szakszer'Oeze
tünk jóvoltából két hetet tölt
hetünk a Balaton partján -, 
hálál!kodik Aradi Sándor. 

Havonta 2-3 hangversenyt 
adunk az ifjúságnak a Zene
akadémián, amelyeken össze
kötő, magyarázó szövegekkel 
igyekszünk mélyíteni a :úata
lok .zenei ismereteit. Akárcsak 
a vidéki, ez a tevékenységünk 
is állandóan szélesedik. Ell5-
ször a köz.épiskolásoknak nyúj
t.ott hangversenyekkel kezd
tük. Most már . az egyetemis
táknak, de az általános isko
lásoknak és az ipar,i t;mulók· 
nak js rendezünk hangverse
nyeket, amelyek olyan J.elkes, 
fogadtatásra találnak, hogy 

Mióta a, villamosmozdonyok Füzesabonyig ,Járnak, megnőtt a, s6sorba111 a következo7cben propagandista áll rendel-
forgalmi s:r.olgá.lattev6k munkája. Farkas István főtiszt is nagy kell érvényesülnie: kezésre. s emenett a tech-

Fél kettőig beszélgettünk, 
utána a kis kollektíva fel
kerekedett és együtt indultak 
el a Vigadó-étterembe ebédel
ni. Az ő részükre 2 órakor 
kezdődik az ebédidő s ő� ott 
sem akarják a rendet meg
bontani ..• 

gondban van. hogy melyik vágányra fogadja, a be.iá.rásra en- 1: Elósegíreni a marxista nikai feltételek is bizto-
gedélyt kén vonatokat. A probléma hamar megoldódik. Far- tudat és világnézet térlhódítá- sítottak. . 
kas Istvánt nem olyan fából faragták, hogy ne tudná elhárita- sát, az emberek gondolkodásá- Az előadásokat a SZOT és a 
ni az akadályokat. Nem véletlenüI kapott május elsején kiváló nak szocialista irányba való szakszervezeti köz;pont készít! 

vasutas jelvényt 
I 

fejlesztését, a szocialista er- el. Ugyanezek a szerveik gon-

Regeos ült az asztalnál. Bal kezé'Del feZtd.
masztotta. az állát, s jobbjáva.1. tarkóját simo
gatta, mintha. masszirozn.á. fénytelen szemek
kel nézett kí az ablakon. A tolató mozdony 
kocsikat rángatott. Régen nyírt parókája, 
mint mókusszór-ecsetek simultak fülcimpái 
fölé. Fásultan figyelte a tolatókat ... Majd 
abbahagyta tarkójának dörzsölését és zsebébe 
nyult. Olyan mozdulattal, mint amikor mély
be ereszkedik az ember. Egy húsz és egy tíz 
fillérest kotort elő. Egy ideig hosszan, csod.ál
kozóan nézte a vagyonát és hitetlenkedőn 
olvasta a fillér szót ... Ma még nem reggeli• 
zett. Torkában érezte egy elképzelt cigaretta 
zamatát. Két Kossuth kikeriü belőle. Tizen
három nap telt el a fizetéstől. Akkor úgy ha
tározott, hogy t>esz egy pár duráber bakan• 
csot. A csatakos éjszakai szolgálatoktól hideg• 
lelósen megborzongott. S amikor már nem 
volt meg a bakancs ára, cipót akart 'Denni. 
Tegnap leérdezte tőle Jászai: 

- Jenő, mi lesz a bakanccsal? - Mit felel
hetett? Most nem vesz sem bakancsot, sem 
cipőt, de a glasszéit megta.lpaltatja. Ezen egy 
pillanatra eltöprengett .•• 

Egy legyet vett észre az asztalon. Apró mor• 
zsán járt körbe, mint egy szélütött. Teljes 
figyelmével nézte a legyet, majd óvatosan 
előhúzott zsebéből egy gumit. Amolyan berót
tes gumit. Szemeit összehúzva mint a vadá
szok, s megcélozta. Csett! .•• A kéRő-ószi légy 
elnyúlt, mintha. ravatalon lenne. Regecs finom 
mozdulattal 'Dette fel az ételmaradékot é$ rág
ni kezdte. 

Egy álmosképú. fékező lépett be a forgalmi 
iroda ajtaján. 

- Van egy cigid számomro - csapott rá, 
mint a héja. 

Az álmoskép1í, gyűrött kossuthos papírt 
tartott eléje szótlanul .•• 

- Megengeded még kettőt kiveszek, otthon 
maradt a pénzem. 

- No várj csak, adj már tüzet is .. - - Rá
gyújtott, szemei nedvesen csillogtak. Ajkai 
közül bodrozva gomolygott ki a szürkéskék 
füst ... 

A távírász leán11 asztalától a zsírpapír zör
Qé3ének édes muzsikáját halwtta. f:ppen tele-

köks és ezen belül a munka-, doskodna!k a propagandisták 
(Hemző Ká-rol11 felv.) mo,,ál !klialakítását. kikép2léséról is. (villl) 

REGECS KÉT NAPJA 
fonált. Szemei szinte kiugrottak a helyükről. 
Hangja futott a mezőkön át az őrhelyek felé, 
szapora szóval intézkedett, de szemei már 
.-abjai lettek az ízes falatoknak. ügy dobta 
le a telefont. 

- Igazán, adj már egy katonát - szólt ter
mészetes közvetlenséggel. - No ne órveze
tőt, legalább őrmestert! 

Mint a húsdaráló nyelte el a kövér falatot. 
- Te, hisz ez kitűnő! Ajkai most már üres 

járatban mozogtak, mintha rágóizmait trémn
geztetné. 

- No, adj még egy falásnyit ••• - mondot
tn kedveskedően. 

- Ez a legényélet • • • nincs mese fiúkáim! 
Az igazi, az izgalmas, a feledhetetlen! - Ke
zeivel cicerói mozdulatokat tett. l(önnyednek 
érezte az életet, a munkát. Ismét intézkedett, 
teljesen elmerülve a munkába. Az óramuta
tók egymásután találkoztak. Miközben előbb 
Csikós, aztán Gacs, végül Kövér étkezését iz
gulta végig. Kellő időben elhangzó, dicsérő 
jelzőkkel elhalmozva kenyerezte le őket. 

Szolgálat lejárta.kor vett két Kossuthot. Rá
gyújtva nem érezte a nappali potyolinók fi
nom aromáját. 

Regecs másnap korán ébTedt. Kínzó éhség 
gyötörte. Egy pillanatra mindenről megfeled
lcezve csak éhségre gondolt. S aztán hirtelen 
mozdulattal dobta le magáról a takarót. Ott 
állt a dermesztő szobában egy fehér alsó
ban •.. Cigarettacsikk után nézelődött •.. 

- Hihetetlen ..• , hogy én ilyen ökör va
gyok! Hiszen nem tegnap van, hanem ma! 
Fizetés! Tizennegyedike! Hurrá, legényembe
rek napjai 

Lefutott a fizető pénztá.-hoz. Nevét oda
biggyesztette a lajstrom szélére, s máris áram
Zótt zsebébe a pénz. Az ő megdolgozott jogos 
bére. 

Regecs megnőtt, hatalmasnak, óriás.nak 
bezte magát. 

A pénz hatalmának súlyával lépett be. az ál.-

lomási utasellátó étterembe. A nyúlánk, so
vány pincért nyomban magához intette. 

- Mesterkém a megszokottat! ••• 
- Lángos??? 
- Eh, ne csináljon ízetlen tréfát ••• 
- De kérem a megszokottat tetszett - vé-

dekezett a pincéf'. 
- Majd én emlékeztetem a megszokottra 

- szólt fölénnyel Regeos -, ha csak ennyire 
tud emlékezni. 

- Bécsiszelet, zsírbansült burgonyával � 
mzsel, utána erdélyi. szűzérmék, mindegyik
ből két adag. Savanyúság: káposztás paprika, 
egy flaska „kéknyelu". Utóétel: tú.róscsusza 
és kompót. 

A pincb indulna.. 
- Még nem végeztem! Szólt feddőleg Re

gecs. - Nyugi, nyugi, őrizze meg a nyugal
mát. Maga igyon meg egy hubertuszt az egész
ségemre, aztán lépjen át ide az IBUSZ-pavi
lonba. Tíz doboz gyógy Kossuthot, napilapok
ból egy-egy darabot, 30 deka pralinét. Je
gyezze, mert úgyis elfelejti. 

- De kérem, én nem küldönc •.• 
- Ne gyerekeskedjen, a rezsijét fizetem. 

Tehát - hol is tartottunk? Igen: még egy 
tábla mogyorós csokit. Igyekezzen, igyekezzen 
ö-regeml 

A pincér meggyúrt ábrázattal indul az 
IBUSZ felé ••• 

- Ember, az isten szerelmére - kiált utá
na Regecs -, mit akar? Előbb az éteU, a! 
ételt, a többí ráéf' ... 

Alacsony termetű. fiatal ember lép be a 
étterembe. 

- Hé Pedró - kiált a belépő felé. Ülj már 
ide, vendégem vagy, öreg fiú. Mit paran
csolsz? •.• - kérdi nem titkolt nagyvona.lú-
sággal. 

- Amit te Regikém, csak azt, amit te ... 
- Helyes! 
- Fő úri - Süvít á.t hangja a termen. -

Duplázzon meg mindent ••• vendégem 'DCln! 

Límánd (Pedró) lassan lee,-eszkedík az aaz
talhoz. Csöves nadrágja megfeszül a lábszá
rán. Hegyes, olaszos cipőjének orra, majdh091J 
a szomszéd asztal alá nem ér. 

Megkezdődik a tálalás. Karjuk roskadásig 
megrakva; csészék, tányérok, tálkák, kenyér
kosár, kana.lak, kések, villák, kompótok, sa
vanyúság árad, egyre árad . • . Két asztalt 
kell összetenni. Aztán boros flaskák, újságok, 
cigaretta. garmadája, praliné, mogyorós ••• az 
asztalt ellepi a fizetésnapi bőség! 

- Te, hogy mit álltam ki tegnap - fordult 
Limándhoz Regecs. - Alig ettem valamit. 
Pedig, hogy mennyire kínáltak, egyik í& ••• 

másik í&. Nem utasíthattam vissza, igazán 
sértő lenne - magyarázta meggyőző hévvel. 
Fiam, nézd ez a legényélet - s az asztalra 
mutatott - tündöklő mozdulattal. Ha van. 
akkor van ..• ha. nincs, akkor .... 

Nem fejezte be. Szája már zsírosan fény
lett. Szemeiben megint az a nedves ra1111ogás 
csillogott. 

S csak ettek, ettek. Eszegették fiatalos mo
hósággal a bécsiszeletet, a szú.zkrméket, a 
kompótot ... Mint egy szénbuktatóban tűnt 
el minden a torkukon. Közben teltek az órák 
s ők ;óZlakotta.n bontattak meg eg11-egy újabb 
flaskát ••• 

- Most igazán veszek egy pár bakancsot -
kezdte el •Regecs - tudod azt a megg11uí
nú.t .•. Jól kerestem fiúk.ám, na1111on jól, esn, 
bakancsot csak megérdemelnek a lábaím?! 

Csevegtek, szellemeskedtek, egyre homáli,o
sod.ó értelemmel. 

- Fizetni! Motyogta csendesen, mikor már 
mindketten elteltek. 

- 274 forint - mondta be a számla ö,sze-
(Jét a pincéf'. 

- Mennyí? 
- 274 - ismételte. 
- Ah, értem, értem. Itt van há,-om kil6, 

lássa kivel van dolga. A többi borravaló. 
- öregem, hogy mennyire nem egyformá:t 

a napok - hajolt Umd.nd füléhez. - Holnap 
már nem 'Deszek bakancsot. Nekem csak 11 
H és a 28 11 számom. A többi ami közte "4n 
az khifflí •.. f:hted? - mondta, mint a.kinek 
gombóc van a szájában. 



• 

Budapesten kerül sor a Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség X/L kongresszusára 

A nemzetl<özi Vasutas Sport- megválasztása és egyéb kérdé
szövetség (USIC) 1946-ban ala- sek szerepelnek. 
.lrult hat ország részvételével. 
Célja az volt. hogy a sport- A XVII. kongresszusra szeP
kapcsolatok útján erősítse a tember 5 és 10-e között Buda
különböző országok vasutasai- pesten kerül sor. A kongresz
nak barátságát. Az USIC-nak szusra minden tagállam három 
jelenleg 25 tagja ,--n, köztük sportvezetőt küldhet. 1gy elö
a Szovjetunió és valamennyi reláthatólag mintegy 75 kül
népi demokratikus ország. A földi vendég érkezésére szá
sport5zövetségnek két állandó míthatunk. A kultúrnevelési és 
szerve van, az elnökség és az sportosztály, szakszervezetünk 
állandó technikai bizottság. Az elnöksége, valamint a SZOT 
utóbinak mi is tagja vagyunk. és az MTST segítségével a 

A kongresszust évente ren- szükséges előkészületeket már 

dezi meg az USIC. Ennek na- megtette. A tanácskozásokat a 
pirendjén a sportkapcsolatok Vasúti Főosztály kultúrtermé
alakulása, a tagfelvételek, a 

/ 
ben és a Royal SZálló kister

költségvetés. a vezető szervek mében tartják. 

Augusztus 18-án és 19-én rendezik meg a vasutas 

atlétikai bajnokságot 
A &olalzervezet kultúmevelési l<5lber 2&-án ugyancsak Budapesten 

és :portosztálya augusztus ti-án és kerül SO<", 

lll--én Budapesten, a BVSC Szőnyi A vasutas atl<!ták ÖSSzecsapása 

úti sporttelepén rendezi meg az m!ncllg felszlnre hozott néhány te-
hetséges tlatsl versenyzőt. Remél

orsZágoe vasu+,.,, !é<ll és nő! fel- Jük, a már ismert versen�k mel-
nőtt és ifjúsági atlétlkal pályabaj- J lett ezúttal Is talállto� néhány 
nokságot. A váltóbaJnokságra ok- tehetséges tlatallal. 

Kétnapos kulturális és sportsereg
szemlét rendeztek Celldömölkön 

A celldömölki E;pttési Főnök
ség 10 építésvezetősége részvé
teléve'l kétnapos kulturális és 
sport seregszemlét rendeztek a 
XII. vasutasnap alkalmából. A 

seregszemle változatos műsora 
méltán nyerte meg a dolgozók 
tetszését és vonzott sok érdek
lődőt. Az ez évi seregszemle 
a moszkvai leszerelési és béke
világkongresszus jegyében a 
celldömölki vasutasok béketa
lálkozója is volt. 

A kulturális program kereté
ben a színjátszók rövid jelene
teket mutattak be. ,,A sofőr 
álma" című jelenet a 12-es 
i:pítésvezetőség előadásában, az 
„Amnézia" című jelenet a 4-es 
építésvezetőség II. szakaszának 
előadásában, valamint az előb
biek által bemutatott „Csak 
p,-óbaidőre" ctmu jelenetek 
kapták az első díjakat. A sza
valók versenyében Pető Rózsa, 
a főnökség központjának dol
gozója győzött. Smedák Hajnal 

a második, Nagy László a har
madik helyen végzett. E:rdekes 
volt a tánczenekarok versenye 
is. 

A sportverseny kűzdelem so
rozatát a labdarúgók nyitották 
meg. A hét csapat küzdelmé
ben a 4-es építésvezetőség II. 

szakaszának csapata győzött. 
Asztaliteniszben ugyancsak 6k 
szerezték meg az első helyet és 
az asztalitenisz egyéni bajnoka 
is közülük került ki Bodnár 
László személyében. A sakk
csapatbajnokságot a 12-es épí
tésvezetőség nyerte, az egyéni 
versenyben Cseh Ernő győzött. 
Hatalmas küzdelem folyt a te
kepályán is. A 40 dobásos ver
senyben a 12-es építésvezető
ség csapata, egyéniben pediq 
Svedics Károly győzött. A ház
tömbkörüli kerékpárvel'senyt 
Nagy György, az 5-ös építésve
zetőség dolgozója nyerte. 

Kovács József 
Celldömölk 

MAGYAR VASUTAS 

Vasutasok és határőrök 

együttműködése 

196%. AUGUSZTUS L 

Szob állomáson beszélget
tünk Takács József határőr
századossal, a helyi forgalmi 
ellenőrző pont parancsnoká
val. Elmondotta, hogy a szobi 
vasutasok és a határőrség kö
zött igen jó, baráti kapcsolat 
alakult ki. A vasutasok tevé
kenyen segítik a határőrök 
munkáját. 

.Kiváló határőr" kitüntetést, 
amelyet határsértők elfogásá
val, vagy gyanus esetek gyors 
jelentésével érdemeltek ki. 
Rövidesen sor kerül újabb 
vasutasok megjutalmazására 
- mondotta. 

Szolgálatteljesítés - fürdőnadrágban 

- A szobi vasutaaok közül 
a múltban már többen kaptak 

Emlitett néhány esetet Is 
a szökésre készülők elfogásá
ról. Az egyik személyvonat 
beérkezése után Farkas Béla 
kocsifelfró észrevett egy fiút, 
aki a kocsik között lopako
dott. Kiderült, hogy a fiú 2 
�zer forintot lopott és kül
földre akart szökni. Krizsán 
János kocsilakatos két fiatal
korút fedezett fel, akik az 
egyik külföldre induló teher
kocsiban bújtak meg. Podonyi 
Béla jegyvizsgáló olyan sze
mélyekről tett jelentést a ha
tárőrségnek, akik feltűnően 
érdeklődtek tőle a határ felől. 
Kihallgatásukkor bevallották, 
hogy Csehszlovákián keresztül 
akarták elhagyni az országot. 

Felhőszakadás volt Miskolcon ;úlius 23-án. A súrú eső a 

9348 számú munkásvonat indulása előtt 20 perccel megeredt 
és több mint 40 percig esett. Veszél11ben volt a munkásvonat 
indulása, mert a vágányok között mindenütt állt a víz. A ko
csivizsgálók, a.kiknek a munk4svonat inditásá.t kellett volM 
előkésziteniök, hiába várták az eső végét. Kincses József ko
csivizsgáló nem sokat tétovázott. hanem fürdőnadrágra vet
kőzött és haladéktalanul elvégezte a szerelvény fékpr6báját. 

• 

A SZERELVtNY �SZ, 
VISZONTLArASRA! 

Amikor Kincses József a fékpróba-bárcát vitte a vonat
vezetönek, a.z utasok csodálkozva nézték a csuromvizes va,
utast. Arra a kérdésre, fázik-e. fml válaszolt: .. a.z eső kellem.a 
volt, de amtkor jég kezdett esni, az nagyon csipkedte a bő,: 
1'ömet". 

A diósg11őri munkások forrón kezet szorltottak 4 lelke, 
kocsivizsgálóval, aki nem félt az esőtől, amikor arról volt szó, 
l1ogy pont�an kell indítani a vonatot. 

A figyel�·, vasutasok 
ébersége is hozzájárul ahhoz, 
hogy Szobnál senkisem lép

heti át a határt engedély nél
kül 

-

A szerkesztőség 
üzeni 

Marosán Pál Debrecen, r..seh 
Gregori István Rákosrendező Zoltán Szolnok, Gőcze Imre 
pályaudvar egyik legjobb Várpalota, Kovács József. Kis
kocsimestere.. Szolgálatát min- mihók Róbert Celldömöllt, Ba
dig pontosan látja el. A szo- kó János, Uglyai Sándor Mis
ciallsta brigád címén küzdő kolc, dr. Bánkfalvy Gyula, 
brigádJa 1961 második felé- Cserháti József Szeged, Behán 
ben túlteljesitete tervét. Ered- Rózsa Kazincbarcika, Kiss La
ményes munkát végeztek az jos Alsóőrs. Marsi Lajos Fegy
év első felében is. Gregori vernek, Leiti Ferenc Pécs, Bó
István szorgalmas munkájá- dogh Mihály. Ferencz Mihály 
val kivívta a szolgálati fel- Dombóvár. Varga László Tak
sóbbség elismerését. A XII. sony, Bognár Károly Tapolca: 
vasutasnapon a Parlament Leveleiket lapunk anyagához 
kupolacsarnokában a ,,Szocia- felhasználjuk. 
lisia M�ká!ri erdemérem- Fekete István Győr: Levelét 

mel tüntették ki 
/ 

illetékeshez továbbítottuk. 
(MTI foto, Lajos Györg-11 Kiss Lajos Alsóőrs: A kért 

felv.) rendeletet postára adtuk. 

......... 

Remekmúvek az új vasutas operabérlet músorában 
Az országszerte megnyilvá

nuló zenei érdeklődés hatá
sára, a dolgozók kérésére 
szakszervezetünk lwltúrneve
Zési és sportosztálya megálla
podott az Allami Operaház 

szerepel: Erkel: Hunyadi Lász
ló, Csajkovszkij: Hattyúk ta
va (balett), Bizet: Carmen, 
Puccini: Boréwlet és Verdi: 
Rigolett6 című operája. 

Az előadások 1962 szeptem-

- A harmadik negyedév-
, ben megkezdi 50 vasúti sze

mélykocsi szállítását a MAV
nak a győri Wilhelm Pieck 
Vagon- és Gépgyár. Ugyan
csak a második félévben ad
ják át az úttörővasútnak a 
hat darab keskenynyomközú 
270 lóerős Diesel hidraulikus 
mozdonyt. 

A dolgozók egyharmada 
vesz részi a szocialista bri
gádmozgalomban Nagyka
nizsa állomáson. Jelenleg 
38 kollektíva küzd a meg
füztelö cím elnyeréséért 
- Közel 1200 doloozó ka1>0tt 

törzsgárda. Jelvénvt a XII. 
vasutasnapon a debreceni ;ár
mű;avít6ban. A törzsgárda 
ta.uiai között hetven oluan 
dolgozót tartanak nuilván. 
aki már 30 éve dolaozik a.z 
üzemben. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lap tartalmából a 

szakszervezeti bizottságok és a 
dolgozók tlgyelrnébe aJánlJuk a 
következőket: 

29. számból: K1tüntetések ado
mányozása. 

118 407 /1962. I/3. A. Fe1sőfokú 
Vasűtforgalmi Technikum azer-
vezése 
111 564/196:Z. I '6. B. Gyüm6lcsfa
klvágási engedélyek megszerzésé
nél követendő eljárlls. 

SO. szimb61: 
119 483/1962. I/2. B. Egyetemi és 

fő!skola1 hallgatók gyakorlati 
munkájával kapcsolatos kérdé
sek. 

118 463/lilQ. I/3. e. AZ Ipari ta
nulók munkavédelrnével. baleseti 
nyilvár.tartásával és adatszolgál
tal.ásával kapcsolatos feladatok. 

UglyaJ Sándor 
Miskolc 

- Mintegy 15 százalékkal 
emelték a vasúti személy
díjszabási tarifákat Nor
végiában. A teheráruszál
lítás díjtételeinek emelke
dése Is 10-15 százalék kö-

zötl mozog. 

- Tokaj és Rakamaz között 
éjjel nappal dolgoznak a meg. 
lazult vasúti töltés helyreálli
tásán. megjavításán. A régi 
támfalat robban lással távoll
tották el s helyébe újat épí
tettek. 

- N1/ÍU pályán llsszeütkó
zött e1J11 személ11 és euu teher
vanat az indiai Bihar állam
ban. A szerencsétlenségnek 
40 halálos áldozata van. 

- Első féléves tervüket 
109,4 százalékra teljesítet
ték a pécsi fűtőház kocsi• 
javító részlegének dolgo
zói. A VII!. pártkong
resszus tiszteletére tett 
vállalásaik maradéktalan 
teljesítésével csökkentet
ték a kocsik javítási és ál-

futási idejét. 
- A hétéves terv első há

rom évében 25 százalékkal 
emelt.ék a teheráru!orgalmat a 
Kazah Szovjet Szocialist.\ 
Köztársaság vasútaln. Az érr, 
vas. cement és műtrágya szál
lítmányok megháromszorozód• 
tak. 

- 600 OOO tonna terven felü
li árut továbbítottak az év el
ső felében a moszkvai fővonal 
tu.lai fűtőházának villamos 
mozdonyvezetői. 

igazgatóságával új vasutas 
operabérletek kibocsátásáról. 
A múlt évadban több mint 
1500 dolgozó vásárolt opera
bérletet s most várható az 
igények· növekedése. 

berében és novemberében, va
lamint 1963 január. március és 

május havában mindenkor . a 
hónap harmadik vasárnapján 
délelőtt 11 órai kezdettel ke-

EGY SZEGEDI KÉRÉS 

Nem lesz baj 11 művészi 
színvonallal az 1962163-as szln
htzi évad folyamán sem. A 
műsorban öt bérleti előadás 

rülnek bemutatásra Budapes- Szeged állomáson a felszaba
ten az Erkel Színházban. A dulás óta nem épültek új szo
bérleti árak 10 százalékkal ciális létesítmények, csak a ré
olcsóbbak a napi pénztári gieket újították fel. Jelenleg 
áraknál. A bérletek ára négy különösen nehéz helyzetben 
részletben postán fizethető be dolgoznak a külsős raktárno
a bérletekhez mellékelt befi- kok, akik egy szúk kis szolgá
zetési lapon. lati helyiségben egy időben ha-

A régi bérlettulajdonosok az tan teljesítenek szolgálatot. Ez 
Operaház szervezési osztáhJa a helyiség kőpadlójával, sza
által kiküldött bérleti kötelez- badba nyíló szimpla ajtajával 

. . és egy szúk ablakával szomorú 

mert nem volt rá hitel. A jövő 
esztendőre azonban - amint 
erről értesültünk, megvan a 
remény arra, hogy megoldják 
a külső raktárnokok problé
máját. 

Arra kérjük az Illetékeseket, 
hogy a tervkészítés közben ne 
feledkezzenek meg erről. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 
Szeged 

- Kinek a pap, kinek a 
papné - mondja jó debreceni 
tájszólással egy nagy danb 
férfiember a kiállítást néző 
társaság többi tagjának. 

vennyel ujíthatják meg bérle- látványt nyú3·t. Mosdó és öltöteiket. Az új jelentkezéseket 
� Na most gyere ide = l - Merész ez a kék szín! a szakszervezeti bizottságok ző nincs, tisztálkodási lehető-

mondta derűsen az asszony. - - De szép és jól kifejezi a gyűjtik össze augusztus ele- ség egy szabadban levő víz-
Olvasa/ - és mutatott a vitás téli hajnalt a hideget a vas- jén. A kultúrnevelési és sport- csap. 
kép alá. Csend lett. A társa- utasmunkái. 

' 
osztály tervezi, hogy a tavaly 11:vek óta szóba kerül ez a 

MAGYAR VASUTAS 

Felelős szerkesztő: Gulyás JAno,; 
Felelős kiadó: Szabó Antal 

Szerkesztősé1<: BudapesL VI.. 
- Ugyan. Balázs! B.1lázs! -

szól egy fejkendős asszony,ág 
rendreutasítólag. - Vajon mi 
nem tetszik neked ezen .1 ké
pen? - és mutat rá KPcske
méti István Vasalónő című el
ső díjat nyert képére. 

ság jól mulatott. Az öreg csak - Nagy az alaki bevált kezdeményezéshez ha- probléma a termelési tanács-
ennyit válaszolt: - Tud ez a _ Nem számít! Csupa élet 

I 

sonlóan az előadási napok dél- kozásokon, a munkavédelmi 
Kecskeméti embert is meg asz- a. kép, van benne mozgás _ �tánj_án _egy-egy ismere��-r- előadó '?ár javasla�ot készített 
szonyt is pingálni. volt a válasz. Végül meg- ,eszto eloadással egybekotott megoldasára, az igazgatósági 

Amott egy német társaság egyeztek abban. hogy jól dön- városnézés. múzeum- . vagy szakcsoport pedig felvette a 
járja körbe-körbe a Nyugati tött a zsüri. amikor a II. díj- ! tárlatlátogatás gazdagft3a a I beruházási programba. Csak
nagy kultúrtermét. Kecsk.emé- jal jutalmazta a képet. 11.ap kulturális él171€nyét. hogy változás nem történt, 

Benczur u. tL 
Telefon: városi: 424-184 

ÜZe,nj: 3!f--TI. 
Terjeszti: a Népszava c..apldadó 

Vállalat 
Budap,,rt vn. Rákóczi Ot S{. 

Szikra Lapnyomda 

Mintha élne 

ti, Bede, Gomola, Horváth, 
Csiki, Nagy képeit, Kovács és 
Vörös szobrait dicsérték. A 
többi között azt írták a ven
dégkönyvbe, hogy: ,,Es spiegelt 
zuruck die Ungarisch.e Volks 
Art." (Ez visszatükrözi a ma
gyar nép művészetét.) 

Hosszan időztek Horváth Ist
ván „Váratlan hír" című ké
pénél Is. Itt már nem volt vi
ta. egyértelműen dicsérték a 
képet és a mellette levő -

filr.lri'r.'JC!Jl!Jl!Jl!]f!J(i][!l[!l[!ll!lí!lt!Jl!][!l{!J(!J@@f'i'r.:,r=ir;.,r-,l!lr..ifilli:1��@(!)@1!](!)1!}[!1@1!}00[!) 

- Látod, Juli, milyen vagy! 
tn nem azt mondtam. hogy 
ez a kép nem 16, vagy nem 
tetszik, hanem azt, hogy az, 
aki amott a Portré című 1'épet 
festette, az aztán tud fes!ení. 

Ezzel már szaladt is vissZ3 
a képhez. Megállt előtte. Hát
rált, hunyorgatott. - Igen . . . ! 
Beszélhettek nekem.. Szinte 
mozdul ez a fej. Csupa l?let 
a szem. Mintha élne ez a k'l
lapos emberi 

A többiek - vagy öten, ha
tan - összekacsintottak. aztán 
egyenként közeledtek a „naqy 
műbíráló" felé. Az asszony 
odakiáltott: - Ugyan nézd 
már meg, hogy ki festette azt 
11 képet -, és 6 Is össwnézett 

Se szeri, se száma a néhány 
nap alatt történt sok-sok be
jegyzésnek, melyeket a sok 
ezer látogató tett - kifejezve 
megelégedését. tetszését a ki
állítással kapcsolatban. 

Kecskeméti 54, Bede 40. 
Tóth 39, Horváth 25 dicsérő 
bejegyzést kapott a többi kö
zött. Sok orosz. bulgár és más 
nemzetiségű bejegyzés is ol
vasható 

Mozgás von benne 

a többiekkel. A bácsi közelebb Még egy érdekes vitát les
ment a képhez. nrótkeretes tünk el. Vidám fiatalok voltak 
pápaszemet vett elő a zsebé-

1 
a látogatók. Valószínűleg 

bői. Felillesztette és odakiál- szakmabeliek. Tóth Já=s 
toft: ,,Zárfékező" című képét bon-

- Kecskeméti István. colgatták. 

Idegenforgalom Értesítő 

ugyancsak Horváth - csupa 
élet, színes és nagyon jó ér- @ 
zékkel megfestett „Bélatelep" !i! 
című képet. Nekik és sok más@ 
látogatónak Is, az volt a vé- l!l 
leménye. hogy Horváth díjat !i! 
érdemelt volna. Egy középko- l!l 
rú fiatalember a művész cí- !i! 
mét kérte. ,,Meg szeretném 1!J 
venni a képet" - mondta. � 

Az utánpótlással nincs baj! l!l 
Bankovit., Ibolya, Pintér Esz- !i! 
ter, Sáfár Pál Is ügyesen ke- l!l 
zelik az ecsetet. � 

J 
Talán a legnagyobb elis- !i! 

merést a vasutas múvészek l!l 
egy bihari asszonytól nyerték � 
el. aki ezt jegyezte a könyv-1!1 
be: .,Köszönöm, hogy érdemes- r., 
nek találták megörökit<ini a� '- Tessék már memn,agual'ázni ennek az 
doloos para3ztot." � angolnak. hogy inkább a Déli-pályaudvaron 

.... gergely _ � szálljon le, az sokkal szebb. 

- Peiig csak azt akn�•am menmondani. 
hogu alud; mruoodtan. nem fo11lak vonathoz 
kiértesíteni az éjjel. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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A VIII. pártl.o•igresS§US 
tis�teletére 

nos és lstvánkó Károly bri
gádjai érték el a legjobb ered
ményt. 

Immár 13 esztendeje, hogy népi demokratl.kus forradalmunk vfvmánya,fna.k. eredmén,-e
ké.ni a Parlamentben megszülete« népköztársaságunk alkotmánya, amely a szocla,

lizmus építését �unk fejlődésének alaptörvényévé tette 

(MTI Foto Pálfai Gábor fel-,,.) 

A szegedi igazgatóság pálya
fenntartási és építési szakszol
gálatának dolgozói újabb fel· 
ajánlást tettek a VIII. párt
kongresszus tiszteletére: to
vább rövidítik az egyes mun
kálatok határidejét. Tisza-

Alkoimanynapi 
múszak 

mint ahogy azt tervelé5irányza· 
tuk meghatározza. A VIII. 
pártkongres5zus tiszteletére az 
önköltségi terv további 1,6%-
os csökkentését vállalták a w _____________ ....,....,..,.,,,..,.,,,.....,....,..,..,..,.,,,..,.,,,.....,,....,WY""""""""'"""'""....,.,.,._,.....,....,....,_,......., 
dolgozók. Ezt a vállalásukat a 

ten116, Lökösháza, Murony, 
Kétpó és Csugar állomásokon 
a mellékvágányok kiszedését 
.markolóval, illetve kotrógép
pel végzik 

Pécs állomás dolgozói túl
teljesítették első félévi tervü· 
vüket. Az alkotmány ünnepére 
a kongresszusi verseny kereté
ben ünnepi műszakot szer-

félév végéig túlteljesítették. 
Az üzemrészem; közötti ver
senyben a kocsiosztály dolgo
zói járnak az élen. 

Vasútigazgatóságok versenye 

A kongresszus tiszteletére veznek. Az állomás szakszer
Menetrend szerint 

1962. év n. negyedévének 
eredményei alapján az igazga
tóságok helyezési sorrendje 
és százaléklban kifejezett telje
sítménye a következők szerint 
alakult: 

Az eredmények, mint ahogy 
az a fentiekből is kitűnik, lé
nyegesen kedvezőbben alakul
tak, mint az első negyedév
ben. A terveket a tehervona
tok menetrendszerúségének ki
vételével, a verseny keretében 
előírt valamennyi tényezőnél 
teljesítettük. A tehervonatok 
menetrendszerúségénél jelent
kező elmaradás elsősorban a 
debreceni igazgatóság 64,89 
százalékos kedvezőtlen ered
ményének következménye. Ha 
ez utóbbi tényezőnél is telje
sítjük a hálózatra előírt 75 
százalékos célkitűzést. akkor 
nemcsak az élenjáró igazgató
ságok, hanem még a negyedik 
helyezett pécsi igazgatóság tel
jesítménye is elérte, illetve 
meghaladta volna a 90 száza
lékot. Ennél a tényezőnél 
ugyanis a hálózat tervének 
nem teljesítése esetén - a 
vasút munkájának összefonó-

történt felajánlások közű/. a vezeti biwttsága kéthetes juta- Békéscsaba állomás és a 
Murony-Szabadkígyósi ta· lomüdülésben részesíti awkat pályafenntartási főnökség dol· 
nyák közötti vonalrész ll'tó- a dolgozókat, akik a munka- gozói ünnepi műszakot kezde
munkáit a Kecskemét-Lakite- vers.enyhen a legjobb ered· ményeztek az alkotmány tisz-
lek közötti vonalrész vágány- ményt érik eL teletére. A műszakot azzal a 

(Az elérhető legjobb ered
mény - a célkitűzések maxi
mális teljesítése esetén -
- 100 százalék.) 

cseréjét és Lökösháza állomás • céllal szervezték meg, hogy 
vágánycseréjét utómunkák A szakszervezet Csong,-ád még jobb eredményeket érje-

1. Budapest 90,15% nélkül már befejezték. megyei bizottságának leg- nek el a kongresszus tisztele· 
Z. Miskok 88,64" 

A beruházási és felújítás· utóbbi ülésén úgy határoztak, tére indított munkaverseny
munkák határidőre történő be� hogy a termelési bizottság ben. A pályamesteri szakaswk 
fejezését az első félévben 

I 
tagjai a kongresszusi verseny egymásközötti versenyében a 

105%-ra teljesítették. Az ön- sikere érdekében gyakrabban sa,-kadi VI-os pá.lyamesteri 
költségnél is jelentős a meg- látogatnak .el a swlgálati he- szakasz vezet a vésztői VIII-as 
takarítás. lyekre és segítséget nyújta· pályamesteri szakasz előtt. Az 

nak a dolgozóknak a VIII. állomáson a KISZ-brigádok 

3. Szombathel11 87,12" 
4. Pécs 85,61 " 
5. Debrecen 79,55" 
6. Szeged 54,55 " 
A budapesti igazgatóság, 

- mint első hcJyezett - el
nyerte a Vasúti Főosztály és 
a Vasutasok Szakszervezete 
Elnöksége vörös vándorzász
laját és az ezzel járó 200 OOO 
forint háromswros összegét, 
azaz. 600 OOO forint pénzjutal
mat. 

Uai.iridö elóii 

A kisteleki pályafenntartási 
dolgozók a kongresszus tisz
teletére tett vállalásukat -
Csengele és Balástya között 
vágányz.\.r nélkQl vonatmen
tes időben teljesítették. 
A Szeged-Tisza Pályaudvar 
XVII-es pályamesteri szaka
szának dolgozói Szeged-Át
rakó p�. raktár építésének 
határidő előtti befejezését .rál
lalták. A határidőt sike
rült megrövidíteniök. Kemény 
munka folyik Békéscsaba ál
lomás vágányainak teljes alja
zat cseréjénél, mégis minden 
jel arra mutat, hogy sikerül 
teljesíteniök vállalásukat. 

• 

pártkongresszus tiszteletére járnak élen a munkaverseny
tett válalásaik teljesítéséhez. 

1 
ben. BÖTcsök János és bri-

A Székesfehérvári Jármü;a- gádja a személyvonatok me
vító dolgozói évek óta élüzem- netrend srerinti indításánál 
szinten teljesítik a tervet, tehát lOOOfo·os, a tehervonatokm�l 
jobban, olcsóbban dolgoznak, 96%-os eredményt ért el. 

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

Példamutatóan dolgoznak 
J bb J L k dása következtében - a kiér-o eream11:nye , demelt teljesítményi érték-

mint az első negy�dber, nek csak 50 százaléka illette 

A szegedi igazgatóság terű- tagjai például 160 óra társa- A második helyezett mis-
meg az igazgatóságokat. 

!etén minden swlgálati ág dalmi munkát vállaltak. A kolci igazgatóság 150 OOO fo- A teherkocsik átlagos ki
munkájá!:>an előtérbe kerül a brigádtagoknak a kollektív rint, a harmadik helyezett használásánál a tervet 100,17 

szocialista brigádok tevékeny- váfüilás mellett egyéni válla- swmbathelyi igazgatóság pe- százalékra teljesítettük. Ez az 

sége. Ahol törődnek ezzel az lásuk is van. dig lOO OOO forint pénzjutalom- eredmény jónak értékelhető, 

új versenymozgalommal ott Szilád.i Sándor Szeged ban részesült. bár a 101 százalékos célkitú-
az eredménv nem marad el. zést hálózati szinten nem si-

Ismeretes előttünk a makói!'"' ..... ,..._, ________ ,.._, ___________ ,_..., került teljes egészében elérni. 

XVI-os pályamesteri waka- Hasonló a helyzet a mozdo-

szon dolgozó szocialista brigá- T
' • }} 

k 
nyok gazdaságos felhasználá-

dok élete és munkája. A ko- lSZta, Virágos á OffiáSO sánál, ahol a 103,47 százalékos 

rábl:>i néggyel szemben most öt 
hálózati eredmény a bázissal 

brigád. 55 fővel végzi a szer- a Balaton déli partJ' án awnos értékű tervet jóval 

ződésben vállalt feladatokat. 
meghaladja. de kisebb mérv-

A négy régi brigád már má-
ben elmarad a 104 százalékos 

sods:ror nyerte el az oklevelet. A nyári üdülési szezonra nemcsak az üdülők, a vendég• célkitűzéstől. 

Az ötödik most harcol érte el- látóipar, hanem a MAV is a.laposan felkészült. Az új menet

ső ízben. rend életbelépése után szinte egymást érik a aalatonra induló 

Tóth Mihály József Attila vonatok. Különösen jól bevált a szakaszos megállók beveze-
Segítsük a dolgozók 

kezdeményezését 

vonatkozó tervüket mindössze 
95,45 százalékra teljesítették, 
amellett az egy mozdonyra 
�ő 100 etkm teljesítményük 
is lehetett volna jobb az el· 
értnél és ezen felül az egye
düliek voltak, ahol az áruszál
lítás egységköltsége a bázis
hoz mérten emelekedett. En
nek a három tényezőnek nem 
kielégítő alakulása egymagá
ban 36,4 százalékos teljesít
ményromlást eredményezett. 
Ezzel szemben ki kell emelni, 
hogy a tehervonatok menet
rendszerű közlekedtetésénél 
valamennyi igazgatóság kö
zött - 84,17 százalékkal - a 
szegedi igazgatóság teljesítmé
nye volt a legkedvezőbb. 

Ezúton is felhívjuk az érde
kelt swlgálati vezetőket. hogy 
az igazgatóságok munkaverse
nyének II. félévi célkitűzései
vel, a:rok jelentőségével és 
munkaterületekre lebontva a 
végreha�s. megfelelő módo
zataival behatóan :foglalkozza
nak. Biztosítsák az egyéni és 
kollektív mozgalmak széleskö
rű kibontakozásához szükséges 
műszaki és gazdasági feltétele
ket, mert összességü�ben ezek 
segítik az igazgatóságok telje
sítményeinek és ezen keresztül 
az eg2sz vasút munkájának to
vábbi javulását. 

„Utas"-automaták 

a vonatokon 

Angliában már a vonatokon 
i.1 meg;elen.tek az automata 
eladógépek. A kísérletképpen 
bevezetett utas automaták be
váltak. Ezért a szigetország 

Miskolc-tiszai pályaudvar 
dolgozói 1962 első féléves 
tervüket globálisan teljesítet· 
ték. A tehervonatok átla;f:is 
terhelésénél azonban 3,6, a 
személyvonatok menetrend 
szerinti indításánál 1,9¾-os a 
l_emaradás, ami az első negyed
ev gyengébb teljesítményé
nek tudható be. 

A második negyedévben 
már javult a teljesítmény. 
A tehervonatok menetrend 
szerinti indításánál 6, az egy 
szolgálati órára eső vonatki
lométer növelésénél pedig 
12,5%-kal teljesítették túl az 
élüzem szintet. A turok kö
zötti versenyben a GagaTin-tur 
lett az első, a szocialista bri· 
gádok közül Zsámba László 
Benó Gyula, Szilágyi III. Já� 

brigádja elsőként egészítette tése. 

ki a brigádszerződést a VIII. Az állomások is szebbek, csinosabbak, mint az előző évek-

pártkongresszus tiszteletére ben. A déli part mentén levő szolgálati helyeket a balaton

újabb• vállalásokkal. Az ő kez- boglári kertészet dolgozói virágosítottá.k. Az idén 210 ezernél 

deményezésükhöz csatlakoz-0tt több virágpalántát ültettek kL 
a többi brigád is. Rendszere
sen értékelik eredményeiket és 
ahol a szükség megkívánja in
tézkednek. hogy a munkát gát
ló akadályok mielőbb elhárul
'janak. 

A szzrzódésben vállalt köte
lezettségek között megtalál
ható a társadalmi munkára 
tett vállalás is. A Béloe-brigád 

Az ötödik helyezett debre- nyugati része után most az 
ceni igazgatóság mindenek észak-keleti Tészen is beveze
előtt a tehervonatok menet- tik az ön.kiszolgálás új foTmá• 
rendszerúségénél jelentkező ját. Az úgynevezett büfé ko
elmaradásnak megszüntetésé- csikat módosították. Hat auto
re törekedjen, mert a többi matát helyeztek el bennük. 
tényezőnél elért eredményei Egy automata karton poha
rés:,;ben meghaladták, részben rakba üdít6italo1cat, háTom 
megközelítették a maximális különböző hideg ételeket, ket
célki túzéseket. A szegedi igaz-

, 
t6 pedig cigarettát szolgá!to.t 

gatóságnak a többi igazgató- ki. A szerelvény kocsijainak 
sághoz viszonyított kedvezőt- fülkéiben hirdetésék út;án 
len összteljesítménye annak I hívják fel az utazóközönseg 
következménye. hogy a teher- figyelmét az „utas" automa
vonatok átlagos terhelésére I ták,·a. 

A déli part egyik legszebb, leggondozottabb állomása a 

llagyforgalmú Balatonföldvár. Tavaly korszerü bisztrót, az 

idén új „gomba" pavilont létesíteU Itt az Utasellátó 

Siófok Is évről évre szépfil. A mozgó hfrlapárusUó kis 
kocsik mellett az idén először bevezették. a boyszolgálatot. 
Az állomás Budapest felőli végén befejezés előtt áll egy 

szökőkút építése 

A _ b_alato?'boglárl MAY-kertészet két dolgozója gyomta
larutast vegez. Ilyenkor mindössze néhányan ta�odnak 
a ker•észet területén. A dolgozók hétharmada az állomá-

sokon gondozza a virágokM 

(Hemző Ká,-oly képriportja) 



2 MAGYAR VASUTAS 
1!?6Z, AUGUSZTUS 15. 

KITÜNTETÉSEK A VASUTASNAPON 
Érdemes vasutas kitüntetésben részesültek :  

"l'urt JA"°" m�onyfe1vlgyázó, IstV'án v. !6mémök. Tatabáalya
Hat\"arl !t.h, Parlldl István főm.un- alsó VilL Vonal!el(lgy., z. Kokamest.e-rö Maklár Bódi Sándor v. vács 1{álmá,n tnunkamcster, Fa-kocalrendezo, Záhony, Kiss An- t tJv 11&1 fólntéz6, DunnuJváros. Csekei 

e)it,ó ., Cservári Vllrnosné int. 
Lajos ellenőr, Kőbánya-fel.só, Ha- Any88'"1288. Fwl„ Sl'.ékely J&nacz 
rarQl<)ZÓ Antal mozdony!ütö, Ko- m. ellenőr, Je.gynyomda, Petrovits 
márom, .fth., Baján Józ..ef Jntl!ző, Jenoné cs. el6<munkás, Utasellá!ó 
�erszeg, Nagy János v • .fo- tJv., Bfres Domonkoe v, mo.zd. 
munkamester, Fert6ds:z.entmlk !U'lö. VEr!Zprém-'külső lt.h„ S.tlc,; Benkó Mihály v. munkás, Kec&- J67:,ef \', r-J.ktárnok, Záhony, Slnl<emét P!t.., Szeles lstván, m. fő- ka Mllt}'ás ellcn6r, Sz,ged Ig., .Fe-
����::suk �:�� kete JAnOII m. fó!nt. Közp. Fel-
f6tn.té26 Szombat.hely, fth.,  Do- él)ltményv!,.,gáló Fon„ Pável .M,i
bo5,;y Elek cs. el6munká,;, Dombó- hály m, ellenór, Komárom fth., 
vár .,. ,. Főn„ Csernatoni Já.nos Va.slcza Jozse:tné ir. vez Ke14li 
föin . ?:áhony, Vlz.!. János m. tan. .Mu:.za!k, Nagy Sándor :Cőlnt.. Sz.ob. 

;,.;=�t"'m":.er °';;;.cg';';'i',
ti 

K�::_: Böre&ök De:r..só rn. !őfelUgy. Ka-

Jenö inr.ézo, Anyagellátási Ig., Ke- posva.r P!t„ dr. Scu.ltety Sándor
lln,ger l\lihály mu.k vezető, Há- lile tii.kar, Szeged fth., Tatai La
mán Kató S2lertar, Csanád! Jó- Joo v. =>kmester, Nyugati Mű-
7lief rn. v, fóellenör, Szombathely ��el� �::.ei;;�

ö
�t-�n�: 

��nJc� 
.. Bi:"� Isi!t��

n
�e8�: kamesier, Ujnilekolci P!t, Főn., 

Jo.s el!enör, Pé<,., Haok József fő- Chemez Dénes m. főtiszt. Angyal
int. Békéacsal,a, Kozula István fő- föl.dJ Pft Főn., Papp Irén mun
munkamester, Sz.e.k:es!ehérvár, Ba- lkú, Dwiakies.z.i Jj. UV., Kovács 
gi l\fik.lóo; v. sz:akm,ster Szo1nok Isn'án m. v . .loellenór. Maté;.zalka 
JJ OV„ Lencse Ernőné · álklmás- �•t�Abol;'!.'es � 

v
La�la'::;: elöljáró, Kopéncs, M. Balogh Ber- fel(IGy. Budape<,,ti .Ig., Tóth HUgO 

� I;1n���
b=vez!�: ellenoc, Bp. Nyugati pu., Vatta

MAV Egészségül(}i Kutató, Mukll mány Gyula rötelügy,, Bp. Ig., 
Sáond<:>nlé v. munkás, Nyugati Mű- Bodó Emö főlnt. Szob, Tóth Fe
szak, Fellner Jenő m. intéző, r�--nc v. f6ellenór, Dombóvtir. Kó
Swmbathely TBFF' ReJtő Ferenc kaJ Ferenc főint. sz.eg�'<l.l Ig„ 
feltigy. KPM l'll„ Szilágyi András Lieh Ottó Int. Dorog, Ac.s J.inos 
kocsirendező, Záhony, Bunkócz.i lr. vez. Bp. József'Város Pft., Er
J&zsef m, v. 1'5mun kammter, szol- dei Antal v. :Cóellen6r, Bp. Ig., 
no!< fth., S.."1meci János , .. fömun-

dr. Jan.koVlch Antal m. főtan. 
l<amest.er, Tataoonya-felső, Lukács KPM L'7„ Borbély Béla m. főtiszt, 
I.«tván főln�ző, Pécsi Ig„ Fülöp ��� 1á.,�ö��s�i Anórás v. {ómunkamester. Ta,pol- s.<alkme,;ter, TB., :ep. Főn„ Jenel. ca P!t. Főn., ö:z:v. Gyarmati Já- Jánosné cs. el6mUl!lkAs, Adat.felnosn;. lr. vez. BátasZék fth., KJ..ss dolgozo Fón„ Jakus János üzern-
�ll<l�

n

�nJ�ás

m
�'?1't;:;,..==: mérnök. KPM I. K. S2. 0., Sz.ücsl 

Ny&-egy'haza Fft. Főn., Galbács :���:1j��� ��� �� 
�� N;·á����

er
�. r..:11�es{� utas Szakszervezeti Központ, Eb-

Dombóvár fth.. Ha\.Tán András neth Sandor m. tan. KPM I 7., 
mw>'karnesber, Békéscsaba, Antal Szabó Jaz6elnt, főint. Ut.asellató, 
Lajos f6ellcn6l". Autóiuvarozási Ujva.ri István v. föellenör, Va.s
F6n., Kocsis Jóu;�.1. m. ellenőr. '-""" SJ.ak87.ervezet Bp, Biz., Ta
Vmzprém P!t. Főn, Gal László más József v. raktárnok. Kapa,;
v. n101.d. fűtő, Nyíregyhaz:a fth., vár, �rdi Péter m. ellenőr, Fe
Bede István föint. S�edi Ig .• Hll- rencváros Pft. Főn., Hullay Károly 
bert Anta! ellenőr, V"6zprém-Jrul- rn. v. fóellenőr, Bp. lg., E&.tergo
só. Dankó Pál v. kocsircnd. Nylr• mi András fóint. HaWan-5al!?ó
egyháza, Motika Fe-renc m. v. tarjáni Pft. Foo., Majoros ISI.van 
föelle116r, Szeged TBFF, KJ!•ály mout. felvi8}·, Szerencs fth., B. 
Laj<Mt ellenőr, Debrecen Jj. OV., �0ad��'1thr:1�: 1:��?'• L�r� 
;:��lá��,

v
ás �'.

ya
�ó'..,11.,;'őr� főtan. Bp. JR., L. Szabó Imre 

Szentes ftl'1 .• Hev�y Ja.llos f6i.nt., ellenőr, Dunakeszi Jj. OV., Ka.:.z.a 
a sU1k,1..ervezt-t Gyúr-Sopron me- Péter 16eU. Szegedi Ig.., Bodz.ai La· 
gyei birotL�ágának titkára. Sinka Jos m. főellenőr, Nagykanizsa 
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János fóint. Sáro&patak., Aradi 
Antal. m. vez. íöell. Pécs Tln'F, 
Lérá.nth Imréné főtlszt, Szakszer
vezeti Központ. Cdor Margit .föinL 
KPM I,8., �les Albert m. vez. fő

Összpontosított rakodás az NDK-ban 

elil. Hámán Kató fth., Toth Gyu.la 

A Német Birodalmi Vasút 
teljesítménye évről évre nö
vekszik. 1960-ban 9 millió, 
1961-ben 11 millió tonnával 
több árut s7.ál.lítottak az elő
zo evinél. Az 1962-es terV 
további 1 1  millió tonna emel
kedéssel számol. Ezt a munkát 
lényegében ugy�nazzal a 
kocsiparkkal kell elvégezni. 
Nem csoda tehát, hogy min
den nagyobb állomáson elő-

térbe kerül a tartalékok fel
tárása. 

Egy bizotlo;ág megvi2:Sgálta 
a közlekedési viszonyokat és 
tapasztalatait a közelmúltban 
egy körzeti közlekedési kon
ferencián i smertette. A kon
ferencián az öss7RS közleke
dési ágak, a nagyobb üzemek 
és az államapparátus képvi
selői vettek reszt. A biz.ott
ság abból indult ki, hogy a 
Német Birodalmi V4$Út há-
1Ó7..atán 1000 állomáson bo
nyolódik le az áruforgalom 
90 °·0-a es további 2000 ál
lomáson csak 10 "/o-itt rak· 
ják át naponta. 

m, int. KPM I/1- Jováncw lstván 
főmunkavczetó, Dombóvár osz»
szc:rtar, Pet:r:I István m. főellen
ön, S:z:ókesfeMrvár JJ. tTV„ Szilá
gyi János felügy. VasQl!01'ga]m.1 
Technikum, Bm Lajosné m. fö
t!.szt, Debrecen F.=.ld P!t.. Bal! 
Ferenc inL !Ukosrendez;ö, szak
sz.ervczetl d.t.kAr, Góczán Joz,;,ef 
et:-enör. N.agykantma Ptt. Főn., 
2',ajtai Mihály m. v Cöellen6r, Deb
recen TBFF, Farka.s AUrel főint. 
BVKH, R des l.stván ellenőr, Ke
szóhidegkűLGyönk, Horváth � 
renc fóint. Szombathely, I•selcutz 
Györgyné seg<'dtit'kár. Pályafennt. 
Technl'kum UgrM Imre föraktár- , 
no'k Nlo'Ugatl pu., tu�etlen1Jtet.t ! 
t.,rmelésl felelős, S,:abadoo Má- /

, 
tyá.lli'i

. 
ellenőr Debr��en Jj. OV .• dr. 

j Sorger Tiborné ir. vez. Uta.c;ellA.tó, 
Bálint Sztlárd fclügy. Budapesti 

A kocsiforduló meggyor
sulasa a bel.só forgalomban 
már igen magas fokot ért el. 
Ezt tovább fokozni csak úgy 
lehet. ha szorosabb együtt
működésre lépünk a szállit
tató felekkel · az irányító 
szervek.kel. A Frankfurt-Ode
ra körzet egyike az NDK 13  
nagy kiterjedésű körzeteinek 

Ig .. V . lgyl Mátyá� t!•z.t, 52.ak-
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József m. !elügy. KPM I ··• Kor- 1 
so,; Lajos v. föellen6r. Hödmező
vásárhely, Sárl,ány Ká.rnlyné v. 
hivatalsegéd, TB. Közp. Főn. Kö
vesdi József v. sza'km.�ter. Land
ler Jj tTV., Kes«rá József mér
nök, Magasépit<!sl Fön., Blllege 
E'!la, v. főmérnök, Hídépítési Főn .• 
Papp KAroly v. szakmunkas. Hid
épitésl Főn„ Nén>a Sándor ü1,em
mérnök, F,szald Jj. tJv., Nyán Ist
ván ellenór, Gépjavító tJv„ som 
János ellenőr, Keleti TBFF .• 
Cz.i(rusz Ferenc mU11kameete-r. 
Mlskol� TLszal pu., Rózsahegyi Bé
la v. kalauz, Kecskemét, DU.boi.Ft 
Istvan ellenőr. T<.'rézvaro&I Pft. 
Főn„ Bauman Jenő v. szakme.iter, 
Debrec«1 JJ. UV., Vass Tmre v. fő
ellenőr, KJ&kunhalas. Horváth II. 
tmre mozxl.. !el,igy. Sz •ged f!oh., 
Vinc1.E' Laj06 fóell. Sz.eged. Dömö
tör Jó7sef int„ Józsetvárosl Ptt. 
F6:n.. Bu:r.&.l Ferenc U-z.emm(>rnok, 
Ferencváros tth •• K.1.rchner Ferenc 
v. tóel!enőr, Autótu,·. Főn .• Ko
vács Jl)z� v. munkás. Me1.ó� 
gyes fth„ György L.'\-szló foal'o
mA.c;eldljáró, 7..á.honY. Németh J� 
zsef , . 'kocsirend<'z.6. Sárbogárd, 
Majer János ke7.elömunl<JIS. Duna
űJváoro,i Ptt. FÖ'll„ T6"'1 Ferenc fő-
int„ P\.•tfttrdő, Pintér LaJOII uu„ 
Sz<.'lresfehérv r, Csabai Imre m. 
vez. fóellenör. Szolnok tth.. LO
vá..-ctz Láz.-11" ilzemmemö1c, Szege-dJ 
Ig., Breze János !óvonatf · dj, 
YeS?pr •m-i...·--n·�o. Csernus Tibor 
mi... :i,�c.renc, aro-s.. 

példát mutatott erre. 

Korszerú sínlerakó gépek segítségével végzik & pálya kor
srerúsítését a Német Demokratikus Köztársaságban. A 
közelmúltban a berlini Ostbanboftól az Odera menti ál
lambatárlg 108 kilométer hosszúságban korszerüsíteUék 

a pályát 

(MTI Külföldi Képszolgálat) 

A vi7�"gálat e1·edményeként 
elhatározták, hogy a kirakást 
a jövőben csak 37 palyaud
varra összpontosítják. Amint 
elegendő gépi átrakó beren
dezés lesz. t�vábbi ös.szpoo. 
tosítás válik lehetővé. 

A tud=iánvos vizsgálat ke
resztfuvaroz{1sokat is felfe
dett. A Frankfurt-Odem kör
zetből kavicsot fuvaroztak 
el, hogy oda egy másik kör
zetből ugyancsak kavicsot fu.. 
varozzanak vissza. Ugyanezt 
tapasztalták cementnél is. A 
jövőben a NéP{Jazdasági Ta

nács gondoskodni fog atT61, 
hogy az ilyen fuvarozások el
maradjanak. 

Miután ebben a körzetbe!J 
hajózható folyók és rsator
nák is vannak, ezek kiterhe
lését is me,gviz.�gálták. A vizs,. 
gaJat kimutatta. h<>fn' a DR
va,;út és a belső hajózási vál
lalatok közötti szoros együtt
működé. mellett Eisenhütte-n
stadt kohókombinát És Alt

hüttendorf között haYonta 
hajónként 4000 tonna "3lakot 
lehet fuvarozni. Ezáltal 193 
teherkocsit takarítanak meg. 

Ezek az érdeke.� eredmé
nyek felkeltették a figyelmet 
és arra vezettek, hogy más 
körzetekben is hasonlókép
pen járjanak el. 

Karl Heinz Gummlcb 
Berlin 

Névtelen levelek és ami mögöttük van Milyen lesz a iövő mozdonya 

A névtelen levél általában hogy a gazda.s�i és mozgalmi 
valamit takar. Legtöbbször szervek ve?.etöinek egyaránt 
némi igaz.ság fellelhető benne, többet kell.,.ne foglalkozniuk a 

Több esetben került kezem- dolgo?hk ügyes-bajos dolgai
be olvan aláírás nélküli levei. val. különösen a kereskedelmi 
amel;- a jutalmazások k6rüli 
viss? .. ás.,ágokat tcs?.J szóvá. A szolgálatnál. Sajnos, ez a prob-

közelmúllban Józsefvárosról léma nemcsak Józsefváral-ra 
írják, hogy náluk évről-évre

' 
áll. 

Az utóbbi időben mind 
gyakrabban vetődik fel a kér
dés: milyen lesz 11 jövö moz
donya ? Számos ország tudó
sait foglalkoztatja ez a kérdés. 
A legnagyobb figyelmet azok
nak a problémáknak a vizsgá
latára fordítják, milyen le
gyen a leggazdaságosabb, a 
mozdonyt mozgá ·ba hozó erő
forrás. 

leményen vannak, hogy a leg
jobb eredményt egymás al so
rozatosan összekapcsolt hóele
mekböJ álló akkumulátorok
kal lehet elérni. Ez a berende
z.és, öss.zehasonlítva a gáztur
binás. Oie. el motoros é'< atom
meghajtású módszerekkel ma
gasabbfokú gazdaságosságot 
biztosít, jobb feltételeket te
remt a vezérlés automatlzálá-

ugyanawk a �,vételes s7.emé- Ked\·es névtelen levélírók! 
lyek kapJa� a JUtalma�t

'. 
,.Az A jövőben a szólas-;zabad á,got 

egyik eli'tars 10, a mas1k 21 ne csak névtelen levélen ke
ét'es becsületes t,a.súti szolgá- resztül gyakorolják, hanem 
lat alatt még nem kapott ju- szavakban is, munkahelyükön. 
talma,t - olvassuk. - Persze Akkor nem fog meghalni az 
a ju,�lom n!m tö;t,énys�enl, igazság, mint ahogyan a levél
azt 10 munkai·al ki kell erde- ben olvassuk. Ezzel azt is el
melni. Úgy érezzük, ezek az érjük, hogy izyorsabban elinté
vezetők egy kicsit gondolkoz- zódnek az ügvek nem kell a 
zanak és alapos önvizsgálat névtelen levelek ' kivizsgálásá
elvtársak megérdemelnék. A val foglalkoznunk, s a sajtó 
után teremtsenek rendet. a iu- 1 hasábjaiban a részbeni igaz-

A „GeneraZ Elektric" ame- sára és 
ríkai cég szakértöi azon a vé- kész. 

mindenkor üzemre 

Alagút a pál,-audvar alatt 

talmazá.5okat illetően." ságokra vála ·zt adni. 
. 

Megvjz.sgáltuk a ténveket. \ 
Abban igaza van a levélnek, 

. .. �,. 
Szabó Jóu;er 

közgazcla;;ági osztály 

Az elmúlt években kezdrek 
meg a rigai főpályaudvar kor
szerűsítését. A munkálatok 
egyik legjelentősebb esemé
nye a felvételi épület alatt 
húzódó alagút megépítése 
volt. Az alagútnak kijárata 
van a pályaudvar fócsarno
kába, a város felé és termé
szetesen valamennyi peron
ra. 

Világítása is kitűnő. Ebben 
a korszerű vilagit-0testek fel
szerelése mellett annak is ré
sze van, hogy a széles, tágas 
alagút burkolásához fényezett 
mi1am,agJapokat é üvegblok
kokat használtak fel az építök. 
A padlózat szépen kirakott 
mozaiko· mezöí. valamint a 
bordázott famennyezet har
móniában van az egész be
rendezéssel. Szabadságnapok kiadása 

huzamosabb betegseg esetén 
Többen fordultak osztá-

, 
kozik a szoptatás. valamint a 

lyunkhoz azzal a �éréssel, beteg gyermek ápolása érde
hogy a huzamosabb ideig be- 1  kében fizetésnélküli szabadsá
tegállományban levó dolgozó gon volt dolgozó nö szabadsá
- különösen az. akinek beteg- gára is. 

Modern vasúti kocsik készülnek a kafinyini vagongyárban 

sége az egyik évről a másik- Ugyancsak a Munka Tör
ra áthúzódik - menny! sza- vénykönyv Végrehajtá l Uta
bad ágnapra jog06Ult és a fel sltfis 101. §. 2. bekezdése sza
nem ha.sznált szabadságnápot bályozza a huzamosabb beteg-

A szovjet kalinyin! vagon-
gyárban könnyű alumlnium
öntvényböl gyártják a leg
újabb vasúti személykocsi
kat. Az új kocsik berendezé
sében nagy szerepet játszanak 
a különféle műanyagok. A ko-

csíkban 72 utas reszére biz
tosítottak kényelmes ülohe
lyet. A berendezést selvem
bársonyból készult függö
nyök és futó,ziinvegck egészí
tik ki. A világítás korszerű, 
a fűtés elektromos úton tör
ténik. 

a felgyégyúlá t követöen , állományban levő dolgozó sza
lgénybe veheti-e. i badságának kiadását. A ren-

A kérdéssel kapcsolatosan az · delke7.és idézett bekezdése sze-
Fél év alatt négy vasúti szerencsétlenség 

l ' bb. k t k" T "k• A Munka , rint biztosita11i kell a szabad- Torino közelében kisiklott a 
� '.

8 a
.. 

ozo Ju 
. 
• • 1 ság kiadá.sát annaik a dolgo- egy tehervonat és a szomszéTorvenykonyv 55· §. C. bekez- zártak is, aki huzamosabb ideig dos vágányon ve,;zteglő sze

dése egyértelműén rögzíti, tartó betegállománya miatt a mélyvonatot is letaszította a 
hogy a beteg dolgozó szabad.sá- szabadságát az év t>é{léig nem sínekről. Az összeütkö7.és kö
gát betegség miatt csökkenteni vette ki. Ilyen dolgozó részére vetkeztében két utas meghalt, 
nem szabad, vagyis a szabad- · a szabadságot az akadályozta- 15 megsebesült. 

sál? szempontjából olyannak I tás megszűnésétől számítva 30 M�nt a 
l 

későbbi vizsgálat 

k 11 telei t • • t ald be- bei- ki k lJ dn
, megállapl otta, a balesetet e n en,. mm a 

I 

napon u1 e a 1. tengelytörés okozta. Az elmúlt 
tegség időtartama alatt is Munkásvédelmi I hat hónap alatt egyébként 
dolgozott. Ez a szabály vonat- és munkásellátási oszl,;í.ly több súlyos vasúti szerenc:;ét-

lenség történt Ouzszorszdgban. 
Még karácsony előtt 70 halott
ja volt a catanzaroi vasúti ka
tasztrófának, ez év tJ\áius 31-
én 63 utas vesztette életét, 
amikor a Milánó közelében 
levő VO{lherandl egy tehervo
nat és egy személyvonat ösz
szeü tközött. Az elmúlt hat 
hónap alatt négy nagyobb vas
úti szerencsétlen<égnél 150 
ember vesztette életét. 
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Javított helyezésén a szombathelyi igazgatóság 
Látogatás a szombathelyi csomóponton 

A szombathelyi igazgatóság 
vezetői július 31-Én sajtótájé
koztatót tartottak az igazgató
ság tevékenységéről. Székely 
József, az igazgatóság helyet
tes vezetője elmondotta. ho.. 
gyan oldották meg feladataikat 
az első félévben. 

Mint ismeretes a szombat
be]yi igazgatóság az igazgató
ságok versenyében legutóbb a 
harmadik helyen végzett. · Ha 
figyelembe vesszük, hogy az 
előző évben a szombathelyiek 
általában sereghajtók voltak, 
mostani helyezésük jó ered
ménynek számít. 1962 első fe
lében operatív szállítási tonna
tervüket 102,8, kocsiberakási 
tervüket 102,1. a tehervonato)< 
átlagos kihasználását 100,9, a 
statikus kocsi kihasználási ter
vet 100,6 százalékra teljesítet
ték. A tehervonatok átlagos 
utazási sebessége a múlt év el
ső feléhez viszonyítva 4,2 szá
zalékkal javult. 

Új rakodási rendszer 

Ezután a szállítóvállalatok 
kiszolgálásáról beszélt az igaz
gatóhelyettes. Aprilis 1-tól az 
igazgatóság területén új rako
dási rendszert vezettek be. Ez
zel egyidejúleg az árukezelési 
helyek kiszolgálását is átszer
vezték. 

- Az elmúlt időszakban 
Igazgatóságunk területén jelen
t& műszaki és szociális beru
házásokra került sor - mon
dotta. - Celldömölk személy
és rendezőpályaudvaron pél
dául befejeződött egy mély
júratú kút építése, Za!aeger
azegen sorompóórhelyet létesí
tettek, Gyórszabadhegy és 
Pápa között a pálya korsze
riisítésével egy időben, meg
kezdték a térközbiztosító be
-N?ndezések szerelését. Befeje
zés e!ótt áll a Győr és Celldö
mölk közötti vonal felújítása, 
ugyanakkor megkezdték Sza
badbattyán és Tapolca között a 
vonal átépítését. A feJ.épitmé
nyi munkák keretében Szom
bathel11 személy- és Tendezö
pályaudvaron felújításra került 
az összes kitérő, s a:e áltomáson 
modern biztosítóberendezést 
nereltek fel. Hamarosan Cell
dömölk is domínórendszenl 
biztosítóberendezést kap. 

A szociális beruházások.dt il
letően 18 őrház és Zakóé:oület 
felújítását, 1 millió forintos 
költségge1 már részben befe
jeztük. Ugyancsak bejejezódöit 
az igazgatóság 20 kisebb állo
másának, illetve megál!óhelyé
nek villamosítása. Magyarszer
dahely_ Oszkó, Tarjánpuszta és 
még számos kis állomás, meg
állóhely kapott villanyt. 

203 szocialista brigád 

g?-lmasab� I-V. vág�nyt haf!Y•
i
az anyagtakarékosság íokozá

ták utolJara. Ezt azert tart3uk sával különösen a szén- és sérelmesnek, mert ezeken a olaju{karékossággal, a mun
vágányokon bonyolódik le a J kaidó helyes kihasználásával, 
személyforgalomnak mintegy 

I 
és a gépek gondos karbantar

k.étharmada. Örömmel értesül- tásával igyekeznek javítani 
tünk arról is, hogy hamarosan munkájuk eredményeit. Nem 
sor kerül a felvételi épület fel- hiába teszik ezt, hiszen a VIII. 
újítására. pártkongresszus tiszteletére ín-

Ezután a termelési ered- dított munkaverseny júliusi 
ményekre terelódött a szó. szakaszában önköltségüket 1,5 
Szombathely állomás azok közé millió forinttal csökkentették. 
a szolgálati helyek közé tarto- Ha ilyen jó szeilembén foly
zik. amelyek az elmúlt évek- tatják a munkát, !llem lesz 
ben sorozatosan teljesítették az alaptalan a fűtóházfőnök biza
élüzem szintet. A sikersorozat kodása. 
ugyan a múlt évben - az át
építés miatt - megszakadt. Az 
év elején azonban rákapcsoltak 
az állomás dolgozói és az első 
félévben a megnövekedett for
galom ellenére is, teljesítették 
a tervet. 

„Nem felejtettünk el 

jól dolgozni" 

Az év elején az volt ná
lunk a jelszó - folytatta a 
helyettes főnök - mutassuk 
meg, hogy n,em felejtettünk el 
jól d,olgozni. Dol.gozóin.k meg
mutatták. A szakszervezeti bi
zottságtól is megkaptunk min
den segítséget. tgu az első fél
é·vben az élüzem szintet min
den tényezőnél sikerült teljesí
tenünk. Pedig júniusban, a 
korábbi, napi 60-65 vonattal 
szemben, nem volt ritka a 120 

-125 teher,oonat. Az eredmé
nyes munka jutalma sem ma
radt el. Allomásunk a második 
negyedévre 43 ezer forint ju
talmat kapott. A brigádok kö
zül a Hunyadi-brigád érte el a 
legjobb eredményt. 

Amikor az allomásfőnök-he
lyettes a munkaverscnyről be
szélt, a szakszervezeti bizott
ságról többször is említést tett. 
Elmondotta a többi között, 
hogy az állomásvezetés és az 
szb között gyümölcsöző a kap
csolat. Horváth IX. József szb
titkárt például mindennap tá
jékoztatják a vezetők az ese
ményekről. Az őszi forgalomra 
is együttes erővel készülnek. 
Július 30-án műszaki konferen
ciát tartottak. augusztus 2-án, 
3-án és 4-én termelési tanács
kozáso!wn beszélték meg a ten
nivalókat. 

- Ha nem !.esz géprevárás, 
mi megoldjuk a feladatokat. 
Erre btztositék dolgozóink lel
kesedése. munka.szeretete és 
az a 23 szocialista címért küzdő 
brigád, amely eddig is lendító
ie volt a munkaversenynek. 

Van pótolni való 

A vasút legnagyobb fűtőhá
zai közé tartozik a Szombat
helyi Fűtőház. Az élüzem ki
tüntetést eddig még egyszer 
sem tudták elnyerni, vezé1igaz
gatói elismerést két ízben kap
tak. 

Az Utasellátó tervei 

Az Utasellátó szombathelyi 
kirendeltségének vezetójével, 
Csiszár Imrével a Vas és Zala 
megyei utasellátás fejlesztésé
ről beszélgettünk. A kirendelt
ség létrehozása óta, el>ben je
lentős fejlődés tapasztalható. 
Azelótt nehezen tudták teljesí
teni a tervet, de most már, pél
dául a második negyedévben a 
saját készítésű ételek eladási 
tervét 124,1 százalékra. globális 
forgalmi tervüket pedig 109,6 
százalékra teljesítették. :Etszol
gálat.uk a Szombathely-Pécs 
közötti vonalon jól teljesíti fel
adatát. Az üzemegységek áru
ellátása megfelelő. A szombat
helyi üzemegységben jól be
vált a diákétkeztetés bevezeté
se. Július folyamán 2000 Szom
bathelyre látogató diák ked
vezményes étkeztetését lát
ták el. 

- Terveink szerint 1963-ban 
sor kerül valamennyi üzem
egységünk felújítására - mon
dotta Csiszár elvtárs. - Erre a 
célra 3,5 millió forintot ka
p-unk. Bük állomáson a jelen
legi söntés helyett kisvendég
lőt létesítünk. Ott ugyanis na
gyobb forgalomra van kilátás, 
mert az alkotmány ünnepén új 
mel.egvízú fürdőt nyitnak meg 
a községben. Komá.rváros, 
Türje, Zalalövő, Zalaszentiván 
és más állomások söntése 
bisztrósítt'a lesz. 

Visi-Lőrincz 

A szocialista munkaverseny 
alakulásáról szólva. az igazga
tóság vezetói elmondották, 
hogy a ·versenyben fontos sze- Javuló eredményeink 
rep jut a szocialista brigádok- alapján bízunk abban, hogy az 
nak. Az igazgatóság területén idén teljesiteni fogjuk az él, 
összesen 203 szocialista brigád üzem feltételeket - mondotta 

működik 1961 fővel. A VIII. Adám Ferenc fütóházfőnök. -
kongresszus tiszteletére indi- Az első negyedévben nálunk is 
tott mtµ1kaversenyben, a válla- volt bizonyos viss:wesés, de a 
lások teljesítésében is élenjár- kongresszusi verseny l.endüle
nak a szocialista biigádok. tével javítottuk e redményein-

ket a második negyedév folya-

Az igazgatóságok egymás 
közötti versenyében - a má
sodik negyedévi teljesítmé
nyek alapján - a miskolci 
igazgatóság második helyen 
végzett a budapesti igazgató
ság mögött. Ez arra figyelmez
tet. hogy az elkövetkezendő 
idóben még jobban kell dol
goznunk. A miskolci fíltóház
naik. a gazdaságos mozdonyki
használáson, a tiszai pályaud
varnak pedig az átlagos terhe
lésen kell javítani. Természe
tesen az igazgatóság többi szoL 
gálati helyén is arra kell tö
rekedni. hogy tovább fokozzák 
eredményeiket. 

A miskolci csomópont dol
gozói az alkotmány ünnepe 
tiszteletére szervezendő ünnepi 

1 műszakkal is azt szeretnék elér
ni, hogy elért eredményeinket 

Termelési tanácskozás a guruló munkásszálláson 
Kecskeméten a műkerti Tóth-. a Pencz-, a Kiss M-. J kár beszélt. A ,  be�zámoló_l�-

csonkavágányon sorakoznak a Tóth, a Vastag, a Karácso- fontosabb resze1�ez _ fu�tt 

a Szentesi Építési Főnökség nyi és a Süveges-brigádokat tanulságos meg;iegyzeseket. 
A!VI. mozgó építésvezetősé- derekas munkáju\tért, s bí- Pencz Antal előmunkás ar
gének zöld színű vagonjai. rálta azokat - például a ra hívta fel a brigádokat, 
Nemcsak a negyven lakóko- Tn.mgel-brigádot , akik hogy jobban segitsék egymást. 
csi áll a síneken, hanem a többször fittyet hánytak a Köszönetet mondott Farkas 
raktár- és irodakocsik, sőt, a minőségre. Mert a minóség elvtársnak, a teherszállító vá
kultúrkocsi is a televíziós an- a pályaépítésben nagyon fon- gánygépkocsi vezetőjé?ek, 
tennával. A lakókocsik pado- tos követelmény! gondos munkájáért. Kérte, 
zatát parkettával borították, 

r· h .  b I t 
hogy javítsák meg a t"U-

s mindegyik 6 embernek nyújt izen arom a ese haellátást. Ne akkor ad-
tth t 

I 
ják a kabátot, amikor _a 0 0� · _ .. A harmadik negyedévi fel- nadrág már elszal<:adt... Szot AmL1<or megerkeztunk er- adatok felsorolása ulán a emelt a kicsorbult lapátok ki-r':: � tengelyre . rakott l;E:1�- kongresszusi versenyröl. s a cseréléséért is. A fiatal Né

p�esr';, a �ocsik �onl'.'haJa- kilenc szocialista brigád mű- meth Kati. a munkaügyi elő�] mycsiklar:?020 , il latok ködéséról szólt az építésveze- adó az igazolatlanul mulaszaradtak Lako,k , eppen a tó. Aláhúitta a szocialista bri- tókat hívta fel felelőtlenségük vacsoráiukat ,  főzték._ No lá!f1, gádok fontos nevelő feladata- következményeire. Közölte, ezek a kemeny kezű fer- it Fellhívta a dolgozók fi- hogy megalakult az építésvefi_?k rr,,ilyen_ jól bánnak a _fö- gyelmét az újításra, majd_ a zetőség KISZ-szervezete és zokanállal 1s. Nem bogrecs- balesetekról adott számot. A kérte a fiatalokat. hogy veba?, mint valamikor, de zo.. második negyedévi 13 bal- gyenek részt a KISZ munká
°:ancos tűzhelyen, labasban eset 406 munkanap elveszté- jában. fo a vacsora. sét okozta. Leginkább a nem- Dunat K. István az á,.,"Yazat-

Határidő előtt hat nappal 
t.öródömség, a játszás. az óv

ó- kó kirakásának hibáiról rendszabályok mellőzése oko-
szólt. Ezzel sok felesleges zott fájdalmas sérüléseket. 
munkát okoztak maguknak a Bírálatot kaptak azok is, akik 
dol«ozók. Az ágyazat minő-

Fe!eki Pálné, a műhely
bi:oottság tagja nyitotta meg 
a termelési tanácskozást, majd 
Juhász József építésvezető 
lépett a mikrofon elé. A nap
barnított arcú férfiak, köz.öt
tük néhány nó, élénk figye
lemmel hallgatták 57.avait. 

Az építésvezető először a 
nemzetközi helyzetről beszélt, 
majd a második negyedévi 
munkát érté.kelte. A terve
zett munkát a határidő előtt 
6 nappal teljesítették. Ter
melési eredményük 113 szá
zalék volt. Az elsó negyed
évi 5 millió forintos lema
radásuk felét sikerült pó
tolni. Kár, hogy ezt az ered
ményt 15 százalékkal több 
munkáslétszámmal és 10 szá
zalékkal több bér felhasz
nálásával érték csak el. Az 
egy munkaórára jutó termelé
si ért.ék a tervezett 118 J;1t he
lyett 122 Ft volt. Rövid hat 
hónap alatt 26 km vonalat 
és öt állomást építettek át 
modern munkaeszközök se-
gítségével Kecskemét és Laki
telek között. 

Dicsérte a beszámoló a H. 

növelve hozzásegítsük igazga
tóságunkat az első hely visz
s?;ahódításához olvastuk 
Kisvárdai János miskolci tu
dósítónk leveléből. 

• 
Magyarfa.lva állomáson év

tizedek óta problémát okozott 
az ivóvíz biztosítása - írja 
Sopronból Pe-r!aki Gyula vo
nalkezelő. - A felszabadulás 
után létesült egy mélyfúratú 
kút, abból azonban ivásra al
kalmatlan, kénes ízű gyógy
vizet kaptak. Az ivóvizet tehát 
továbbra is 'brtálykocsiban 
kellett szállitan•i. az állomásra. 

A sok próbálkozás után 
végre megoldódik Magyar
falva állomás ivóvíz-

ellátása. 

igazolatlan távolmaradással ,., 
rontották az építésvezetőség ségének fogyatékosságait bí
eredményeit. Végül a „házi- rálta Kocsis B. József brigád-

vezető is. A beszámolóban rend" hiányosságai kerültek , ' lt Trungel Amlrás terítékre. 
.;f;����ás elmondta. hogy 

M_eleg, sőt
_. 

forró volt a le
.
-

1 

biigádjának tagjai könnyel
vego a kocsiban. Az emberek műen vették utasításait. Ki
homlokán veríték gyöngyo- fogásolta hogy a vezetőség 
zött. A tanácskozás vitája ne- menet közben nem végzett 
hezen indul �. Hiá?a, meg elég szigorú ellenőrzést. 
�ell gondo1_ru a s:oot . . - �z Miért részletezzük tovább? ült . a munkasok tekmte�n, A felszólalások a dolgozók 
arm'.'�r elhan�tt a_ szok;;5

os felelősségérzetét, munkasze,,Szol!unk ho�za_ elvtarsak
_. 

. S r-etetüket tükrözték. Eredmé
� 

SZo meg 1s _mdult szepen, nyes volt a tanácskozás. IZeS magyar dialektussal. El-
sőnek Baran'IJi István szb-tit,. L6rincz János 

Mostoha körü lmények között 

a szocial ista üzemrész címért 
Hatvruiöt la'.katos, kovács és 

segédmunkás üli körül Szabó 
Sándor művezetőt. a debrece
ni járműjavító rúgóműhelyé
ban. 

A:z. állomástól mintegy két ki
lométerre levő község vízve
zeték hálózatát veszik majd 
igénybe. A ceHdömölki építé
si főnökség magasépítési ter
vezőcsoportjának tervei alap. 
ján a kivitelezést a soproni 
vízművek már megkezdték. 

• 
Dorogi és székesfehérvári 
szocialista brigádok baráti 

iaJ.álkozójára került sor 
Esztergomban.. Először a do
rogiak jártak Székesfehérvá
rott. majtl viszonzásul F-szter
gomban fogadták kollégáikat. 
A másociik tal:ílkozó a vá�,115 

- EmbeTek! A mozdontt
osztályna.k sürgősen kell a rú
gó, ezért a ;övö héttől két mű
szakban dolgozunk, most ez 
keU döntenü-nk, ki !esz a dél
utános. 

A kollektíva gyorsan eldön
tötte. hogy ki jön be a kő
vetkezó naptól kezdve dél
utáni műszakra. De ennél fon
tosabb mondanivalónk van 
erről a brigád.ró!. 

Az év elején négy brigád 
egyesült a Debrecen! Jármti.
javitó rúgómühelyében. s el
határozták, hogy 1962 végére 
megszerziik a szociali&ta mű
hely címet. 

Sok minden történt azóta 
az egyesített brigádban. Ta
valy Vida Ján,os, Szabó Sán
dor, Nyilas Miklós, Nagy 
László elvégezték a VII-VTII. 
általános iskoláit. Most ősszel 
Lőrincz Ferenc és Harsányi 
Antal iratkozik be. 

Néhány hónappal ezelőtt ün
nepséget rendezett a brigád: 
Virág István brigádvezető kis
fiána!k névadóünnepségét tar
totuík. A kollektíva kedves 
ajándékokat és egy takarék
betétkönyvet vásárolt 100 fo
rinttal a kis Virág-gyereknek. 

A sajtótájékoztató után fel- mán. Júliusi teljesítinényeink kerestük a szombathelyi cso- is biztatók. mópont néhány nagyobb swl- Az első félév során a fűtőház gálati helyét. Az állomáson és mozdonyainak szazelegytonna a fütőháznál is arra a kérdésre kilométerre eső teljesítménye, kerestük a választ, hogyan áll- 95,83 százalék volt, s ezen benak helyt a munkában. Jül a második negyedévben 
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1 nevezetességeinek megtekinté
se után vidám hangulatban és 
rögtönzött műsorok mellett 
zajlott le - olvastuk Csontos 
László dorogi levelezőnk leve
léből. 

Sokat b.-rónikázhatn.ánk még 
ezekr.ől a szorgalmas. törekvő 
emberekről, de talán többet 
segítünk nekik. ha arról is 
megemlékezünk. milyen mun
kakörülmények között dolgozik 
ez a kollektíva. Esett az eső 
kint és bent. amikor a mű
helYben jártunk. A tető ugyan. 
is enyhénszólva. hézagos. 

Szombathely állomáson már már 100 százalékon felüli ered
a megérkezéskor feltűnt né- ményt értek eL A haszonkilo
hány változás. Az állomás te- méter tervet 106,6 százalékra rületén például a karos jelzó- teljesítették. A faj lagos szénket fényjelzők váltották fel. A fogyasztás egy 100 etkm-re ter
modem biztosítóberendezés vezett mértékét 72 dkg szénnel mellett kitérócserére és a ren- l:úJ.halacl ták. összességében ez dezó kot'szerűsítésére 17 millió a túlfogyasztás több mint 2,7 forintot költöttek. millió forint többletkiadást je-

Mit jelent ez a gyakorlat- lentett az első félév folyamán. 
ban? Ezt részben a vonatok nem 

A tológombos biztositóberen- megfeleló terhelése, részben a 
dezés helyett fe'ls�erelt fén'I!- hazai, olcsó keverő szenek idő
:,e!zós félautomata berendezes szakos hiánya okozta. A tél fo
jelentósen megkönnyíti a mun- lyamán gyakran voltak mű
ká.t - mondotta Kiss Ferenc szaki hibák is. 
főintéző, állomásfőnök-helyet- A kongresszusi munkaver
tes. - Azelőtt csak bizonyos seny hátralévő részében a 
irányból, bizonyos vágányokra S�?Il'!�t�elyi Fűtóház dolgo.. 
lehetett vonatot fogadni. Most zo,, elukon a � szoc1allsta bn
minden irányból, minden vá- g�dda_;. arra törek_s�e.i:iek, hogy 
gánvra !ehet be- és kijáratot 

I 
P?to1Ják az_ elso félev, . lem�ra

lldni. A rendezőben is sokat daso]rnt. féldás munkat vege� 
;avult a helyzet. A korszerúsí- Takács Janos mozdonyszerelo 
tés befejezése óta nem kell s�ocialista brigádja a futójavi
már leállni a tolatással, ha be- \ 

tasok gyors elvégzésével, a 
vagy lcijár eg11 szerelvény. Kár, . géprev�rások csi)kkentésév<;I, 
hogy a személypályaudvaron A l�gJobbak kozé tar!ozik 
csak VI-XIII. vágány vizte-

\
· Bucs_i Ferenc motorvezeto � 

lenítését, az aljazat és a talpfa- Ta_k'í:cs_ Károl
1!. !:Dozdonyveze�o 

cserét végezték el, s a legfor- bngadJa. A futoház1 dolgozok 

Irány a Balaton ! 

A nyári hónapokban sok ez.er üdiiló, kiránduló, iskolás 
gyermek indul útnak a korszerűsített Déli pályaudvarról 
a Balaton északi és déli partjára. A képen úttörőcsapat in-

dul nyári táborozásra 

(MTI Foto Lajoa G'I/ÖT(J'/1 feLv.) 

A szolnoki ;ármti.ja.vító szín
játszó csoportja az utóbbi 
id6ben szemmel láthatóan mi
nőségi változáson ment át -
írja Cseh Zoltán tudósítónk. 
-:-- Legutóbb nagy sikerrel ját
szották a járműjavító műve
lődési házában a Ta.vaszi ke
ringő három felvonásos zenés 
vígjátékot, amelyet Juhász 
Jánns, a szolnoki Szigligeti 
Színház művésze rendezett. 

• 
S7.ob állomás dolgowi visz
szaszereZték a vándorzász

lót 

- Hátha télen ;árt volna 
itt, hójúvá.skor. Volt úgy, 
hogy a múhel'llben vast(I{la.bb 
volt a háta.karó, mint odakünn 
- panaszkodik a brigádveze
tő. 

Az elmúlt évek során a 
szalcszervezeti taggyüléseknek 
szinte állandó témája volt a 
szóbanforgó tető kijavítása. 
Ez a helyzetkép bizony_ el
lentétes. Adva van egy szo
cialista brigád, amely egyre 
inkább méltóvá válik nevé

- írja Pintér Lajos vácrátóti hez. A műhely - amelynek 
levelezőnk. - A Szob-Sturo- kormos falára ki akai-ják ten
vo határállomáso'.k közötti pá- ni a címet -, viszont nem
ros ve!"$eily évek óta jobb ered- igen hirdeti ezt az elvet és az 
mények elérésére ösztönzi a elért eredményeket. A szocia-

lista módon élni. szocialista magyar és csehszlovák vasuta- módon dolgozru. elv'ben nem-sokat. Az Idén az első félévi csak a munkások érintettek. teljesítményeket figyelembe hanem a munkakörülmények 
véve a szobiak dolgoztak job-

l 

is, amelyek a fenti esetben 
ban, ami azt jelenti, hogy egyál.talan nem mondhatók 
Sturovóról visszakerült a vár- szociálisnak 
dorzászló Szobra, Bérces G7örp 
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Szocialista brigádvezetők tanácskozása 

az Anyagellátási Igazgatóságon 
Az Anyagellátási Igazgató

ság vezeto,;.ége a part- és szak, 
szervezeti szervekkel kar
öltve július 30-án az igazga
tóság közvetlen felügyelete 
alá tartozó szertbi--ak és fő
nökségek szocialista brigád
vezetói részére tanácskozást 
hívott össze. 

Az anyagszerkezelési szak
szolgálatnál 1960-ban alakul
tak az első szocialista brigá
dok. Jelenleg 105 bri�d 761 
főt számlál. Közülük a meg
tisztelő címet 24, az oklevelet 
11 brigád nyerte el. Az 
Anyagellátási Igazgatóság 
közvetlen felügyelete ala tar
tozó szolgálati helyeken 26 
brigád 280 fővel küzd a meg
tisztelő címért. Közülük 5 
szocialista brigád címet, 3 
oklevelet kapott. 

Pozitív 

és negatív vonások 

A brigádok vállalásaiban a 

munka jobb szervezését, a 

készletgazdálkodás javítását, 
a nagymérvű takarékosságot, 
az elfekvő készletek felszá
molását, a szakmai és poli
tikai továbbképzést és a kö
ZÖ.S kulturális tevdkenységet 
vállalták. 

Az eredmények mellett ma 
még megtalálhatók a mozga
lom fej lődését gátló körül
mények is. Altalános tapasz
tapat. hogy a mozga,mi szer
vek és a gazdasági vezetők 
nem adnak kellő segítséget a 
brigádoknak. Ezek megszün
tetése kell legyen az elkövet
kezendő időben a mozgalmi 

és gazdasági vezetők legfon
tosabb feladata. 

A munka megjavítására 
irányelvként az alabbiakat 
terjesztett& a brigádértekez
let elé: 

1. A mozgalom szélesítése, 
a követelmények helyes ki
alakítása és elbírálása, a 
szím:ona.1 egyidejii. emelésé
vel. Nöi;elni a mozgalom 
iránti fele:Wsség,:,t és meg
győző szóval leküzdeni a 
helytelen nézeteket. 

2. A gazda.sd/li vezetés 
rendszeresen igényelje a 
mozgalomban részt vevők se
(lÍtségét, támaszkodjon ráirLk 
a. munka. közbeni nehézségek 
leküzdésében.. Az eddiginél 
lényegesebb és rendszeresebb 
segítséget nyújtson a. szocialis
ta brigé.dokn.ak. 

3. A brigádok tagjai mutas
sanak példát a termelésben., az 
új technika. terjesztésében, 
gyara.pitsá.k politikai és szak
mai ismereteiket, emeljék 
m,foeltségi színvonalukat. 
Adják át dolgozótársaikn.ak 
gazd,ag tapasztalataikat, ne
veljék, tanítsák a fiatalokat 
és az arra. rászorulókat. 

4. Erősítsék, fe/iesszék a 
mozgalom tudatformáló, neve
lő szerepét, biztosítsanak =

gyobb nyilvár.osságot a brig1-
dok munkájá1U1k. Gondos
kodni kell megfelelő anyagi 
és erkölcsi elismerésről. 

5. A párt, a KISZ- és szak
szervezet, a fón.ökségek tevé
kenyen se(lÍtsék a szocialis
ta brigádokat, a mozgalom 
szélesítését. 

6. A szocialista brigádok 

értekezletét szükség szerint. 
de lcgaiább évente cg')szer az 
Anyagellátási IgazgatóS!ÍQ 
szeri:ezze m.eg. 

Az- együttműködés 

meghozza a gyümölcsét 

Az értekezlet hozzászólói 
egyöntetűen elfogadták a ja
vaslatot. A gépjavító szak
szertárból Slezák elvtárs, a 
fiatalokkal való foglalkozás 
problémáival foglalkozott. El
mondotta, hogyan. lehet olyan 
nevelő hatast kifejteni, hogy 
a fiatalok beleilleszkedjenek 
a dolgozó közösségbe. Kifo
�olta, hogy a mozgalmi 
szervektől segítség helyett 
gyakran csak ígéretet kap
nak. 

Bucsányi elvtárs, a Landle� 
Osztószertár dolgozója arról 
szólt, hogyan élnek, dolgoz
nak brigádjaik, miként ve
szik ki részüket a közösségi 
munkából. Mint említette, a 
mozgalom kifejlődése óta ké
sett kocsikirakás náluk nem 

fordul elő, mert a brigádok 
kölcsönösen segítik egymást. 
Elmondotta, hogy bevezették 
a becsületbüfét, s az eredmé
nyesen működik. 

Tettre készek a J1!,Unkásvédelmi őrség; 

tagjai a Landler Járműjavítóban 
Nehéz formába önteni a va-

1 
igazolvánnyal rendelkeznek, 

1 
zárókészülé�e! . szereljenek 

sat. Nehéz egy sérült moz- s brigádnaplójuk van. A n:-p- �<;l a vastorohel!.1Ség __ aJta-
donyból vagy kocsiból újat lókba jegyzik be a részleguk- Jara, h_ogy oo.a uze1;1 . kozben 
varázsolni. Mindezek mellett 

I 
ben tapasztalt baleseti ve- még veletlenul se lepJen be 

egymás egészségére, testi ép- szélyeket. majd a munkm·é- s�nki. Az . ?zems�mle bizott
ségére is vigyázni kell. Erre delmi kiírásokat aláíratják az �ag e „ h1anyossagot . azonnal 
csak tettre ké,z munkásvé- illetékes műszaki vezetökkel. Jegyzőkonyvbe vette es a vál-
delmi őrök képesek. Olyan Az észlelt hiányoss:l.g-ok lalat in!éz�edésére a napok-
emberek, akik szívükön vise- megszüntetéséTe a. miisza- ban e!_ke�zul a_ z�r. 
lik embertársaik sorsát őr- ki vezetökkel közösen ha- Az ontes utam forró homok 
ködnek egymás testi épsé,ge táridóket szabnak mea-. az öntöde belső területén volt. 
felett. Az 1 ' lt é be mun- Több dolgozó szenvedett már 

1961-ben a Landler Jenő kásv�e� őrö� ja!aslatara ettől b�e_set;
lel

Cs(zr;ia�ia Vin-

Játműi·avító szakszervezeti több sza'z olyan intézkedés ce mun asve mi or iavasla-
.. .. tára az öntöde területéről a 

bizottsá,ga és az üzem gazda- szulete� az uzem�, amely- forró homokot eltávolítják és 
sági vezetói nagy erőfeszíté- lyel szamos„ baleseti __ veszély- így igen sok balesetet elózünk 
seket tettek a balesetek csök- forrást szuntethet.tunk meg. meg 
kentésére. Az eredmény nem Egészségesebbé váltak a mun- · . . 
maradt el. A balesetek növe- kahelyek, biztonságosabbá Sok __ farad�os �unká.ba 
kedésének emelkedő tenden- vált a munka. keI1Ilt,_ amig rá.Jotte_k a 
ciaját - amely az előző két munkasok, hogy az o ér-

évet jellemezte - nemc:;ak Társadalmi üggyé '1-ált dekükben szólnak. 

megállítottuk, hanem a bal- a munkásvédelem Volt olyan nfgy hónap, ami-
esetek és a kiesett munka- kor egyetlen sérülés sem for-
napok számát mintegy 30 szá- Vasöntödénkben nincs olyan dult elö. Ma már a munkások 
zalékkal csökkentettük. munkás, aki ne foglalkozna 

keresik fel a munkásvédelmi 
Az üzem 1962. el.só félévi a munkásvédelemmel. Ehhez 

örség ta,,jait. Ha rossz a kézi
statisztikai kimutatru;a arról hozzatehetjük azt is, hogy szerszám, vagy más baleseti 
tesz tanú.ágot, hogy veszélyt, egészségügyi mulasznincs olyan jogos követelés, tást tapasztalnak, maguk ké-

Bánki elvtárs, a Központi 25 dolgozóval kevesebbet melynek a műszaki vezetők rik hogy intézkedjünk. Ilyen 
szertár brigádvezetóje tag- ért sérülés, mint az előző ne tennének eleget. Ebben eset volt például az ivóvíz ve-
lalta, hogy a ponyvaüzem és évben. az üzemegységben a munkás- zeték kicserélése, amivel meg-
a szabóműhely dolgozói mi- . • védelem valóban társadalmi szüntették a viz szennyezett-
ként segítenek a kocsikiraká- Ugyanakkor ez ido alatt 286 üggyé vált. lvlinden ember ségét. Ehhez a munkához mind 
soknál, s mennyiben segítik 

mu
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ve- úgy v�:gyáz egymás testi épsé- a munkavédelmi őrség tagjai, 
a kocsitartózkodási idők csök- sze t ; a terme es ese- gére, mintha testvérek lenné- núnd pedig a munkások tár-
kenté..<ét. Több hozzászóló a 

I 

tek n:11att. Ehhez az er�ény- k 
közeljövő feladataival foglal- hez Jelent�n _h<;zzáJárultak ne

A. munkásvédelmi órők- 1:J::it munkával is hozzájá-

kozott. Elmondották, hogyan a munk�védelm� �rséit tagjai. 
nek ieklntélyük van. Előfordul olyan eset is, mi-

--�---
kapcsoli'ák össze az -"•zi és Az órseg tagJa1t baleseti k = okt tásokon volt, hol te Ehhez sok J0ó javaslat, o··tlet or a munkásvédelmi őrök ín-
téli forgalomra való készü- a .- a r- é 

Tudnivalók a tagkönyvcsere előkészítéséről 
lődést a pa' rtkongresszus tisz- melési tanacl!kozásokon járult hozzá. Az egyik mun-

1
t z

d
�edési hatásköré

é
t megha-

v�lasztották meg Olyan em kásvédelmi őr például arra a Ja egy-egy esem ny. Ilyen-
teletére kezdeményezett vál- 1 " • • - k ks 
lalások tel"esftésével. J 

�ekre esett a választas, lett figyelmes. hogy a vas- or a sza zervezeti bizottság-
J akik nem tehernek, hanem törő helyiségében akkor is hoz fordulnak segítségért. 

A vita után az Anyagellá-
I 

me_;tiszteltetésnek vették ezt be lehet menni, amikor köz- Harc a védőszemüvea: A SZOT elnökségének 1961. 
február 25-én hozott hataro
zata alapján 1962. IV. negye
dében sor kerül a sza'kszerve
zeti tagkönyvek cseréjére. 

2. Gon.dcskodik megfelelő 
számú - adminisztratív mun
kához jól értő - a&tí-va be
su rvezésér61, a.kikkel együtt a 
ta.gkönyu:sere technikai fel
adatait lebonyolítja. 

tási Igazgatóság vezetősége a feladatot. Alapszervezeten- vetlenül a vasat törik. Ez � 
ígéretet tett, hogy minden se- ként 7-12 főig terjed a brl- balesetveszélyes, Hogy a használatáért 

A SZOT elnöksége felhívja 
a szakszervezeti tisztségviselő
ket, hogy a tagkönyvcserét 
kapcsolják össze a dolgozók 
körében végzend6 nevelőmun
kával. Ismertessék a szakszer
vezeteknek a dolgozók érdeké
ben kifejtett munkáját. Min
den taggal beszéljenek, hogy a 
tagság érezze a vele való tö
rődést, tudja, hogy problémái 
megoldásában a szakszervezet 
segítségére van. 

Ahol műhely-bizottságok, osz
tálybizottságok működnek, 
minden műhelybizottságnál, 
illetve osztályl>iwttságnál ope
ratív bizottságot kell alakíta
ni. 

gítséget megad a szocialista 
l 

gádtagok száma. A brigádok balesetet megel6zzék, Urbán 
brigádmozgalom fejlődéséhez,- vezetői az alapszervezet mun- József munkásvédelmi őr ja- Bizo�ára minden műhely
a soron levő feladatok mara- kavédelmi felügyelői. Az őr- vasolta az üzemszemle blzott- ben nagy problémát okoz a 
déktalan teljesítéséhez:. ség tagjai munkásvédelmi őr ságnak, hogy eigy elektromos védószemüvt!\., használata. 

. . . . .-. '"' s • -·· 

Halálos kimenetelű balesetet okozott az italozás 
Tagdíjhátralékok 

rendezése 

Május 7-én Zl óra 45 perc- megállóhelyen szolgálatot tel- 1 vették, 11 elindultak. ts a fi
kors Tuzsér állomáson egy 40 jesítő térközőrt - akinek szol-

, 
gyelmeztetést semmibe véve 

-45 kilométeres .wbességgel gálati főnöke volt -. hogy a óvatos beha.la4ás helyett 40-
A tagkönyvcsere során a 

haladó pályam.esterL motoros motoros kiskocsi közlekedésé- 50 kilométeres sebességgel be
szakszervezeti bizottságnak áL kiskocsi beleszaladt egy álló re Tuzsér állomásig kérjen en- lerohant.a1� G vágányon álló 

Operatív bizottságok 
ek' ést k I kocsisor v<igébe. A kiskocsin t mt el nyernie a tagdíj- ülő 

3 pályamester, közül, az, gedélyt. A forgalmi szolgálat- középütközlls 11zovjet kocsik 
Iizetésr61 és a tagnyilvántar- a.ki a motort vezette, meghalt, tevő - utasítás ellenesen is- végébe. 

A ta k.. ré' 1-
k

és f • tásról. Allapítsák meg, hogy . 
ik •--t"' , ·i E ét edé'yt d tt l • 

. • _g onyvcse , e o z � kik az.ok, akiknek tagdíj elma- a máS ""' ..., megseru t. z m - eng , a o a _mcS1 
tdoszak szeptember végéig radásuk van, egyeztessék a 

olvasható a balesettel kapcso- közlekedésére. 
t�rt. A munka csak ��kor lesz tagdíj nyilvántartások adatait a latosan készített vizsgálati ira-
�•Keres. �a. a tagkonyvcs_e�e 

I tagkönyvekkel. A gazdasági fe- tokból. Figye/mezte:és ellenére 
előkészítésében és le�ny?líta- lelós bizalmi csoportonként Hogy mi volt az előzmény, 
s�ban _a szaksze':'"Vez_1;.ti �1zott- összeállítja 3 tagdi.ihátraléko- milyen szabálytalanságok Ior- A pályán a megen.ged,ettn.él 
sag mmden_ tagia es nunden sok kimutatását amelyet a dultak elő és ki a felelős ezét1 jóval nagyobb sebességgel ha
b1zalm1 tevekenyen_ részt vesz. szakszervezeti bizottság a tag_ a tragikus szerencsétJenségért? ladta.k. Menetkö:1,ben a hátsó 
A szak�z�vezeti bizottság sa- gyűlés elé terjeszt. Megtudhatjuk a következ'5 rö- ülésen ül{í pályamesterek kö-Ját tagJa1 és az aktívák sorá- A d á . f 1 , • vid ki.s történetből: 
ból 3-5 tagú operatív bízott- • !!az a� gi. e e.o� :Il�gf�- zül az egyik - mivel a motor-
ságot alakítson, melynek ve- lelo crmletu és menn,visegu bé- Utasítás ellenes menet vezető már eléggé ittas álla-
zetóje a szakszervezeti bízott- lyefekról gondmkodJék a hát- potban volt - kérte, hogy 
ság titkára. 0 irányítja a bi- ralekok rendezéséhez .. Fontos A baleset napján, 18 óra 50 

1 

hadd vezesse ő a kocsit. Társa 
zottság munkáját és közvetle- feladat, hogy a tagdfJhátralé- perckor Tuzsér állomás sza- azonban ezt visszautasította. 
nül számoltatja be a bizottság k
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so
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�.��al
j�:}<ékésl 

m
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eg- kaszkezelő pályamestere azzal , . , 
tagjait. 

e o a.,.wc1ov =, e_ ' .  ogy ment be a forgalmi irodába Tuzser állomás beJaratánál 

Az operatív bizottság tevé- az e!maradások rendezeset a hogy a részére vonalbejárá; a váltóőr a kocsit megállftotta 
keny"Sége két fő területre ter- tag,ag • � .. szaksz;rvezethez céljából rendszeresített moto- j és közölte, hogy foglalt vá
jed ki :  k:tpcsolódo koteles.S;Cgének_ te- ros kiskocsi közlekedé:,;ére Tu- gányra járnak. tehát óvatosan 

1. Meghatározza. hogy a bi- kmtse . .  _ <A ta�d!�h4trale�k zsér állomástól Tiszabezdéd haladjanak. Ezt tudomásul 
zottság tagjai közül ki és me- rendezes�� mód,arol a. sza.�- megállóhelyig engedélyt kér
lyik mii.h-elybizotlság ill<>tőleg s�rveze!i . btzotts';{lok a. _f�- jen. Közölte a forgalmi szol
bizalmi csoport m

0

un.kiijá,ért �onl/Vl:lö&égtól :es;i:letes taje- gálattevővel, hogy a kiskocsi
fe!elös. i.oztatást kapnak.) val a vonatról lekésett pálya-

A SZOT elnökségének hatá- mester társát - aki Záhony
roznta kimondja, hogy azok- ban lakik - szeretné elvinni. 
nak. akiknek tagsága a 25, 40, A forgalmi szolgá.lattevó an-

c�U, CSfOfg'llOID Szegeden 50 évet eléri, illetve megha- nak e/.len.ére, hogy az utasítás 
.. '-' ]adja, jubileumok alkalmával a motoros kiskocsin.ak ma.gdn-

Július végén Szeg�d t,ala
mennyi állo!T'.áson megá!énkült 
a szE:mélyforgalom. A szabad
tfri játékokra az ország kü
lönböző rész-é!xil. sót külföld
ről is számos látogató érkezik 
Szegedre. 

Az állomások dolgorii fel
készültek a nagy forga

lomra. 

tagkönyvükhöz díszes kivitelű célból történő közlekedtetését 
borítólapot kell adni. Az ope- w.,m engedélyezi, mégis eng2- 1 
rativ bizottság frja össze, délyt adott közlekedésre. Be- ' 
hogy hány olyan szakszerveze- vallása szerint csak azért, 
ti tag van. akik részére ilyen hogy szabaduljon tőle. 

1 
borítólapot kell adni. A két pályamester az enge-

A segítségükre érkező dol
gozók a három pályamester 
közül csak kettőt találtak élet
ben, a kocsit vezető mar ha
lott volt. 

• 

·. Ilyen köv<'tkezménye lett a 
mértéktelen szeszesital-f0-
gyasztásnak. A vizsgálat során 
megállapították. hogy már 
napközben is több ízben fo
gyasztottak szeszesitalt. 

E tragikus szerencsétlenség 
okulásul szolgál mindazoknak, 
akik fennhéjá:wa utasítják 
vissza a figyelmeztető szót, 
óvakodj a szeszesital túlzott 
fogyasztásától! 

Kiss Pál 

Szeged-Tisza pályaudvaron 
az építkezés ellenére is zökke
nőmentesen, ,. kultúráltan fo_ 
gadják az utasokat. Szeged
Rókus pályaudvaron, Szeged
Atra.kón. és Újszeged allomá
son is tisztaság, rend uralko
dik. A helyből induló vonatok 
kocsiainak tisztaságára is fo
kozott gondot fordítanak az 
áilomások dolgozói írja 

1.'ótka Károly tudósítónk.. 

Meg kell állapítani azt is, dély megadása után a kocsit a 
hogy kik azok, akiknek 1945 vágányra helyezte és a menet
<!lótti tag.;águk a felsőbb szer- igazolványba beírt 18 óra 55 

I vek által nincs igazolva. A perckor útnak indult. Ekkor 
szakszervezeti bizottság viz.s- ért oda egy harmadik pálya
galja felül a rendelkezésre ál- mester, akit nehezen bár, de 
ló okmányokat és ha azokat rászedtek. hogy tartson velük. 
elfogadhatónak találja, ter-

1 
Amikor Tisza.bezdéden. a ko

jessze !el javaslatat a megyei csit a vágányból kitették, egyi
bizottságok útján a szakszer- kük javasolta. hogy a község
vezet elnökségéhez a tagság ben egy..,két liter bort igyanak 
folyamatos elismerése iránt. meg. 
Felszabadulás előtti szakszer- Az italozás után vissz.a!ndul
vezeti tagságot csak a fels3bb tak a megállóhelyre. Ott úgy 
szerv altal jóváhagyott igazo- határoztak. hogy visszatérnek 
lás, vagy eredeti okmány alap- Tuzsér állomásra. A motort 
ján lehet a tagkönyvbe beírni. vezető pályamester utasította a 

A Miskolci tpítési FőnAIWg 3-as m07.gó építésvezetósége Fil.
zesabony és Miskole .között gyors ütemben vépi a jobbvá
gá.ny átépítését. Képiinkön Kalmár .Aron előmunkás 2'7 tagú 

brigá.dJa Szihalom állomá.,on kézi á.gyazatrostálást végez 

(Hemzó Károl11 felv.J 

Nem azért, minlftla nem nyúj
tana kellö védelmet a dolgo
zóknak. a hiba ott van, hogy 
sokan feleslegesnek tartják a 
védőszemüveg használatát. Fő
leg a fiatalabb dolgozókkal 
vannak problémák. Nem akar
ják megérteni, sót hiúsági kér
dést csinálnak a:bból, ha köte
lezik őket a védőszemüvegek 
használatára. Ezen a területen 
még van tennivalójuk a mun
kavédelmi őrség tagjainak. 

A jó munka juta1ma sem 
marad el 

Az üzem vezetői értékelik a 
a munká>.védelmi őrség tag
jainak munkáját. Szakszerve
zeti bizottságunk például Káz
mér Rezső munkásvédelmi őrt 
iutalomüdültetésben részesí
tette. Többen kaptak színház
jegyet. Németh Ferenc gyalust, 
aki munkatársát mentette meg 
egy véezetes balesettől p�nz
jutalom:ban részesítette a vál
lalatvezetőség. 

A leírtakból úgy tűnik, 
hogy a Landler Járrr.űjavító
ban jól mennek a dolgok. Ez · 
korántsem így van. Akad még 
tennivaló bőven. 

A munkásvédelmi őrség 
tagjainak többet kell fog
lalkozniuk az új dolgozók-

kal. 
Nagy OOadat vár ránk a fiata
lok nevelésében is. Igazságos 
és helyes döntést kell hozni a 
balesetek kivizsgálásánál, 
mert az eddigi példák azt mu
tatják. hogy egyes műszaki 
vezetők igyekeznek a felelós
sé;(et a sérültre hárítani. A 
szakszervezet munkavédelmi 
bizottságának is 'tervszerűbb 
munkát kell folytatnia. 

Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a munkás
védelmi őrség tagjait felelős
ségérzet hatja át. Ha e fele
lősségérzet.bő! adódó tevékeny
ség lelküsmeretes munkával 
Párosul, akkor elmondhatjuk, 
hogy az üzem műszaki vezetői 
a szakszervezeti tisztséget be
töltő dolgozók megtesznek 
mindent a munkások egészsé
géért. testi épségük védel
méért. 

Kis László 
munkasvédelmi felügyelő 
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Növeljük az újítómozgalom hatékonyságát ÚJ KÖNYVEK 

'.A második ötéves terv fel
adatainak sikeres megoldásá-
1:>an, az újítóknak és feltalá
lóknak jelentős szerep jut. Az 
újítók és feltalálók már eddig 
is bebizonyították, hogy mél
tán nevezheto7<: a technika út
törőinek. Az újítómozgalom 
fontos tartaléka lett a vasút 
�{ �ejlesztésének. Újító
ink leleményessege sokszáz 
;millióval gazdagította a nép
,v,agyont. 

�t és ezzel a tervek teljesíté- ! rik. i::a az újítók figyelm�t Hetedhétországon 
set. nem altalános feladatokra ira- Ismét e.."Y a kfüJkedvelt spon

nyítjuk, hanem olyan kérdé-
1 

útlelrasok közul. Medicina kladás-
M it mutatnak a számok sekre amelyekre a feleletet ban, -a Népsport·klskónyvtár márJS 

az élet köve�eli, akkor � fel- l=e�;:!e��t 
1:'��Já"�g�;_;;t 

Tevékenységük során átala
lrultak gondolkodásban, széle-

�

ett látókörük bővült mű
zak:i ismeretük, · egyre jobban 

gismerkecltek az új techni
val. Újításaikkal segítik a 
artási eljárások tökéletesí.té

a gazdaságosabb üzemvi-
t. a ter111elékenység fokozá-

év beadott 

1957 7127 
1958 8213 
1959 8683 
1960 8677 
1961 7883 

A vasutasszakszervezet az 
elmúlt években sokat telt a 
mozgalom erősítése. fejlódé
se, az újítók munkájának meg
becsülése. anyagi és erkölcsi 
elismerése érdekében. Szak
szervezeti szerveink minden 
szinten rendszeresen foglal
koznak az újítások elbírálásá
nak meggyorsításával, általá
ban: az ekörül fennálló huza
vona megszüntetésével. Ezt a 
munkát a 'jövőben fokozni 
fogju'.k. 

Hogy ez mennyire .szükséges, 
azt az aláJbbi néhány jellem
ző számadattal támasztjuk alá: 

elfogadott bevezetett 

2917 
3104 
2749 
2785 
2714 

újítások 
2617 
2946 
2546 
2745 
2564 

Az ellenforradalom utáni 
l 

Az újítómozgalom akkor töl
nehézségek miatt az 1957. évi ti be szerepét, ha olyan felada
visszaesést indokoltnak tart- tokat old meg, amelyek napi
hatjuk és kárpótlást találha- renden vannak. Ahhoz, hogy 
tunk az azt követő 1958-1960. újítóink tisztában legyenek az. 
évi, a mozgalom új lendületét zal, hogy mik a megoldandó 
jeJ,entö. aránylag egyenletesen feladatok. jól átgondolt. rész
emelkedő újítási javaslatok letekre kiterjedó, világos fel
.számában. adattervekre van szükség. 

Hogy a vasutas újítók megis
merhessék ezeket, eléjük kell 
tárni a termelés, a termelé
kenység emelését gátló okokat. 

A gyakorlat azt bizonyítja, 
hogy a dolgozók szívesen vesz
nek részt olyan beszélgetése
ken, ahol véleményüket kiké-

adatterv betölti a szerepet, el- gon musztrált riport.kötet változ.a· 
lenkezó esetben merő forma- tos és stines módon s7.ámol be a 
litás lesz amiből nem sok ha- magyar ._-portolók tavalyi, tenge-
szon szál� r

�
t
��,fo"J;1<H=��•·_ Matura 

Konkrét segítséget 

az újítóknak 

Mihály. Körmöczi Zsuzsa és Ró
z...c:avölgyi István. e1beszélése nyo
mán - Pet.erd.l Pál és Vad Dezsö 
öntötte színes és élvezetes formá
ba. 

Mindent egybevetve a vasút- Az élet elsó éve 
nál is éppen úgy, mint más Dr. Fischer Klára szailtavat>Ott üzemben a gyorsabb elóreha- tollal>ól Já.tott napvilágot ez a kis 
!adásnak megvan minden könyv, melynek elhivatottságát a 
alapvető feltétele. Van reális bevezetés egy idérete jellemzi leg-
feladatot tartalmazó tervünk, l��érll.us Am0s tanltását idézi :  
a párt programját támogató „A gyermek d.rágább kincs az 
másfél százezres dolgozó tábo- aranynál, gyémántnál, de töré.ke
runk. Csak meg kell mutatni n�b��;•=1• 

0
�a'i,�;l.� cse

a helyes utat, fel kell tárni a csemö ápolásában megengedhetet
helyes módszereket, hogy a len naplót nyújt át az édesanya.k
vasutas dolgozók alkotó kész• 

1 

na.k.. (Medic:ina). 
sége, az újítások ugrásszerű 
emelkedésében is megnyilvá- Magyarország 
nuljon. gyógyfürdói, 

Nem elég az újítók mozgal- gyógyhelyei mának általános, elvi - úgy-
nevezett globális - támogatá- es üdülőhelyei 
sa. Az igazi segítséget az újí
tóknak és a népgazdaságnak 
egyaránt az jelenti, ha a jó 
újításokat huzavona nélkül 
elfogadják. bevezetik, haszno
sítják. az újítási díjat a kor
mányrendeletben leírtak sze
rint kifizetik. Ehhez pedig az 
kell, hogy az újítási mozgal
mat az eddiginél még határo
zottabban vezessük és olyan 
légkört teremtsünk, amelyben 
a maradiságnak, közömbösség
nek létjogosultsága nem lehet. 

KözgM,dasá.gi oszt.á.Jy 

Szerkesztették: Dr, Farloos K!
roly. Dr. Frank Miklós. Dr, SChul
hof ödön és Dr. Székely Mik!óo;. 

A nagyon sz.ép 1dá1litású könyv 
bemutatja Magyarorszag gyógy
fürdölt, gyógy- és fldlllőhelyeit. 

Külföldi bac·átamknak. lsmero
seinknek aligha kedve.skedhetUnk 
szebb ajándékkal. Alkalmassá te
szilc erre az angol, ném.et, orosz.. 
nyelvű rövld ö,;,;;reíoglalók, kép
aláírások. 

Ara: 64- Ft. (Medicina). 

Modern kozmetika 

Nem indokoll,ató azonban 
elfogadhatóan az a visszaesés, 
amely 1961-ben volt tapasztal
ható. Az, hogy a beadott ja
vaslatok száma az 1960. évihez 
képest közel 800-zal (9,2 szá
zalékkal) csökkent - és vele 
a többi, a mozgalom minősé
gi mutatóját jelent'; számok is 
- figyelmeztet arra, hogy az 
újítómozgalom egés:l.'léges f.ej
lódését 1961-ben olyan hibák 
gátolták. amelyeket a második 
ötéves terv célkitűz.ései nem 
tűrnek. 

Emberségből kitúnó 

A tudornányoo !gényességgetl, 
közérthető, könnyű stilusban meg• 
irt kozmetika l sza:J&ön)'V másodlk 
ld.acbásban jelent meg. A szerző: 
l'ongrácz Arpád megvilágítja az 
anatómia, a bioké:m.1a, a hormo
nok és a vitaminok szerepét a 
kozmetUCában. 

A könyv mindenkit �dekel. aki 
a ko1.J111etlicál\•al mélyrehatóbban 

Május 3-ra virradó éjjel, l Hamarosan megérkezett a 
Berta Imre tapolcai forgalmi I válaszlevél. amelyben közölték, 

Nem tűrhetó az sem. hogy szolgálattevő egyik lábát csak· j hogy előbb Budapesten meg 
míg 1960-ban az elfogadott ja- nem tóból levágta egy beha- kell jelennie egy viz.sgálaton, 
vaslatok 98.5 százalékát ve- !adó tehervonat. Berta Imre majd elküldik a Német De
zették be. addig 1961 -ben és még fiatal ember. Harminc- ' mokratiku.s Köztársaságba.. 

1 962 első negyedében ez a éves; csahídos, egy kisfia- van. ! ahol kéS<lítenek számál'a egy 

S7-ám __ 94
04 százalékra'� csök- Nemrég került ki a. kórházból, különleges műlábats 

kent, a mezőgazdasági meg- s nlost mank? segítségével jár. ! Mindez meglehetősen rö��d 
ta'kar:ításbain pedin 15.5 száza- Am1kor be�zelgettei:n vele, el- idő alatt zajlott le. Nem űltek 

kivan fog]allk,ozm. (Mcdic1na). 

A bór ápolása 
Melyik nö (és valljuk meg. me

Jytk f"ril1 ne szeretne ápolt .;,; so
káig fiatalos maradni? Dr. Kovács 
Lajos börgyóe:yasz neki.k. nyűj tolta 
at könyvét a bór helyes ápolásá
ról (Meóicina). 
Só� Edit: 

A szakszervezeti 

Felvétel 

a szakszervezet központi zeneiskolájába 

A vasutasszakszervezet központi zeneiskolája az 1962/63; 
tanévben is folytatja munkáját. 

Az iskola a következő tanszakokon nyújt gyakorlati és 
ehnéleti oktatást: zongora, hegedű, gordonka. klarinét, trom
bita, harsona, hanncmika, ének, szolféz:;, zeneszerzés, zene
esztétika. zenetörténet. 

Az iskola rendes á; továJbbképzó osztályai teljes jogot ad• 
nak a tainulóknak mind zenei szakiskolákra. mind Zeneművé
szeti Fóiskolára való felvételre és t,ovábbtanulásra. 

A t'astttas dolgozók és hozzátartozói1c havi 20, a nem vas
uta.s dol,gozók és családtagjaik havi 40 forint tandíjat fizetnek.; 
A beira.1/kozáskor két hónapi tandíjat 'kell befizetni, ami egy
részt a szeptemberi, másrészt a tanév utolsó havi tandíját 
képezi. 

Az újonnan beiratkozó tanulóknak indexért 3 forintot, ok
mánybélyegre pedig 1 forintot kell fizetniük. 

A beíratás a régi növendékek részére augusztus 28-30-i(f. 
az új növendékek részére pedig smpt.ember hó 1-5-ig Lesz, a; 
központi zenei.skol.á.ban (Budapest, VII., Róu;a Ferenc utca 22.). 
9_.:_13 és 15-19 óra között. 

A�gusz(us , elején mintegy 20 napos franciaországi vendegszereplesre utazott. a szolnoki fűtőház Tisza táncegyüttese. A szolnoki táncosok szorgalmasan készültek a külföldi ven
dégszereplésre. Új műsorukat a Budapesti Vasutas Kulturális h�tek _ mfi�orá�a_n is bemutatták az tszaki Járműjavító Muvelődes1 Hazaban, A képen a pásztorbotoló látható. 

Hasznos -ésszerűsítések' 
A vasúti raktárakban min

denütt nehéz a munka. Ilyen 
helyen jól jön a munkát köny
nyítő éss7,er\'.isífé.s. Tapolca ál
lomás raktárában például 
ótiási erőfeszítéssel kellett ed-

eseti veszé.ly is a múltté. Et
egyengették a területet és 
széles betonlapokal födték 
be. 

� mondta, mmden vagya, hogy j , • , 
lékos csökkenés jelentkezik mielöbb dolgozhasson. ra_ sehol a �ervenyre, nem lab-
1960, évhez képest. A beadott I Berta Imre nem tagja_ _a dázlak __ az u�gyel, hanem gyor
javaslatok száma is csökke- KISZ-nek. Egyik napon meg1s san, burokraoa mentesen se
nést mutat. 1961 I. negyedévé- felkereste Salamon Fere11<, ko- gítséget nyújtottak, egy, a 
ben 2240-re. majd 1962 .

. 
év 

l

c.sivi2-;lgáló lakatost._ � -�polc�i • vasút nehéz éjjeli
.
· szolgálatá-

nőbizottságok munkája dig felhúzni a l«>ntinereket, 
1 a hordókat, a padlónál ma-

Ezt a két ésszerűsító mun
kát a tapolcai pályafenntar
tási főnökség dolgozói a VIIL 
pártkongresszus tiszteletére 
vállalták és Halmai Imre 
műszaki ffüntézó vezetésé.. 
vel terven felül végezték el. 

azonos időszakában 1987-re cs.�mo�nt KIS_Z-titkarat? esl ban megcsonkult. de minden-
"kk t zá A lf 

at ta kerte seg1tsen neki. A áron dolgozni akaró fiatal em-cso en_ .:2 a s i:n· z e 0- KISZ-titkár levelet írt a KISZ bernek. gadott UJttások sz.ama ugyan- közpcmti bizottságának, ahon- , , 
ebben az idós7.akban 722, 654, j nan a kérelem az Egészségügyi I Bognar Ka.roly 
illetve 523 volt. Minisztériumhoz került. Tapolca 

56 old., razve 3.20 Ft. gasabb szinten álló mérleg-
.,_�:;;;,s w.r;::n��ok m,;��:i::z� 1 re. __ A . mérlegről v'.3-16 levé-
sa aLlpján ké!<zült a kélnyv, Sok te]u]c LS balesetveszelyes volt. 
oldalról mutatja be a nőb1zott· 1 Ug,v segítettek ezen a prob
s.igok munkáJát és tumznos út- j Jérnán, hogy a mérleget ki• 
�i��� nv������ er:!: betonozo_t:t �knában . süly-
laJkozhassanak a nők problémái-

1 
lyesztették es szmtJe most 

val. a nőket foglatkoztal-0 k&Clé- megegyezik a raktár padoza
sekkel. t.ának szintjével. A mérlege-

B, K. 

.,. ..... ,......,_._,.. ____________ ..,. _________________________ _,,_ .... _.,._, _____ 1és már nem ldván különö-

A világ legmagasabban fekvo 

vasútja 

A vona,t ismerős t,ijakon ro-
• bog. Nem először utazom vo
nattal Csehszlovákiába, még
sem tudok nyugodtan ülni, 
pedig a szerelvény egyik pár
ná.s kocsijában kényelmes he
lyem van. Be kel! vallanom, 
hogy rossz utas vagyok. Ná• 
1am a cél n.em szentesíti a tá
volságot. No és a robogó vo
nat mellett elvillanó tájak 
szépsége, változatossága i.s 
nyugtalanít. Gyakran járok
kele( hosszú perceket állok 
a peronon és szimatolok, mint 
egy vadászvizsla, akit gazdája 
vadlesre visz magával. 

Nagyon szeretem a termé
szetet, a lankás, erdős tájat, a 
hegyeket. a meredek sziklák 
között csörgedezö patakokat. 
Ezúttal azonban a táj szépsége 
mellett jobban érdekelt: ho
gyan halad, merre tart a 
csehszlot•ák vasutak korszerű
sítése? Meddig jutottak cseh• 
szlovák barátaink a vasútvo• 
nalak vil/.amositásával? 

Ezekre a kérdésekre egy 
mondatban is meg lehet adni 
a választ. Csehszlo1.,ákiában 
rohamos léptekkel halad előre 
a vasút technikai rekonstruk• 
ciója. Ugy gondolom azonban, 
hogy az olvasó is úgy van, 
mint jóm,aqam voltam, ennél 
sokkal többet szeretne tudni 
a rsehszlovák vastttakról. 

Am, ha ez Í(l!J van. akkor 
• azzal kell ke�rfenem. hogu a 

Csehszlovák Szocialista Köz• 
társaság teherforgalmának 
minte1m 91  százaléka a 
vasútakon bonyolódik le. A 
vasútvonalak hossza 13 139 ki
lométer. A legfontosabb fö• 
vonal Usti nad Labemtól Csi
e-ma nad Tisou-ig, a csehszl?• 
vá k-szn1.,jet határállomásig 
vezet. Ezen a nemzetközi fő
vonalon bonyolódik le az or
sz1ÍQ teherfomalmánok a fele. 

Ennek megfelelően elsősor-

Csehszlovlikiai útijefyzetek 
Rohamos léptet.kel halad a csehszlo� ák rnsutal,; 

rekonstrukciója 

1. 

ban a fővonalak korszerűsíté
sére fektették a fősúlyt. Stu• 
rovóban, a közös csehszlo
vák-m.agyar határállomáson 
például modern rendező
pályaudvar épül. Az új léte
sítményt a legkorszerűbb biz
tosító berendezéssel szerelik 
fel. A Sturovo-Bratislava-

A terv szerint az elkövetke• 
zendö években No-vé Zámky 
is új felvételi épületet kap. 
Ezzel egyidőben a kézi álli· 
tású t'áltókat is kicserélik. A 
bratis!avai rendezőpályaudvar 
korszerűsítésére i.s sor kerül 
a jövőben. 

A pályák korszerusítésére is 

1\-lunkában a felsövezeték építök 

(Mrm:,us Bedrich á-llomásfőnök Tajza) 

Prága közötti fővonalon egy• 
más után tűnnek el a mecha
nikus jelzők, helyettük fény
jelzők teszik biztonságosabbá 
a közlekedést. Karos jelzóket 
egyébként már a mellékvona
lak részére sem gyártanak. 

nagy gondot fordítanak. Csu

pán a bratislavai igazgatóság 
területén eddig 500 kilométer 
hézagnélkii.li felépítményt lé
tesítettek. A Sturovo-Prága 
közötti fővonalon a határtól 
Kúty-ig már nem zakatol a 

vonat. Nagyszábású pályafel
újítási munkálatok folynak a 

Prága-Kassa közötti kettős
vágányú nemzetközi fővonal 
Bohumin és Zsolna közötti 
szakaszán i.s. Erre a nagyfor
gaZmú vonalra bizony ráfér 
a felújítás, mert a pálya igen 
rossz állapotban van.. 

Ugyancsak ezen a vonalon 
tűnt szemembe a lázas ütem
ben folyó villamosítás. Prágá
tól Prerovig t•illamosmozdony 
továbbította gyorsvonatunkat. 
Ott azonban, meglepetésre 
gőzmozdonyt kaptunk és le
tértünk a villamositott vonal
ról. Mint később megtudtam, 
a vonal túlzsúfoltsága miatt 
ez a gyorsvonat Olomuc, Mo• 
raska-Ostrava és Bohttminon 
át 1Wgy kerülővel teszi meg a 
Prága-Kassa közötti távolsá
got. 

Nem sokáig. A fővonalak 
villamosítását ttgyanis terv
szerííen végzik Csehszlovákiá.
ban. A felsóvezeték-építők 
már Bohumin és Zsolna kö
zött is megszállták a vonalat. 

Brno és Ceska T:-ebova kö
zött is megkezdték az előké
születeket a viltamositásra. Az 
alagutakban már folynak az 
átalakítási munkálatok. Eze
ket az alagutakat úgy képezik 
ki. hogy mire so-r kerül a vo
nal villamosítá.sára, már ne 
okozzon gondot a szúk ke
resztmetszet. 

Egyébként mint csehszlovák 
barátaimtól értesültem, je
lenleg 860 kilométer a villa
mosított vasútvonalak h.ossza. 
Ez a szám 1965-ig 1044 kilo
méterre növekszik. 1968-ig pe
dig a személyforgalomból tel
jesen kivonják a gőzvontatást. 
A szerelvényeket villamos- és 
Diesel-mozdonyokkal továb
bítják. 

Visi Ferenc 
(Folytatjuk.) 

sebb erőfeszítést a dolgo
zóktól. 

A ra1.-tár n:vilt raktárterü
let.e azelőtt hepe-hupás volt. 
Ha esett az eső. bokáig ért 
a sár. Nehéz volt itt kfü.Ie
kedni a kézi targoncákkal. A 
raktári dolgozók és az áruk 
egyaránt ki voltak téve a sé
rülés veszélyének- Ez a bal-

üzembe helyezték a Szov
jetunió legmagasabban fek
vő vasútvcnw,lát a Kaukázu.s
ban. Ez a vonal Jerevánt kö
ti össze Sevantóval. Hossza 
84 kilométer. nyomvonalának 
magassága a tenger szintje fe-
1,ett 900 és 2400 méter között 
vá-lta,kozik. 

A MÁ V szimfonikusok bérleti 
hangversenyének programja 

I� . Okt��er 12: Sosztakovics: Un-
r 

Tannh§user nyitány. Vez.. :
. 

LU• 
nep1 nyitany. - Petrovics: Fuvola ká.csy András Brassó). Közr. : Belverseny. - Mahler: D� a töldről. cik (Csehszlovákla). vez.: Lukács M1klos. Közr. : x. Március 1: Debussy: Ket N'oc-Szarka József. 

1 

turne. - Vass: Három :fantázla n. November 2: B3ndel: Con- (Bemutató). - Dukas: Büvészin:::..s. certo grosso. - Grieg: a-moll zon- - Musszorgszkij : Egy kiállitáij hégoraverseny. - Ravel : Pavane. - pei. Vez.: Lukács Miklós. Stravinszkij : Tűzmadár, szvit. XL !\'fárcius 1s: Sibelius: Hee:e� V�z.: Pécsi István. Közr.: Varsá- dűverseny. - Debussy: Kis 52\.:lt. nyt László. - R. Strau!;S · Till Eulensptegel. m. November 16: Mozart-est. Vez. : Rubányi Vilmos. Közr.: Ku• 
Kis éji zene. - Symfonia concer- bfnyi Attila. 
tana. - !tegu1e�. Ve�. : Lukács XII. Aptilis 5: Szabó: Líral-szVit. Miklós. Kozr.: Fo':áro�1 :tnekkar. _ Brahms: Kettős verseny. _ _IV. December 7 . Sa�1: János Beethoven: Vlll, s7.tmfónia. Vez. :  vitéz-szvit, - Prokofjev. Z�ngo- Pécsi István. Köu.: Szász Jó-r�verseny. - Brahn:is: L sz1�úó- zset, Szász Arpád. 
��

3

s"zb�:!�a
L

�::�=it 
Kozr.: xm. Április 19: Farkas Cantus 

V. December 21: Kodály-est. A P�n_nonicus. - Honegger: Dávid 
szenö ao éves születésnapja al• kiraly. Vez. : Forray 1'llklclfi. 

kalmából. Galántai táncok. Kádár Közr: Budapesti Kórus. 
Kata. Páva variációk. Te Deum. XIV. Május 3: Beethoven: n. Vez.: Lehel Gyiirgy. Közr.: Fóvá- sz!rnfónla. - Ravel : Raphnis és 
rosl 2nekkar. Cloe n. szvit, - Bartók: csodú„ VI. 1963. januir t: Bach: h-moll latos mandarin szvit. vez.: Tol
szvit. - Bartók: m. zongora ve!"- mácsy László. 
seny. - Brahms: II._ szimfónla. xv, �1ájus 11: Rlbár'v: L szim• Vez.: D6ry Dénes. l<:özr.: Ishán fónia. (Bemutató). - Sa1nt-Sa.ans: 
Kovács (USA). Csellóverseny. - Csajkovszkij : v. yn. �anu4r 18: Haydn� C-dur szimfónia. vez. : Pécsi tstv&n. szimfónia No. 97. - Beethoven� Közr.: Rácz Zoltán. 
��°:a�:f�

r
�����

e
;��z�. '6:���� XVI. Május 31: Bach: tv. Bran--

Vez. ! Pécsi István.. Közr.: Antal denburgl verse":Y- - Haydn: Oboa 
Imre. verseny. - Ha.lldel : Ale.xander--

VIII. Február Ja Debussy: Té- �anzye��g:i:::�cs Miklclfi, Közr., 

��es��h;-;- �i�ci,,
va

;�n��r
c
�

I
:',.�; Ismételten felhívjuk a bérlettu• 

AlmassAy László. laJdonosokat, hogy a régJ b-'rle-. tek megujftása végett keressék fel IX. Febru<lr 15: Mo7J8rt :Tuplter a Zenekari Fönöksé�et (Bp VIII . s�mfónia. - Bach: F-dur hege- Múzeum utca 11.) 0
A� 1982'-Ga-a·� duv!rseny. - Mendelsso�n: He- hangversenyévadra új bérlett!k geduverseny. - Constantmescu� 2. ugy"'nott \"álthatók szeptem� román rapszódia, Wagner: 17-től 22-lg, 



MAGYAR VASUTAS 

Nyelvtanfolyam, 

jegyvizsgálók részére 
Hazánk különböző tájait év_ 

r6! évre több külföldi keresi 
fel. A mi gyönyörű vidékün-

1962, AUGUSZTUS 15. 

H l  
Van nyári ruha, 

,,A ma.tematika mindif kedvenc tantárfyam volt" 

ket, a Bükköt. Miskolc-Tapol
cát és Lillafüredet is ookan 
látogatják_ A vendégek útba
igazítása, érdeklódéseik kielé-

csalf éppen nem szabad viselni 
gítése a vonaton nehézségbe Igen, Van ilyen rendelkez�s. , , . , 

,,A nem a lélek tükre" - képviseltem a 00$Ut4s mneket. 
tartja a közmondás. Talán igaz, A BVSC csapatának, a meg
talá� nem! Egy azonban biz- alakulástól kezdve ta{Jja va
tosnak látszik: a gondolkodó gyok. 1959-ben Münchenben is 
ember tekintete más, élénkebb, ott voltam az Európa-bajnok
alaposabban látó, mélyre né- sáuot nyert vasutas válogatott 
robb, mint azé, aki nem érdek- e&apatban. 
lő<lik megannyi más után, ki- - :f:s a gimnázium? - sza
elégíti a véletlen vagy maga- kítottam meg kedvenc témá-
választotta mindennapi élete. ját. 

A Budapesti NVUQati pálya.- - Kitől M,llutta, hogu tanu-
sdvar rakszerjavító műhel.yé- lok? - Nehezen, de beszélni 
ben dolgozó Kardos Ernő jól kezdett erről is. 
igazolja a közmondást. - Pilisen valaki említette, 

Alig hiszem, hogy 54 eszten- ho{J1J a monori gimnázíumban 
dós. Kicsit szomori:ian beszél a a level.ező tagozaton tanulni le
múltjáról. Inasévekről küzde- het. Beiratkoztam. A jó pap is 
lemról, családról, asszonyról, holtig tanul! teszi hozzá gyermekekről, munkanélküli- derúseTu - Először bizony nem 
ségról. volt könnl/Ú a tanulá.!. A wer-

- 1930-ban kezdtem foglal- mekkori négy polgáriban takozni a sakkal. Bizony, sok- nultak ugyancsak mélyre süpSZOr üres gyomorral, egy-egy pedtek. De megbarátkoztam a 
t.ér viseit padján tolog�ttuk a könyvekkel, hiszen régi ismefigurákat. 1938-ban mesterje-

I 
rőseim voltak. A matematika 

lölt és 41-ben mester lettem. A pedi{] mindi{] kedvenc tárgyam vasút százéves jubileuma al- volt, ma is az megy a legjobkalmából rendezett versenyen ban. Az első és második évfodi;at nyertem. Aradon, Te- , lyamot jó rendü eredménnyel mesvárott, Varsóban, Várná- végeztem. Röpke két estiendő, 
ban válogatott játékosként I és itt az érettségi. Mindössze 

Lenkei Feri öt bajnoksága 

Lenkei Ferenc, a BVS.P fiatal mellúszó rekordere 

Július utolsó napjaiban a méteres vegyesúszásban is or-
1\'emzeti Sportuszodában ren- szágos csúcsot javított. 
dezlék meg az országos ifjú- Nagyszerűen megállták a he
sági úszóbajnokságot. A há- lyüket a többiek is. A fiúknál 
romnapos bajnokságon az idén például Muskovszki, Balássy 
is nagyszerűen szerepeltek a és Oswald, a lányoknál Gágyor 
BVSC fiataljai. Lenkei például Vera, Túróczy, Jacsó, Tölgyesi 
öt egyéni számban nyert baj- és Nagy érdemel elsősorban 
nokságot. Ezenkívül néhány dícséretet. 
váltószámban is hozzásegítette A pontversenyt fölényesen 
csapaliit a bajnoki cím meg- nyerték a BVSC úszói, akik a 
szerzéséhez. A tehetséges fiatal három napos bajnokságon 328 
versenyző. aki ebben az évben ponot értek el, a második h� a 2

.
00 mét�res mellúszásban 

I 

lvezet1:_ FTC 26_3, a harmadik 
h''szer is megjavította az or- ú. Dozsa pedig 156 pontot 
szágos felnőtt rekordot, a 200 szerzett. 

55 éves leszek és maturus. In
kább később, mint soha! 

Amióta tanulok, talán egy 
kicsit -nélkülöznek a figurák. 
Bár csábíi{latnak. Egyszer ők, 
egyszer a könyvek erősebbek. 
Csitítgatom magamban a sakk
szenvedélyt: Türelem! Türe
lem! Csak még egy kicsít, az
tán tudással gazdagodva, min
den percem a koppanó fi{Ju
rák.é lesz. 

* 

Nézem ezt az érdekes em-
bert, egy elrejtett vasúti mű
hely munkását, a belóle áradó 
életkedvet, optimizmust, az 
életbe. a jövóbe vetett hitét, bi
zalmát, és arra kellett gondol
nom, hogy ilyen akarattal, ki
tartással, szívvel lehet csak 
sakk-mattot adni az életnek. 

- gergely -

A Kilián-pontokért 
S21ékesMlélvár állomás keresk..

delmi szolgád-ata és a MAV Autó
fuvarozási Főnökség székesfehér
vári klrendeltségének dolgozó! 2x 
30 perce,s labd.•rúgómérk(!zést ren• 
deztelc a K!llin-roozgalom Jegyé
ben. A ménkőzás, amelyet mind
.két 87.0lgálatt helyről több dolgo
zó szw:'kolt végig, 1 :1 arányú dön
tetlen.ne! ért véget. Az állomáson 
egyébként 114 vasutas vesz rés:ot a 
Kilián-mozgalomban. 

A két csapat ��tékosa.t a mérkc5-

Zés után a csaiádtagok:kal e�yütt 
solkái.g egyUtt maradtak és fehér 
asztal mellett. beszélgetéssel. po
razgatássaJ töltött.ék el az időt. 

Fellenáült a sportélet 
A korábbi h6!napo'.l<ban a MA V 

�i,ületelemgyárt,ó F(!nökség:nél 
meglebet&en keveset törődtek a 
dolgo7.ók tömegsportJával. E-z az 
á!lápot azonban már a múlté. Az 
utóbbi hetek.ben feHer.dült a ló
nöks6 énél a �rtélet. öt sport
ágban csapatbajnokságot, három 
sportágban pedl<? egyént bajnoksá
got frt,ak ki. A K!llán-mozg.,Iom Is 
szél�ed.Uc:. A jele!k szennt mint
e,,y 100-llo dolgozó részvételére 
lehet számítani. 

-- • • • --

A VIT Kupáért 
Az t&zaki Járműjavítóban 

két évvel ezelőtt alakult egy 
női röplabdacsapat. Az első 
évben a szakszervezet buda
pesti bizottsága által kiírt baj
nokságot veretlenül nyerték. 

Az együttes. amelyben az
óta tovább mélyült a kollektív 
szellem, az idén is sikeresen 
szerepel, A X, kerületi TST 
által a VIT tiszteletére kiírt 
kétfordulós röplabdabajnokság 
első fordulójában veretlenül 
végeztek az els'5 helyen. A lá
nyok bíznak abban, hogy a 

máso<lik fordulóban is hely
állnak és megnyeriik a VIT
kupát. 

Ka.ncsura György 

ütközik. Hiszen még kevés Valaki, vagy valakik megtiltottak a nyan n;ha es az_ 
inp-

olyan jegyvizsgálónk van, aki kabát viselését a nemzetközi vonatokon , szolgálatot tet,!sitó 
beszél valamHyen idegen nyel_ jegyvizsgálóknak - mondván az �m szep� azaz kedvezot� 
vet. gondolatot kelthet az utazóközönsegben., foleg a nemzetközi 

A miskolc-tiszai pályaudvar utasokban. 
szakszervezeti bizottsága éppen Hát ebben sok igazság van! 
ez.ért határozta el, hogy a Vö- Nem mindel/11 az hogy a hazánkban talán eUíször járt 
rösmarty Klubban német idegen, vagy hazat tltas, hogyan vélekedik, hogyan, milye11, 
nyelvtanfolyamot szervez a öltözetben látja a v�utas dolgozókat. 
jegyvizsgálók részére. A tanfo- CsaJc éppen egy a. bökkenő! Az, hogy évszázadok óta, 11 
lyamon 85 vasutas dolgozó kamgám szövet sokkal súrúbb rostú, 1,-astagabb, s fu1I 11 'llap
vesz részt. A részt �ők kö- sugarakat, a meleget, rossz vezetőként jobban órzi mint a vd-
zött akadnak más beosztású szon 4nyag. Tehát meleg. , . . vasutasok is. _ Olyan meleg - mondja Szabo Dávid ,egyvizsgáló � 

A tanfolyam vezetését a hol/11 ájulás környékez ezeken a szörnl/Ú meleg napokon. 
miskolci Nehézipari Egyetem Hátha finnyás ember ez a Szabó Dávid, olyan aki be
német nyelvű tanszékének ve- gyullad egy kis melegtől és a külcsín érdekében nem akar 
zetóje, dr. Vith Józsefné és ennyi áldozatot sem meghozni - gondoltam .- és megkérdez
helyettese, Marrsán Gyula váL tem jó -néhány érdekeltet. 
Jalta. A sz;:,rvezésért Vécsei Abban valahányan megegyeztek, hogy fontos, 'llagyon fon
Jázs,efet, az szb kultúrfelelő- tos a külcsín! De miért van nyári ruha, meg ingkabát, ha nem 
sét illeti dicséret. Megfelelő szabad viselni? érdeklődés esetén orosz nyelv-
tanfolyamot is indítanak. a 
klubban. 

K. J. 

A Dbofalos Lophól 

A Hivatalos Lapból a 62l&ksZer• 
vezet! bizottságok és a dolgozók 
flgyelmél>e ajánljuk a következő
ket: 

SL sz4mb61 : L17670 /196%. I/3. A . 
.Az 1/. és az I/9. 67.llkosztály fel
ügyelete alá rendelt anyag1<.ezel(!! 
swlgálatt helyeknek az Anyagel
látási Igazgatóság !e!Ugyelete alá 
történ(! áthelyezése. 

l.1900'93/1963. I/S. A. A Villamos 
Fels6vezeték �pitésvezetóség 
anyagrészJegének átcsoportos!tása 
az anyagszerlrezelés! szak.szolgálat
hoz, a v!llamosvonalfelUgyel6ség 
anyagkezelésén.ek módositása. 

119307 /19!1Z. I/S. e. A n6k és fia· 
talkorúal< életének és testi épeé
gének v,!delmérol s,óló 11/1962. (IV. 
5.) sz. Konn. renóelet végrehaj
tása. 

- Automata hídmérleget 
adtak át Záhonyban. Az új 
hídmérleg, amely már a próba
méréseknél is kitúnően múkö
dött menetközben méri a va
gon�kat. 

- Az angol vasutak sze
mélyforgalma június közepe 
és szeptember eleje között éri 
el csúcsforgalmát. Ezalatt az 
idő alatt mintegy 850 étkező
kocsi áll az utasok rendelkezé
sére. A múlt évben a vonato
kon 11 millió utas étkezését 
biztosították a főszezonban. 

- l\.legkezdték a vasút épí
tését a visontai külszíni szén
bánya és a miskolci fővonal 
kcnött. Ezzel egyldőben kor
szerűsítik Nagyút állomást is. 

- Ugkondícionáló berende
zéssel, hideg-meleg vízzel, rá-

A Dunakanyar sakk-csapatba Jnoka 
A szobí járási TST minden 

évben megrendezi a Du'llaka· 
n11ar sakk-csapatbajnokságot. 
Az idei bajnokságra Nógrád
verőcén, a község kultúrottho
nában került sor augusztus 
5-én. A bajnokságban 23 csa
pat vett részt. 

Az előző években egymás-

Egy jegyvizsgáló 
dicsérete 

Július 9-én a Wiener Walzer 
expresszel utazott el a kislá
nyom, 114gybátyjához Bécsbe. 
Az utazást sok izgalom előzte 
meg. Részben azért, mert kis
lányom ezúttal kísérő nélkül 
utazott. A Kel<1ti pályaudvaron 
az egyik jegyvizsgálót kértem 
meg, how legyen a gyerek se
gítségére. 

után kétszer a Kistext csapata 
szerezte meg a bajnoki címet. 
A Nyugati pályaudvar sakko
zói először indultak - két csa
pattal - a Dunakan,var baj
nokcsapata címért. Az első 
csapat kitűnő játékkal, impo
náló fölénnyel nyerte a baj
nokságot. l' 

A szerkesztöség üzeni 
Boldi7sár Gyula Békéscsaba, 

Lelti Ferenc Pécs, Bognár Károly 
T&polca, Srentgáll István Gyön
gyös, Pint.ér Lajos Vácrátót, Cseh 
Zoltán Szolnok. Kisvárdai Ján06 
Mlskolc, Szlládll Sándor, Tótka 
Károly Sreged, Csontos László Do
rog. PerlaGci Gyula Sopron, Kan
csura György, Hámor Mátyás Bu
dapest. Leveleiket• lapUJtk anya
gához felhasmAljuk. 

- lyt -

dióval és fénycső berendez�
sel felszerelt 40 hálókocsit 
szállít az El/1/esült Arab Köz
társaságnak a Győri Wilhelm 
Pieck Vagon és Gépgyár. 

304 társadalmi órát dolgozott 
a lágymányosi vásárváros te
rületén az f:szaki Járműjavító 
76 dolgozója. 

- Balesetelháritási vándor
kiállítást rendezett a Debrece
ni .Jánnűjavítób&n a megyei 
balesetvédelmi tanács és a me
gyei rendőrkapitányság köz
lekedés-rendészeti osztálya, 

- Újfehértó és Császárszál
lá& között a nyílt pályán ki
gyulladt egy tehervonat, két 
préselt lenszalmával és fúzja
vesszővel megrakott kocsija. 
A tüzet a vonat . személyzete 
vette észre. Az égő kocsikat 
azonnal lekapcsolták, a többit 
távolabbra vontatták. A túz 
feltehetően mozdonyszikrától 
keletkezett. 

- 15 :fiatal kapta meg a 
szakma Ifjú mestere jelvényt 
a celldömölkl fűtőházban. A 
fiatalok· közül hánnan arany, -
hárman ezüst, kilencen pedig 
bronz jelvényt szereztek. 

- 150 ezer vasutast fenyeget 
az elbocsátás veszélye Angliá
ban, mert a kormány számos 
kisebb vasútvonal forpalmá
nak beszüntetésére készül. 

- Infravörös sugárlapok 
felhasználásával propán váltó
fűtőberendezést konstruált MCY 
nyugatnémet válla.lat. A ké
szülék megóvja a váltót a fa
gyástól és nagy hóesés ider.'n 
is lehetővé teszi a váltóállítást. 

Az utóbbi 10 év alatt a 
Német Szövetségi Köztár�a
ságba 53 ezerrel csökkentették 
a vasutasok létszámát. Hír
ügynökségi jelentések szerint 
1963-ban újabb 7000 vasutas 
elbocsátására kerül sor. 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  

Az114p este fél tiZenel/1/kM 
lakásomon csen;,ett a telefon. 
Szabó IV. József jegyvizsgáló 

Pintér Lajos Vácrátót, Pongrácz 
József Táplánszentkereszt, Faze
k.as László CSépa, Sugatagl Béla 
Nyékládhba. Panaszukat Uletékes 
helyre wvá;,bitottuk. 

hívott fel és közölte velem, csontos László Dorog: .,Br!gá
hogy kislányom a határig jól dok, h8 találkoznak" és „Hatodik 
utazott és bizonyára Bécsig brigád" cfmü verse köz.J.ése nem 
sem lesz különösebb probléma alkalmas. 

- Poggyászőrző automaták 
Lipcsében. A Német Demokra
tikus Köztársaságban ;ú!ius 
elseje óta állnak a közönség 
rendelkezésére poggyászőrzó 
automaták.az első autom■tákat 
a lipcsei központi pályaudva
ron állították fel. 

Vfzsz1ntes: 1. Ige':�<l:6. 3. A p¼• 
Jyafennt""rt:tsl munkát könnyítik. 
13, .. vissz.a!-:zó ! i:;. Kivá 6. 16 . . . .  se 
fel 17 Szoms,éd nép. 19. Hang
t:113.nui les. 20. Nye:-s. f"!hérft�tlen. 
21. Kutya. 22. A �"'nbcusok városa. 
23. Román elem<'kkel ke,·ercdett 
k�!ta n(,o. l:'3. A;. r�ylk s· ülő. 
26 Eisenhower beeeneve. 21. Kot-

rógép. 28. �inti. 29. Személyes 
névmás. 30. Háziállat. 31. ;Ilyen 
hal Is van 31! Japán város. 34. 
Bács megye'! község. 36. Betút vet. 
37. STomorú. 38. Részvénytársaság. 
4-0. HUIIISféle. 41. Afrikai tó. 43. 
Sötét szélek ! 44. Igy, oroszul. t6. 
Nt'Ve16. 48. Nagyon fontos fém. 
49. Afrikai városba való. 51. Visz-

sza: ül(!hely. $!. Rag. 54. Cson
tot köt Ossz.e, 55. Zálogház, pes-

��-f�. K�:=s�
ez6

m����= 
Zól. 60. Azsla! templom. 61. A fák 
hazája. 63. Okozat szUl(!Je. 64. R..
rreg a föld, 65. R. L. 66. Nemcsak 
szép, 67. Határfolyó. 68. Francia 
kártyaflgura. 70. Tör. 

az utazással. Őszintén szólva , Bognár Károly Tapolca: A szol
meglepódtern, amikor meghal- gálatt menetrendkönyv 10. sz. ro
lottam a jegyvizsgáló hangját. vatára tett ész.revétell!vel kapcso
Nem reméltem, hol/11 ilyen lel- latban a 8/C menetrend! osztálya 
�iismeretesen eleget tesz kéré- közölte, hogy megszUntettélk a 10. 
semnek. .i:)ppen ezért ezúton is sz. rovatot, mert a tapasztalatok 
szeretnék köszönetet mondani szerint gyakorlat! has?.na nem 
az udvarias, lelklísmeretes 

l 
volt, ugyanakkor a szolgálati 

Szabó IV. Józsefnek. menetrendkönyv nyomdai előké
Schőn Tibor okl. gépészmérnök sz!t(! munkálatait nehezltette, r..-

Budapest leslegesen mWlkaigényessé tette. 

MAGYAi! VASUTAS 

FeJel(Ss szerkesztA: Gulyds Jt,. ro·
Felel6s ldadO: Szabó Antal 

Szerkeszt6sé,:: Budapest. Vl. 
eenczur u 4L 

Telefon: város1 : f24-114 
Ozeml : 89-7'1. 

rerjeszt1: a Népsz.ava Laplda 
VáUalat 

BudaPeSt. vn.. Rál<6cz:I Ot 11< 

Szikra Lapnyomda 

FUgg!íleges: 1. A muDl<.averseny 
értékelésének egyik tényez6je. 2. 
Bács megyei községbe való. 4. Ig..
kötö. 5 Nem Ulve. 6. Arc fran
ciául. 7. Latin és. 8, Rég! td(!. 
9.  Szivesen, németUl. 10. Pengéjű. 
11. Fél pete, 12. A mohamedánolk 
szent köve. 14. Hege, 18. Ellentétes 
kbt(!szó. 20. Oset. 21. A költészet 
egy!k ágának művel(!Je. 24. Hang
talanul a légben. 25, Kelet! nép. 
27. Hires matematikus CSRlád. 28. 
Kötlls-z.ó. 3-0. Log-ar!tmus. 32. Latin 
szónoklat.�3.1. Njbel-dfja8 angol fi. 
zikus. 3.5. Kerek szám. 36. Régi bl· 
zony. 39. Mozsárágyű. U. Köz
ség Veszprém me,n,ében, 45. Ez 
meg Borsodban van. 47. Szfn.mű
vészUnk. 50 Mutatószó. 51. Kutya
fajta. 52, Még egy V<:szprém me
!!Ye! kö,.sé<(. 54. A 49. rendszámú 
elem. 56. Hires szJ'nmavész volt. 
57. Nem sokat ér(!, 58. Lop. 60. A 
dob teszt. 61. Indulatszó, 62. Nem 
tavaszt. 64. Francta utca. 67. Sze
mélyes névmás, 68. Klmondott be· 
tű, 69. J'uttat. 

K Á N I K U L A  

Bekilldendö: vizszintes 3, és fflg
g(!!eges 1 sorok. BelkUltl<'sl határ
idő: szeptember 10. A helyes mef(
fe1t(!k közölt könyveket sorsolunk 
k!. 

A% el(!z6 ke,esztrejtvény llelyes 
megfejt��: Szakszervezeti polJ-
tlkal iskolák. Rakodó területek. 

HŰTŐ 
l\0(51 

•. � # . # • . · . .  '-

sampl/.ng módsu-r. Könyvet - Na, komám, ma nem savanyodik meg 
nyert:· -� :i,;tv111mé, B�. 1 az ebédünk. 

Kellemes zárfék 
(Pusztai Pál rajzai) 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESVLJETEK! 

VL tllVFOLYAM, 17. SZÁM. 

Milyen feladatok várnak a vasútra 
az őszi hónapokban? 

Legmesszebbmenő 
tervszerűséget 

Az idén is szeretnék a 
gyár elismerését kivívni. 

-vi 

--·••--

Békekisgyűlések 

�fiskolc:on 

Az ómiskolcí Pályafenntar
tási Főnökség szakszervezeti 
bizottságához tartozó 19 mü
he!ybizottságnál augusztusban 
kisgyfiléseket tartottunk a' 
moszkvai béke-világkongresz
szus jelentőségéről. Hruscsoi, 
elvtárs beszédéről. Megtár
gyaltuk azt az üzenetet is, 
amelyet a kongresszus intézett 
a vilái? népeihez. 

A kisgyűléseken - amelyek 
előadói a mühelybizottsági 
titkárok voltak - több mint 
800 dolgozó vett részt és 53 
szólalt fel. 

Dolgozóink a kisgyüléseken 
hitet tettek a béke ügye mel
lett és bíznak abban, hogy a 
nagyhatalmak végül is meg
egyeznek az ellenőrzött lesze
relés kérdésében. 

Antal József 
Miskolc 
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A VIII. pártkongresszus tiszteletére 
Közeled�k a szállítási fel

adatok dandárja, az őszi for
galom. Vala.mennyi szol,gá!.o.ti 
hely kollektívája készül a na
gyobb feladatok teljesttésére. 
Ez a munka egyben a párt 
VIII. kongresszusa tiszteletére 
kezdeményezett munkaverseny 
újabb BZllkaszá.t is jelenti. 
Mindenekelött a gazdaságo-
sabb szállítás, a tartalékok 
hasznosítása kell, hogy jellem
zője !Egyen az elkövetkezendő 
idöswk munkajáF.,a,k. S ez a,; 
elhatározás a vállalásokból, 
azo'c teljesitésébói is kiérző
dik. 

Tatab.inya-f elsö 
állomás dolgozóinak teljesít
ményét jól tükrözi a kongresz-
9ZUS tiszteletére tett vállalá
sok teljesítése. A múlt ev első 
félévében 998 tonna rako
mányt szállított egy-egy te
hervonat, az idén átlagosan 
1013 tonnát, júliusban pedig 
1033 tonnát. Tavaly a teher
vonatok 58 százalékát indítot
ták menetrendszerűen. az idén 
74 százalélkát. Altalában mind 
a három forgalmi brigád jól 
dolgozik de különösen szét,• 
eredményeket ér el Dörner 
sz.olgálattevő bri,gádja, 

Balatonfüred 

állomas dolgoz.ói, akik már va
lamennyien szocialista bri
gád.okba tömörültek, jól meg
állják a helyüket. Júliusban 
kocsitartózkodási teljesítmé
nyeilc 4,6 s7.ázalékkal haladta 
meg az élüz.em szintet. a ko
csikihasználásban pedig 113,5 
százalékra teljesítették kong
resszusi felajánlásukat. 

Barcs állomás 

dolgoz.ói a VIII. pártkong,resz
szus tiszteletére tett vállalá
saikat augusztus 15-re telje
sítették illetve túlteljesítet
ték. A személyVonatok menet
rendszerinti közlekedésében 
99,85, a tehervonatoknál 96,75, 
a kocsikihasználásban 108,09, 
a kocsitartózlfodásban pedig 
100 százalékra teljesítet..ék a 
vállalást. Az állomás dolgozói 
továbbra is nagy gondot for
dítanak arra, hogy a tervet él
U7.em szint felett teljesítsék. 

A f eroocvárosi fütöház 

ra teljesítették. A kocsijaví
tó műhely dolgozói részleg
vizsgás tervüket 106,6, a kö
zépjavításokat pedig 110,9 
százalékra teljesítették. 

A többszörös élüzem cím
mel kitüntetett 

szegedi fütöház 

dolgozói is JO eredményeket 
értek el a kongresszusi ver
senyben. A mozdortyműhely 
dolgozói két gőzmozdony rész
legvizsgáját vállalták terven 
felül. Ezt a vállalásukat máris 
túlteljesítették. Két mozdony 
helyett három részlegvizsgáját 
végezték el. 

4 f erenetárosi pályafenntartási 

fönökséghez tartozó 

pályamesteri szakaszok 

dolgozói termelési tanácsko
záson vitatták meg, hogy az 

dolgoz.ói jő munkával készül- elmúlt hónapokban hogyan 

nek pártunk VIII. kongresz- tettek eleget a kongresszus 
szusára. A munkában a szo- tiszteletére tett vállalásuknak. 
cialista címért harcoló brigá- Ferencváros személypályaud
dok járnak élen. A kongresz- varon például terven felül 
szusi verseny eddigi szaka- építették meg a pályaudvar 
szában és az alkotmány tisz- XIX. és XX. csonkavágá
teletére indított ünnepi mű- nyait. Ezzel 600 OOO forintos 
szakban egyaránt kiemelkedő termelési értéket nyertek. Ki
eredmények születtek a fűtő-- téröcsere tervüket is maraháznál. Száz elegytonna ki-
loroétertervüket például 114,3, dé!ktalanul teljesítették. A 
hasznos kilométertervüket Dunai-összekötő vasúti hídon 
110,6, az átlagos terhelési ter- befejezték a vágányok szem
vet 103,3, az összes mozdony- I

I 
pontjából oly fontos hidfa

kilométer tervet 105 százalék- cserét. 

A lelsóvezetékesek vál/alt6k: 

November l.0-ra befeie.zik 
a miskolci vonal vil lamosítását 

Az év e!l.ején olyan utasítást 
kapott a MAV Felsővezeték 
Építésvezetőség, hogy 1 962-ben 
Nyékládhá.záig végezzék el a 
Hatvan-Miskolc közötti vonal 
villamosítását. Májusban mó
dosult a terv. Közölték az épí
tésvezetőséggel, hogy decem
ber 31-ig el kell jutniuk Mis
kolcig. A közeljövőben átépí
tésre kerülő tiszai pályaudva
ron ideiglenesen provizóriumot 
kell alkalmazni, ezenkívül a 
rendezőben is villamositami 
kell négy vágányt. 

A felsővezetékeseket először 
meglepte a terv módosítása. A 
nyár elején a vasúti szolgálati 
helyeken kibontakozó kong-

resszusí verseny hatására 
azonban ók maguk vállalták: 
a tervezett határidőt lerövodí
tik, december 31-e helyett no
vember 20..,-a befejezik a vo
nal villamosítását. 

Eddig a szürke tények. De 
lássuk, mi van mögöttük. A 
felsővezetékesek mit végez
tek, meddig jutottak a mis
kolci fővonal villamosításá
val. 

Egy meleg augusztus eleji 
napon Hrabovszki Sándor épí
tésvezető éS Hamenda Fe• 
renc párttitkár társaságáb81Il 
látogattam meg az építésveze
tőség Nyék!á,dháza állomáson 
székelő kirendeltségét. 

Az Emőd állomáson dolgo
ZÓ szerelőkhöz egy pályames
teri motoros kis kocsin jutot
tunk el az ebéd utáni órák-. 
ban. Sugatagi Béla művezető 
fiatal szerelői az állomás ke
reszttartóinak szabályozását, 
az alsó iránysodronyok felhú
zását, a szigetelők bekötését 
és az oldalkarok felszerelését 
végezték. Emőd és Nyék!á,dhá
za között egyébként már az 
oszlopokon állt a vezeték. Az 
50 tagú szerelő csoport 3 kilo
méter hosszban két hosszlán
cot tud felhúzni egy biztosított 
vágányzár mellett. 

állomáson ötletes kongresszu
si felajánlást teljesített Szo
boszlai István forgalmi szol
gálattevő és Ruszbach Árpád 
műszaki főintéző távközlési 
dolgozó. Saiát erőből. elíeh-vő 
anyagok felhasználásával há
zi kistelefon központokat ké
szítettek. A két vasutas mun
kájának értékét növeli. hogy 
már •Alsóőrsnek és Balaton
fúzfónek is készítettek egy
egy példányt a házi kis köv
pontból. Elsőrendű feladatuk : a minőseg javítása 

A zöld lakókocsik környékén 
csend honolt. Csak a „vendé
geket'' váró művezetóket és 
néhány irodai dolgozót talál
tunk ott. Ilyenlk.or a brigádok 
kint tevékenykednek a vona
lon. A kocsikban tikkasztó a 
hőség. Alig pár percet töltöt
tünk � az egyik iroda.kocsi
ban, arcunkon máris patakzott 
a verejték. 

Egy i<ieig figyeltük a magas
ban dolgozó szerelők munká
ját. Cirkuszi mutatványnak is 
beillene, amit ezek a fiatalok 
a kereszttartók szabályozása 
közben végeznek. Ehhez a 
munkához bizo!l(Y' nemcsak fi
zikai erő kell, hanem ügyes
ség, sőt, bátorság is. 

lánb-Kö,eskálnak 
nagy körzete van a Balaton 
északi partján. Az állomás ide
genforgalmi srempontból is 
jelentős. Ezért az állomás dol
gozoí Simon Mihály állomás
fönök vezetésével a VIII. párt
kongresszus tiszteletére tár
sadalmi munkával szépítik, 
fejlesztik területüket. Rend
behozták a vagonrakodó hely
hez vezető utat és a rakhelyet. 
Az állomás elötti autóbusz
megálló térségén virágospa.r
kot létesítettek. 

Siófok fasutasai 
óriási idegenforgalmat bonyo
lítanak le a nyári időszakban. 
Hétköznapokon félszáz sze
mélyvonat uk van, vasárna
ponként ennél is több. Jelen
tősen megnövekedett az állo
más teherforgalma is. Am, az 

Az utóbbi években sokat 
I 

melési mutatóban elérték a 
fejlődött a járműjavítás szer- kívánt szintet. 
vezettsége, műszaki színvonala 
a Szomba1helyi Jánnűjavító
ban • A javuló munkafeltéte
lek elősegítik az egyenletes 
tervteljesítést. Ezzel kapcso
latban komolyabb hiba nem 
volt az idei első félévtben. A 
tervezett termelési érték ki
vételével - ezt 99,30;o-ra tel
jesítették -, valamennyi ter-

A második negyedévben 
minden szempontból javultak 
az eredmények és a dolgozók 
a termelékenység fokozására 
és az önköltség csökkentésére 
tett kongresszusi vállalásaikat 
is túlteljesítették. Nem ilyen 
kedvero a helyzet a minőség 
tekintetében. 

ldóben kapják meg a javítandó mozdonyokat 

Atszervezték az ellenőrzést, 
s ez hasznos volt. Jelentősen 
csökkent a selejtutalványok 
száma és értéke. Ugyanakkor 
- különös módon - az át
vételnél megállapított hiá
nyosságok növekszenek. Ez 
egyben a garanciális költségek 
növekedését is jelentette. 

Jellemz6 eITe, hogy amíg 1961 
első félévében 1647 forint ga
ranciális költséget fizetett ki 
a járműjavító, 1962 azonos 
időszakában ez a költség meg
haladta .a 13 OOO forintot. 

Komoly probléma a moz
donyhiány. A fűtöházak késve 
lcüldik javításra a gépeket. 

Vasutasok Bodrogköz kapujában 
A Bodrogköz kapuja. Igy ne

vezik Sárospatalwt, Rákóczi 
ösi fészkét szerte a megyében. 
AUomásának jelentőségét 
emeli. hogy a Zemplénagárd -
Kenézlő - Füzérkomlós által 
határolt állomásokról érkező 
keskenynyomközü teherkocsik 
rakományait itt rakják át nagy 
vasúti kocsikba. 

Kétszázötven sárospataki 
vasutas becsOetes munkája és 
igyekezete tükröződik az él
üzemállomás eredményeiben. 
Lássuk csak: kocsikihasmálási 
tervüket a vállalt 102 száza
lék •helyett 111-re teljesítették. 
Az átrakón az egy órára eső 
mozdított súlyt a tervezettnél 
kereken két mázsával növel
ték, ugyanakkor az 1 mázsára 
eső J{öltséget 1 fillérrel csök
kentették. Az első félévi ered
menyek tehát biztatóak, él
üzemszinten állnak továbbra 
is. Mindezt balesetmentesen 
érték el. 

Sok kicsi, sokra megy 

Ujvári János állomásfőnök
helyettes egyik lelkes irányító
ja a felelősségteljes munká
nak. Látható büszkeséggel új
ságolta: - Egy lépéssel ismét 
előbbre jutottunk. A kongresz-
1zusi versenyben a dolgozók 
önkéntesen kiegészítő vállalá
lokat tettek. Azt tervezik, hogy 
u kocsikihasz-nálás fokát az ál
lomáson 3, az á.trakón pedig 
l azázalékkal emeUk, s túltel-

;esttik a kocsitartózkodási ter
vet is. Az átrakómunká.sok 
sem tétlenkednek, több ki,sebb 
vá.!lalá.s mellett a pártkong
Tesszus tiszteletére további 1 
fiUérrel csökkentik az egy má
zsára eső önköltséget. Sok ki
csi - sokra megy. 

A szakszervezet munkájáról 
érdeklődünk. Milyen segítsé
get nyújt különösen most, a 
forgalom dandárja idején. 

- Az állomás szakszervezeti 
bizottsága - kit-únően együtt
működve a helyi pá.rtsze,-z,e
zettel és szakvezetéssel - va
lósággal motorja a különféle 
kezdeményezéseknek és a fo
lyamatos munkának - vála
szolta Ujvári János. - Erre 
mi sem jellemzőbb, mint az a 
sikeres felvilágosító tevékeny
ség, amelyet a, szocialista bri
gád címért indított verseny 
népszerúsitéséért végez: Jól 
lát;a a szakszervezet. hogy a 
dolgozók munka- és alkotó
készségének i!ye-n kifejtése az 
egész állomási koltektírn hasz
nára van. Ma már kilenc szo
cialista brigád dolgozik az ál
lomáson, csaknem száz taggal, 
a dolgozóknak mintegy fele. 
Jövő tavaszig el akarjuk érni, 
hogy Sárospatak valanumnyi 
dolgozója szociaLista brigádtag 
legyen. :És ha összefogásunk si
keres lesz, ismét új lépés kö-
1,,etkezík: kiharcolni a „szocia
lista szolgálati hely" címet. 

Mosolyogva, energikusan 
mondotta és szinte gyönyör-

ködni látszott a gondolat'ban, 
mikor leszögezte: 

- Ez betetózné az á.llomas 
kollektív munkáját és igyeke
zetét. 

Némi segítséget 

Ezek után feltettCÜ< a kér
dést: - Mit tesznek a szép 
terv megvalósításáért? 

- A szakszervezeti bizottság 
kezdeményezésére - folytatta 
-, a napokban brigádvezető
értekezletet hívtunk össze. 
célról, a fe!.o.datokról volt szó. 
Jólesett hallani, mikor újabb 
két vonatkísérő csapat nevé
ben jelentették, hogy verseny
be szállnak a megbecsülést je
lentő címért. Egyébként ;foly
tatjuk a felvilágosító munkát, 
igénybe• vesszük a mozgalmi 
szervek, a miskolci igazgató
ság amúgy is segítőkész támo
gatását az akadályok leküzdé
séért. Mert az is akad. Szúk a 

vá.gányhá.lóaat1mk, jó lenne, 
ha az állomás SZ-'mély- és te
her-fogadóvágá.nyait, s az át
Takót egy vágánnyal böi>ite
nék. Sokat jel2ntene munka
könnyítés1'en, eredményben 
egya,:g.nt. :És végül - fejezte 
be mondanivalóját Ujvá1i Já
nos - egy ,-égi óhajunkat is 
megismételjük: a kultúrneve
Zési munka hatékonyabbá. téte
lét, múvészi értelemben vett 
fejlődését segítené Sárospatak 
állomáson egy korszerű Tcul
túrterem. Szelecsényi István 

Erről jegyezte meg a járműja
vítóban tett látogatásunk al
kalmával Koroknai Gy-u.la, a 
mozdonyosztály vezetője: 

- A-ugusztus elseje után 8 
olyan mozdonyt kaptunk fő
vizsgára és főjavításra, ame
lyeket még augusztusban ki 
kel! ádnunk. Az i!yen jármú
beadás az átfutási idő túlzott 
csökkenéséhez 11ezet. A gőz
moz&n11-!ővizsga átjutási ide
je ezért csökkent a tervben 
előírt 45 napról 32,5 napra, a 
gőzmozdony főjavit,ísi fdeje 
pedig 28 napról 25,2 napra. 
A gépek kiadása szempontjá
ból ez elónyösne-k mondható, 
de csak a.kkor, ha ily1m Tövid 
idő alatt végzett javítás mi
nősége is megfelelő. 

A Szom"QathelYi Járm1'.íjaví
tó dolgozóinstk a javítás meg
gyorsítása mellett most az a 
legfőbb feladatuk. hogy job
ban betartsák a minőségi elő
irásokat, javítva ezrei a tő
lük kikerülő járművel, üzem
képességét. 

A járműjavító osztályai kö
zött folyó kongresszusi ver
senyben ezért kap most első
rendű értékelést a végzett 
munka minősége. A legfris
sebb értékelés szerint a moz
donyosztály vezet ebben a 
versenyben. A brigádok ver
senyében Vass Antal kazánko
vács brigádja, valamint Csur
ga;i Imre szekrénylakatos, 
Rá.ez László esztergályos és 
Házi 1.,ajos bádogos szocialista 
brigádjai érték el a legjobb 
eredményeket. 

Tovább építi le 
a keszthelyi üdülót 

- Hogy bírják ezt a 111agy 
meleget? - kérdeztem. 

- Néha elviselhetetlen, de 
hozzáedződtünk mi már az 
időjáTá.s -viszont,a,gsá.gaiho:z: 
volt a válasz. 

- A nyár ele;én a.z iroda.
kocsiba 4,ényeltünk néhány 
ventil!átort. de azt a vá.laszt 
kaptuk, hogy a;11 á.!!óeszköz ki
adása. szeptember l-ig szüne
tel, ventil!átort csak azután 
tud számunklra a szertár bizto
sítani - szólt közbe valaki. 

Neveireges! Kinek van szük
sége ősszel ventillátorra? 

Nem sokat időzhettünk a 
telephelyen, mert a személy-

SugatagL Béla joggal lehet 
büszke szerelőire. Abban azon
ban sehogy sem tud belenyu
gadni, miért kezelik olyan 
mostohán a felsővezetékese
ket. 

- Mindenki elismeri, hogy 
építésvezetőségünk jont()f fel
adatot teljesít. - mondotta. 
- Azt is tudják, hogy ez a 
munka, a .mi vándoréletünk 
sok nehézséggel, lemondással 
jár_ mégsem törődnek velünk 
megfelelően. Sehol nem megy 
tönkre olyan hamar a munka
r-uh.{1, és a lábbeli, mint nálunk, 
a kihordási időnél ezt még 
sem vették figyelembe. A dol
gozókra nézve legfájóbb az 
alacsony kereseti l{!hetőség. 
Ilyen munka mellett a szak
munkások nem keresnek anys 

Az oszlopállító brigád kézi erővel végzi a 
' vezerektarió-oszlopok felállítását 

(Visi Ferenc felvételei) 

szállító vonatok áthaladása nyit, mint egy üzemben a be-
A Szombathelyi Járműjav!- után az építésvezetőség motor- tanított segédmunkások. tó dolgozóinak első félévi kocsija engedélyt kapott az 

munkája a gazdaságosság indulásra. Először a miskolci - Felsőbb szerveinknek ·va

szempontjából is eredményes rendezőpályaudvar térségében lóban tenni kell i,-alamit, ·mert 
volt. Az év végi nyereségré- dolgozó oszlopállítókat keres- éppen a.z alacsony bérek miat, 
szesedés jó alapját teremtették tük fel. Hohl József brigádja, állandóan szakmunkáshiá.nymeg, hiszen a félév során 8,9 miután a jobb vágány mentén nya.l küzdünk - vette át a napi · keresetnek megfelelő Miskolcig befejezte a munkát, szót a párttitkár. _ Talán, ha nyereség jut egy dolgozóra. d - él átállt b�• · a ren ezon a "' va- fő-nökseg· lennénk, fln.o�uobb Az év végéig ezt szeretnék gányra. . ....,., 
tovább növelni, !hogy legalább A mezítelen felsőtestű, nap- lenne a becsületünk. 
kétheti keresetnek megfelelő barnította munkások verejté- A felsóveretékesek 1958. óta 
nyereségük legyen. keznek a kánikulában. Nem állandóan élüzemszint felett 

,A vállalati nyer<;ség _segítsé• 
1 

csoda, hiszen az oszlopállítást, teljesítik a tervet. Az idei 
gevel és a dolgozok tarsadal- akárcsak a gödörásást kézi első félévet is 127 százalékos 
mi munkájával tovább építik · erővel végzik. 

' 
eredménnyel zárták. Ez azf 

a járműjavító Keszthelyen le- - Hány oszlopot állítanak jelenti, hogy fél év alatt olyan 
vő családi üdülőjét. Az a ter- fel egy műszak alatt? értékű munkát végeztek, mini 
vük. hogy az üdülő földszintes - A biztosított vaganyzár tavalv egész évben. A munki 
épületére egy emeletet épít- mellett naponta · 20-22 darab jelenleg is gyors ütemben ha• 
senek még, hogy egyszerre vonali, illetve 3 darab ke- !ad. lgy minden biztosíté3 
százan üdülhessenek a ma• reszttartó oszlopot tudunk fel- megvan arra, hogy a kongt 
gyar tenger partján. Elhatá- állítani - kaptam a felvilá- resszus tiszteletére tett vállal 
rozásuk srerint 1965-ben feje- gosítást. - Az előbbinél 40-

1 
lásukat is maradéktalanU} teJI 

zi'k be a családi üdülő felépl- 45, az utóbbinál 35-40 köb- jesítik. 
tését. méte,, betont dolgozunk be, (vilii) 



4 ,rAGYAR VASUTAS 

Az alkotmány ünnepén adták át rendehetésének 
Komárom állomás új felvételi épületét 

1962. SZEPTEMBER 1. 

Komárom állomás régi fel
vételi épülete annyira elavult, 
hogy fenntartás, munkak.kal 
már nem lehetett rajta segiteni. 
Tetőszerkerete és faiödé:ne 
életveszélyesen elkorhadt, nyi
lás:r.áró srerkeretei tönkremen
tek és a helyiségek elrendezé
se sem elégítette ki az üzemi 
és szociális igényeket. Födém-

színű poliészter hullámlemez 
borítja. 

Az épiile, világítását Is 
korszerűsítették. 

Mind a peronon, mind a belső 
helyiségekben fénycsövilágitás 
készült. Újszerű a hangszóró
berendezés is. 

is nagy türelemre volt szükség 
az építkezés alatt. 

Komárom állomás dolgozói 
valóban türelmesek voltak. Pe
dig 

a nyári hónapokban ala
posan megnövekedett nem
zetközi forgalom miatt 
nemegyszer nehéz órákat 

Hogyan dolgoznak a munkásvédelmi 

őrségek a budapesti szolgálati helyeken 
A felvételi épület korsrerű

si'tését nehezítette az a körül-

Komárom állomás új felvételi épüleie 

cserJvel egybekötött teljes fel
újítás és korszerűsítés vált 
szükségessé. 

A felújítás terveit a Vasút
tervező ÜV. készítette el. En
nek alapján 1960 nyarán a Ma
gasépítési Fónőkség hoz:r.álá
tott a ikivitele7'éshez. 

(MTI Foto Bodnár László felv.) 

mény, hogy az épltke1..és alatt 
a forga]mi szolgálat e,Jiátását 
és az utazóközönség kiszolgá
lását is biztosítani !kellett. Az 
építóknek, az állomás dolgo

zóinak, de az utaroközönségnek 

álltak ki. 
A jegypénztárak például a fel
vonulási épület egy szúk he
lyiségében voltak elhelyezve a 
váróteremmel együtt. Siralmas 
képet nyújtott az Utasellátó ét
terme is. Az ideiglenes helyi
ségben a legjobb akarat ellené
re sem tudták !kulturáltan, hi
giénikusan kielégíteni az utazó. 
közönség igényét. 

Meg kell mondani, hogy az 
illetékesek 

hos�zú haiáridót szabtak 
az újjáépítésre. 

Az összehasonlíthatatlanul na
gyobb beruházásokat s termé
szetesen nagyobb munkát 
igénylő Déli pályaudvar öt hó
nap alatt elkészült, a komáro
mi felvételi épület korszerűsí
tése egy évig tartott. Az előb
binél minden erőt mozgósítot
tak, hogy a nyári forgalomra 
elkészüljenek a Déli korszerű
sítésével, Komáromban egzsz 

éven át csak néhány iparos te
vékenykedett az épületen. Ide
je lenne már szakítani az ilyen-
fajta építéssel. V. F. 

,, 

A tervteljesítés mellett igen 
fontos tényezö a balesetmen
tes szolgálat kialakítása, a 
balesetek megelözése. A bu
dapesti bizottság szakszer
vezetünk központi verető
ségének határozata alapján 
fogott hozzá a munkavédel
mi örségek megszervezéséhez. 

Az örségek létszámára vo
natkozóan nem jelöltek meg 
keretet, csupán feladatul ad
ták, hogy minden munka
helyen, műhelyben, túron
ként hozzák létre az őrsé
get. 

Az első negyedév végéig a 
budapesti bízottság terüle
tén megalakultak és azóta is 
tevékenykednek a munkavé
delmi örségek. 

Ami jó 

Szakszervezeti bizottságaink 
jelentős része helyesen á1lt 
hozzá az őrségek szerve
zéséhez. A Keleti-fútőhá.znál 
90, a Déli-pályaudvar0n 60, 
a Nyugati-múszakruil 34 tag-

A felvételi épület alapterü
lete a korszerűsítés folyamán 
nem növekedett. A belső terü
letek célsrerú 'kihasználásával, 

Vonatkisiklás Komlón 

a padlástéri lakások emeleten Súlyos vonatszerencsétlen
tört.énő építésével és egy-két ség történt Komlón augusztus 
alárendelt helyiségnek új sza- 21-én a korareggeli órákban. 
nálási épületbe helyezésével Komló személypályaudvar és 

sikerült a mai igényeket Komló elágazás között a be-
kielégítö, korszerű felvételi haladó személyvonat 6 óra 36 

épületet létesíteni. perckor kisiklott, minek kö
vetkeztében egy kocsi oldalára 

� üzemi helyiségek mellett dőlt, egy kocsi baloldali ke
megtalálható az épületben az rekeire billent, három kocsi 
utasok kényelmét szolgáló elő- pedig kisiklott. 
csarnok. Ebból nyílnak a pénz- A kisiklásná! 19 személy sé
tárak. a poggyászraktár, a vá- rült meg, hét ember a hely
róterem, az egészségügyi helyi- színi elsősegélynyújtás után 
ségek és egy Utasellátó pavi- eltávozott, 12 személyt kór
lon. A váróterem mellett talál- házba szállítottak, akik közül 
hat.6 az étterem egy korS?..e- 8 elsósegélynyújtás után el
rúen berendezett konyhával s hagyta a kórházat. A kórház
a peron felől megközelíthető ban maradt 4 személy közül 
5Öntéssel. Az előcsarnokban és 2 csak megfigyelés alatt van, 
a forgalmi szolgálat helyis.\- s rövidesen szintén elhagyják 
gében a falfelületeket úgy ké- a kórházat, a másik 2 sze
pezték ki, hogy tökéletes le- mély közül az egyik köny
gyen az akusztikai hatás. nyebb sérüléssel, de 8 napon 

Az épület teljes hosszában 
l 

túl, a másik közepesen súlyos, 
átépült. A majdnem hat méter de 20 napon túl gyógyuló sé
s:r.éles peront fehér és sárga rüléssel a kórházban maradt. 

A merény et nem sikerült 

A helyszínre érkező baleset
vizsgáló bizottság megállapí
totta, hogy a szerencsétlensé
get síntörés okozta. A síntörés 
okát vizsgálva megállapítot
ták, hogy a törés azért követ
kezett be, mert az 1913 gyár
tási évű sín koronájában még 
a gyártás alkalmával hosszirá
nyú repedés, illetve önté i hi
ba keletkerett. amely a terhe
lést már nem bírta és a közle
kedö vonat alatt több darab
ra tör-ött. Rejtett anyaghiba 
volt, amit a sínek vizuális 
vizsgálatával észrevenni nem 
lehetett. 

De felvetódhet a gondolat, 
hogy mindezek ellenére a bal
esetet meg lehetett volna-e 
elözni. 

Kétségkívül ma már van 
mód hasonló rejtett repedések 
feltárására. Alkalmazzák is az 
ún. ultrahangos vizsgálatot. 

Ez a baleset felhívja a fi
gyelmet arra, hogy a sínek -
különösen a régi sínek - fo
kozottabb ellenőrzést igényel
nek és amit _ az ultrahangos 
sínvizsgáló készülék szélesebb 
körű alkalmazásával biztosíta
ni lehetne. 

K. P. 

......... 

Többet ésszel, mint szabállyal 
Nem illik utazás közben a ' visszajött. Most is nála volt 

szomszéd újságjába beleol- a nagy ketrec, melyben egy 
vasni. Ezt tudom, de azt nem, magános kis kacsa ácsorgott 
hogy illik-e ismeretlen útitár- sipítozva. 
sak beszélgetését végighallgat- - Szeretném ezt a kacsát 
ni. Én mégis végighallgattam feladni ebben a ketrecben 
vasutas útitársaim beszélgeté- Kiskunhalasra expre8$záru
sét, hiszen amiröl beszéltek, ként - mondta az utas. Most 
engem is érdekelt. mert vas- én hökkentem meg, de mit 
utas vagyok. Sőt, le is írom, tehettem volna? A fél eleget 

1962. JANUAR 14-°P;N ÉJ- , esti órákban hármasban ín- amit hallottam. tett a fuvarozás keUékeim?k. 
JEL a 2948. sz. motoros sze- dultak el tettük végrehajtásá- - Képzeld, komám, ma me· 

á • gint hogu 3·ártam _ mondta - Ne gondold. hogy ilyesmi 
mélyvonat Pétsrö! Moh csra 

I 

ra. A muvelethez egy csá- k f d 1t 1 - A 
közlekedett. A szerelvényt a léányt szereztek. Ezt helyezték az egyik vasutas. - Kopog- csa egyszer or u .e o. 

nak a pénztárablakoi• Kinyi- múlt héten üres hordót akar-
motorvezető meghitt bizton- rá a sínre, majd eltávoztak a � tak f 1 d · K' '·" .. h tom. Kopottas ruhá,·ú férfi áll e a m 1.1""'rosre, ogy 
sággal toi·ábbitotta, mit sem tett színhelyétől és várták a onnan bor al n gt"lt · 

előttem és rámutat egy nagy- r 1e o ve, visz-
gondolva arra, hogy a vonat vonat közeledését, várták a méretú baromfiketrecre, 

8 
szahozzák Budapestre. Ami

e!len merénylet készül, a vo- nagy eseményt. A motorvonat megszólal: kor a rendeletre hivatkoztam, 
natot ki ak,arják siklatni. 23 óra 50 perckor ért a szín- _ Szeretném ezt a ketrecet a fél nem jött zavarba. Ha• 

A sikertelen merénylet el- helyhez. A motorvezető nagy feladni Kiskunha!asra, t>i.ssza- tározott léptekkel indult a víz
követői fiatalok, köztük kettő zörrenéS! hallott é.s érezte, fel.é csirkét hozok benne. csap felé és hamarosan fel

ki.skorú, 17 éven aluli volt. Mi ho_gy a motor . megemelkedett. Erre én tudomására hoztam, adott a hordóban néhány Hter 

vitte rá ezeket a fiatalokat, Hirte�� azt h,tte, hogy a_ mo- hogy a fennálló szabályok ér- ,,desztillált viret" Kiskőrösre. 

hogu ilyen súl11os bűntettet tor ki�klott és gyorsfekk!l I telmében a vasút sremély- Akkor is tűnődtem, töpreng. 
kövessem?k el? �gáll�totta a vonatot. ��gal· pénztárnltl üres, visszatérő tem a hallottakon, amikor le-

A három fiatal közül kettő !as utim . látta, hogy kisikl�s göngyöleget expresszáruként szálltam a vonatról. Jó-e az 

egy korábbi bilntett miatt - ne1!1 tortent. A re.nifel!enes�eg nem vesz fel fuvarozásra. a szabály, amelyet ilyen köny

örizetbevétel alkalmával -, 
okát azonban a sotetseg miatt Az utas kissé meghökkent nyen és szabályszerűen ki le

közös fogdába keriilve meg- megállapítani nem tudta, így morgott valamit a bajus� het játszani? 

egyezett, h.ogu szabadulásuk a v?nattal kis várakozás után alatt, aztán vállat vonva el• l Döntse el, kedves olvasó. 

után disszidálnak. Szabadulá- tovabb indult. ment. Rövid idő múlva újra Szervei Barna 
suk után fel is keresték egy- Az első állomásra érve a 
má�t. hogy megtárgualják bil- motor vezetője a vonatával 
nös gondolataikat. De a dísz- történt rendkívüU eseményt 
szidáláshoz pénz is keltett. közölte a forgalmi szo!gálat
Igy jött az az ötletük, hogy tevővel, aki utasította a tér• 
kisiklatnak egy vonatot. s a közórt, hogy a helyszínt vizs-

gálja meg. nagy zürzavarban pénzt sze- AZ ŰR TALÁLTA MEG A rezMk. csákányt, amelyen láthatók 
Tudták, hogy a Budapest- voltak a kerék nyomai. Az 

Szervezett árufuvarozas 

az OSZZSD vasutak között 

gal hoztak létre munkavé
dalmi órséget. Az örségek 
létrehozásánál a szakvonali 
vezetők jelentös része nagy 
segítséget nyújtott, egyrészt 
a biztonsági megbizottakon 
keresztül a munkavédelmi 
őrök oktatásánál. Az őrök 
munkája is hozzájárult ah
hoz, hogy Rákosrendező al· 
lomá.son az 1960. évi 43 
balesettel szemben 1961-ben 
26 baleset történt, Józsefvá
ros állomáson 28-ról 14-re 
csökkent a balesetek száma. 

Az örség tagjai az elmúlt 

év folyamán esti munkavé
delmi tanfolyamokon vettek 
részt. A Keleti fűtőházban 
90, a Nyugati mű.szaknál 26 
munkavédelmi ör tanult. Szá
mos feljegyzés tanúskodik ar
ról, hogy a munkavédelmi 
őrök dolgozótársaikat figyel
meztették arra, hogy utasí
tésellenesen, az óvórendsza
bályt megsregve végzik mun
kájukat. 

• • •  s amin javítani kell 

legesnek tekintették, · cseré
lésükröl nem gondoskodtak. 
A munkavédelml őrségolt lét
rehozása mellett a m'lmka
védelmi bizottságok tevé
kenysége csökkent, vagy tel
jesen megszűnt. Helytelenül 
értelmezték igen sok szol
gálati helyen az őrségek lét
rehozását és egyedül a mun
kavédelmi felügyelő felada
tának tekintették irányítását. 
Hiba volt az is, hogy a mun
kavédelmi őröket sok helyen 
nem választották, hanem me
chanikusan kijelölték. Nem 
vették figyelembe az elnök
ség 1961. október 20-i hatá
rozatát, melynek alapján 
minden csoportban, minden 
műszakban munkavédelmi őrt 
kel! választani. Több helyen 
aránytalanul kevés munka
védelmi őrt választottak. 

A megfelelő kiképzés és 
felvilágosító munka hiányá
nak tudható be, hogy a mun
kavédelmi őrök egy része vo
nakodik figyelmeztetni társát, 
ha az utasításellenesen, sza
bálytalanul végzi munkáját. 

Az örségek tevékenysége Ha mégis megtörténik a figyel
a kisebb hibáktól eltekintve meztetés, már kevesebb az 
pozitívan értékelhető. Szá- olyan esetek száma, amikor 
mos szolgálati helyen (a ezt rögzítik vagy felelős
Hidépftési FőnőkS:égen, K�- 1 ségrevonést i_s �avasolnak . . 
leti- es a Nyugati-pu-on, Rá- A budapesti bizottság ez ev 
kosrendező állomáson, a májusában megtárgyalta a 
Rámán Kató főtőházban, munkavédelmi őrségek mun
egyes pályamesteri szakaszo- kájáról készített jelentést. 
kon) a munkavédelmi őrö- Ezt kö\·etóen a szakszerve
ket névreszóló ellenőrző zeti bizottsághoz felhívást 
könyvvel látták el, amelybe intézett az őrségek te\•ékeny
bejegyzik az észlelt hiányos- ségének megjavítása érdeké
ságokat. Bejegyzéseiket köz- ben. Azóta mutatkozik javu
vetlen szolgálati főnökük lás. A munkavédelmi őr�ég 
láttamozza és a szük�éges in- fogalma egyre ismertebbé 
tézkedéseket megteszi. válik, tevékenységüket a ve-

A szakszervezeti bizottsá- zetők és a dolgozók mind
gok mind több helyen ,ették inkább me becsülik és tá
igénybe a nyilváno.ságot, s mogatják. 
a munkavédelmi őrségek ta- A budapesti bizottságot a 
pasztalatait taggyűléseken, jelenlegi helyzet arra fi
termelési tanácskozásokon is... gyelmezteti, hogv a munka-
mertették. védelmi órs-égek tovább!ej-

A munkavédelmi őrségek lesztése, munkájuk megjaví-
pozitív tevékenysége mellett tása érdekében fokozza el
azonban jelentkeznek hibák 

l 
lenőrzéseit. segítséget nyújtva 

is. Számos helyen a meg- a szakszervezeti b!zottsai:ok
választott őrség tagjait vég- nak. 

NyUt levél egy vasutas/eleséghez 
Kedves Asszonyom! 

Szomorúan értesiiltem arról. hogy férje szolgálat közben 
egyik lábát elvesztette. l\'em vigasztalni akarom önt, de a 
szerencsétlenség mellett szerencse, hogy 11.em az életével fize
tett. 

Valószínú ismeri a va.sútnál nagyon is közismert plakátot, 
melyen ez áll: Apuka haza.várunk! Mivel a vasút veszélyes 
üze-m, az ilyen és ehhez hasonló plakátokon keresztül i8 fi
gyelmeztetni kívánjuk dolgozóinkat, hogy legyenek óvatosak, 
körültekintőek, dolgozzanak utasítás szerint és jöjjeMk pihen
ten srolgálatba. 

Az ön férje egyik pontnak nem tett eleget. Szolgálatba 
fáradtan jelentkezett. S mivel a fáradt test már Mm enge
delmeskedett az akaratnak, bekövetkezett a csonkuuí.so.s bal
eset. 

Vajon ön mit tett annak érdekében, hogy férje pihenten 
menjen szolgálatba? Nem sokat. Pedig férje többször is emlí
tette, hogy pihennie kellene, mert elóbb-utóbb baj lehet be
lőle. Mi volt erre a válasz? 

- Ugyan már, az is munka, amit ti csináltok? Felülsz a: 
vonatra. kényelmesen utazol egész éjszaka, nem besztlve ar
ról, hogy még ki is alhatod magadat. 

Férje, aki nem szereti a perpatvart engedett és elment ön 
helyett dolgozni. Ugyanezen idő alatt ön elutazott é$ kofás
kodással ütötte el a napot. 

Mind.ketten jó! végezték dolgukat. Férje szerzett egy-'ret 
munkaegységet. őn pedig . .  . szintén hozott valamit B kony
hára. Este férje fáradtan indult szolgálatba. S mikor a: bal
e.setről értesült - sopánkodása mellett - felháborodva, válo
gat-Ott szavakkal szidta a vasutat. 

Pécs közötti vonalon Abaliget eseményről a rendőrséget ér
és Bükkösd között van egy tesítették és megindtLlt a nyo
viaaukt. Megbeszélték, hogy mozás a tettesek kézrekeríté

A szocialista országok ál- szeresére, az UM-.5 típusú 
landóan bövülö együttmükö- nagy szállítótartályok felhasz-
dése megköveteli a srervezet.. nálását pedig az ötszörösére Vajon felébredt-e önben a lel/...i.ismeret?• Hiszen férje bal• 
tebb fuvarozási eljárások al- írja elő. Idóközben az •NDK- es-etéMk ön is okozójává vált. 

közvetlen előtte a sínszálból 
kiszedik a leszorító csavaro
kat, a ráhaladó vonat kisiklik 
és a szakadékba zuhan. Ezt a 
gondolatot később elvetették, 
mert ez a hely lakásuktól tá
vol volt és megfelelő szers,ám 
aem állt rendelkezésükre. 

MAS LEHETűSEGET KE
REST.l'JK. Közben találkoztak 
egy alig 16 éve.s barátjukkal, 
akinek elmondták, hogy mi 
a azánaékuk és kérték hogy 
tart.son 1,,e!ük. 

Néhánu nap múlva a késő 

sére. 
A nyÓmozás eredménnyel is 

járt a tetteseket - a három 
fiatalt -. hamarosan elfogták: 
Elfogatásukkal a lci.siklatási 
merényleten kívül napvilágra 
kerültek egyéb dolgok is. 

Az elvetemült fiatalok si

kertelen kisiklatási terve után 
a bíróság ítéletet hozott. Az 

elsőrendű vádlottat 12, a má
sodrendú vádlottat 6. a har
madrendű vádlottat pedig 1 
évi börtönbüntetésre ítélték. 

Kiss Pál 

kalmazását. A darabáruknál ban az OSZZSD rendelésére Ma, amikor férje már rokkant ember, mindent másképpffl 
még mindig nagy tartalékok könnyüfémból megkezdték a lát. Az ilyesmit nem lehet elölről kezdeni, csa '( megelőzni. 
rejlenek a s.zállítótartályok- kis-, közép- és nagy szállító- Saj110$" sokan gondolkodnak úgy mint ön. A baj után azt mond· 
ban éli a rakodólapokkal tör- tartályok kialakítását. A kö- ják: »Csak egészséges lenne a férjem, csak élne a férjem, 
ténő fuvarozásban. Az NDK repes szállltótartályoknak 1963 mindent másképpen csinálnékf' 
vasútja, a Deutsche Reichs- közepére el kell készülniük. 
bahn már 1961-ben 9549 kis Asszonyom! Két kis gyermekük édesapja ugyan hazaérkezett, 
szállítótartályt _ ebből l 7l4- Ismeretes az is, hogy 1962. de ha ránéz a férjére, egész életében furdalni fogja a lel.ki-

et Magyarország kapott -, március l-től a szocialista ál- ismeret, ho1111 mind.ezt elkerülhették volna, ha férjét pihenten 

bocsátott a szocialista orszá- lamok között beverették a ra- f<üldi szolgálatba. 
gok rendelkezésére. kodólapok használatát. Az Mindezt azért írtam meg ismeretlenül, hogy ha már kés6 

Az NDK-nak a szocialista árufuvaro�s�ak ez a módsze- is, azért e szomorú esetből vonja le a tanulságot. De vonják 
országokkal folytatandó kül- :e a I?R;_-nel 18 _egyre nagyobb le mindazok, akik ahelyett. hogy elősegítenék, gátolják férjük 
kereskedelme 1965-ig az UM Jelentoseggel bir. 

l 
lel.kiismeretes szolgálatellátását. 

-2,5 típusú közepes szállító- j Karl-Helnz Gummich Kisvárdai Ján011 
tartályok felhasználását a tiz- Berlin Miskolc 



- Teniaze"4 munkával él 1tcla46 munkamódszerek alkal-1114111ia4val - vtlauolta. - Al'lotn4lvnkon taoalu óta alkal�• l«Jzbeváltó ttndazeri. �nk havonta ZlO órát 

Franciaorsz·ágba utazott a debreceni 

MÁV Filharmonrkus Zenekar 
&k a.zolQdlatba11 a Jconib- A fnmciaorsr.ágf Taura vA- Mao,,ar képek, Kodál11: Ga.. óra hel11ett é& keruetük ros meghlváaára a debreceni l4fftcd f4iftCIOk, Lint: IA, Pre! tlan. Unve.,.!bell azo- MAV Filhannoniku1 Ze11ekar ludes e. milvét. A zenekart ,..,. _ __, _______ -.q, UtadffiflMII, a munka mea- nemzetközi zenei és kórusfes:r.. Rubá1111i Vilmos vezényli. 
,-..16 �lével likerlUt tiválon vesz részt augusztus A fesztivál múaorában a �,ak ed. A �bb mu� 28-tól szeptember 2-ig. A debreceni MA V FllhannonlafU Jcedt,ezc5e11 hatott doloo- fesztivA!ra 85 tagú zenekar kus ZeDek.ar az európai bú1i dlnk hafloulatára, munkaked- éa a 72 tagú debreceni Kodálv hatlllJurol Olan lntl.iiét Mcm
óln. Kórus utaz.ott el Frandaor- teverdi k6ru.sával Momrl: 

Névad6 iinnep8'g 

Debrecen állomÓllon 

Az eredmények eléftsében azáoba. D41'id onitóriumát adja el6 lakat �� annak, A fesztivtl l!Ol'án &nálló ze- Jüroer& Jürgem hamburat 
Ked"e, ii711MPMO zc,;lott le Debrecn állomáa kii oktot6-termébm. Brittal neoveduer retadeatt itt �IIMJ>NOet az állomd, �" bt� 

�� :8�1 m;1� nekarl bangvenellY"n _tzólal- ka�':8:.rv:.�=·köz-� clol8')Ztak ki és tettek kö- tatJák meg Wetnn: D-dur I ben Lmzben Is fog Jianeverae-� Minden állomúi tar- diDenimellt6;át. Doh!láBVi: n,yezni. talék menetrend és közlekedé- &..a. HullGllrica, Branók: a. L 1-rv aerlnt 4'oleozllt. Stkei-- Farku Tillldilw tléNd6 Q11-� több 1111..e azúo• �iJuaiA�él a ulf&c: FarJcu Józ•ef f11Ulhá.zf lakatos Is felNéae - Cl1Gi u 4llona4s ilatlli Jtollt,"4;4-Mk dol(lozója -. meahat6dua 11allc,ldt41c a aa�t,DWze.. t6 uaNit a szocialista jöoo

�� � 
J-'t.ll, A tllaaforplom ocnöésa e61J6b61 azela6 fél év � � a kélppea kocairendesésre. Az állomúon dolgoz.6 � tartajékot, amelY • Jp-ábbaa csatt UI. napot dol� .. uémú 2' órás tartaJ6kki uervezték át. Ez gyorNbb lllocllreodetlést, nagyobb vmatok &laze6llítását tette le
bet6vé �ber Mn wptér a 
• Dliinetrend, • ez liáld Jdlmvebb1161tot jelent majd 81161redebérv6r '1lclmée dollO-

Kitüntették 

a letiobb színjátszó együtteseket 
Alkotmáll1/Ullk ilJtMPe alkalmából az Evreuv Klubba11 kitümették • legjobb ami.játlZÓ ewattueket. 

c,oportja � a Pécli Vaataa r61, ameltlftM • Jci, flbritu Kvafapad eoi,Utt.ae. Nnde i, réaae len. , A kitilntetúr61 u616 olcle-uelet varoii Edit, a Mduel6- A muftlclGtár,ak, a .ualcaer- _________ _ dé.aot,t Milliutém&m 1caz.. "eut ú a KISZ. kedoe1 aj4t1-miivel6dé1i fc5outdlvúnak he- dMcokat adoet át TfiT1cli1Ge ua-l11ette• oeut6Je adt.a dt. l lei11ek. A kitimtet4!tt eoriQtte.wbet Qlesl6dl B'--ezúto,, i, s.ri"b61 c,ratul4h&tli:! Debrecen. 

Csehszlovákiai útijegyzetek 
II. 
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• MAGYAR VASUTAS 

A szerkesztőség üzeni 

A Vasutasok Nemzetközi Sportszövetségének 
XVII. kongresszusa elé 

Bognár Károly. Tapolca, Hamar 
Imre, Leiti Ferenc. Gyenes József 
Pécs. Pintér Lajos Vácrátót, ?,,1'.aro
sán Pál, Ceglédi Sándor Debrecen, 
Molnár Arpád, szervei Barna, Cse
ke Imre, Téri András, Sugatagt 
Béla, Kancsura György Buda
pest, Szóvárt György Barcs, Hnufe 
Rezső Szigetvár, dr, Gazdag Jó
zsef Szombathely, Antal József 
Miskolc, Mező László Dombóvár, 
dr. Bánk1alvy Gyula, Tótka Ká· 
roty Szeged. Leveleiket lapunkhoz 
felhasználjuk. 

Mint lapunic korábbi szá-
1 

De azt is tudja minden ma- ja a szervezetnek és vallja mában arról hírt adtunk, gyar vasutas sportoló, hogy a f magáénak célkitúzését: béké
szeptember 5:-9-ig Budapes- Vasutasok Nemzetközi Sport- ben és barátságban élni vala-
t� re"'!-_d�zik a V�utasok szövetsége fontos missziót mennyi ország népeivel, va&-

Cseh ZOitán Szolnok; Bognár 
Károly Tapolca, Leltl Ferenc Pécs, 
dr. Bánklatvy Gyula, Virágh Mi
hály Szeged, Boldizsár Gyula Bé
késcsaba. Tudósításukat helyszűke 
miatt köz61nl nem tudjuk, 

1\emzetközi Sporszovetsége .. . . utasaival. XVII. rendes éVi kongresszu- tolt be a ;lépek kapcsolata'.- Bátran elmondhatjuk, hogy 
Papp Tivadar Miskolc, Szabó Mi

hály 'Ojszász, Bognár Károly Ta
polca, S7.ekere., Lajos Pé-cs, Mercs 
Bél.a Aradványpuszta. Pintér La
jos Vácrátót. Leveleiket illetéke
sekhez tovAbbftottuk. 

scit. A magyar vasutasok és a nak megero.sftésében, barátsa- e célkitúz.ést a Vasutasok Nemmagyar vasutas sportolók gu.k elmélyítésében. zetközi Sportszövetsége ered
nagy megtiszteltetésnek ve- Amikor a nagy világégés ményesen szolgálta eddigi szik, hogy a Vasutasok Nem- után l046-ban múködésével. Meg vagyunk Fekete Kálmin Budapest, varga 

Elemér Nyul: Eszrevételeikre az 
Uletékesek 1J.gyelmt!t 1elhlvtuk. ::t:tközi Sportszövetségének néhány opti-

arról győződve, hogy a XVII. 
vezető szervei ez évben a ma- mista sportvezető - köztük a kongresszus e célok valóragyar vasutasokat bízták meg magyarok is - e szervezel váltásának újabb sikereit ála szervezet élet.ében e fontos alapjait lerakták, tették azt lapítja meg és munkájával -
esemény megrendezésével. abban a biztos tudatban, hogy melyhez valamennyi, vasutas 

Szaltrul Márta, dr. Binkfalvy 
GyuJa Szeged: Verseiket hely
hiány miatt nem tudjuk köz61n1. 

Bertók Gyula Murakeresztur: 
Tisztában vagyunk azzal, a vasutas sportolók nagy csa- sportoló és sportszerető em

hogy ez a s:rervezet - mely ládja évről évre új tagokkal ber nevében sok sikert kíváma ;nár Európa 24 országának bővül és e hitükben nem is nunk - eredményesen hozzá-Yasu_tas sportolóit tömöríti csalódtak. Ma már Európa 
I 

járul a Vasuta.,ok Nemzetközi 

Egyetértünk. 
Boldlz5ir Gyula Bö�csaba: 

osztjuk nézetét. de ezen már nem 
lehet változtatni. A Játél<veret6 
kérdést ml ls jóvátettOk. 

�ra1ban , a nemzetközi csaknem minden országa, de Sportszövetsége nemes céljai-eletnek nem döntó tényezője. ázsiai és afrikai ország is tag- nak valóraváltásához. 
Bognár ltiroly Tapolca: Sajnos 

a kérésnek nem tudunk eleget 
tenni. 

· • • -----------------

Népes mezőnyök, jó teljesítmények 

az országos vasutas atlétikai bajnokságon 
A ltuUúmevelési és sportosztály 

I 
VSCJ H,21. Magas: 1. Pintér (Szol

augu�ztus 18-án és 19-én Budapes- nok) 180, Távol: 1. Darvas (Szegedi 
ten, a BVSC Szőny! úti sporttele- VSE) 682, 2. Szemetby (Székesfe
pé� rendezte meg az 1962. évi or- hérvár) 673. Diszkosz: 1. Katona 
szagos vasutas a\léllkal bajnoksá- (BVSC) U,72. Súly: 1. Katona 13,79. 
l!Ol, Az Idei baJnok&Agra 23 vasu- Gerely: 1, Lukács (Pécsi VSKl 
tas_ sportkör mintegy 550 feln6tt és 62,52. K.alapAcs: Lázár dr. (Szegedi 
•tJttsl.gt versenyz6t . nevezetL Ez VSE) 50 m. Ujúságlak: tOO m-es 
csucsnevezésnek szamít, bár jol• gát: 1. Honti (Pécsi VSKJ 58.5. 
J•het, a bajnokságon kisebb volt 1500 m-es akadály: 1. Janzel (Pé
az indulók száma. Egyes sportkö- csl VSK) 4 :U, Rúd: 1. Gagyi (Pé
rok a nevezestöl eltérően kevesebb csl VSK) 360. l\lagas: t. Szekeres 
versenyzővel jelentek DU'&. (Szo1Jlok1 MA V) 180. TAvol: Bencz 

Gyuricza György, a BVSC vágtázója rajt közben 
A bajnokság első napján meg- (Pécsi VSK) 6,60. Gerely: 1. Do

lchetosen erOs szél fogadta a ver-
, 

mán (Pécsi VSK) 54,43. Kalapács: 
senyz6ket. A kedvezőtlen időjárás (5 kg) 1. Major (Szegedi VSEl 
ellenére is akadt néhány jó telje- 50,66. Diszkosz: (1,5 kg) 1. Németh 
sitmény. Jó formaban versenyzett (Nyíregyházi VSC) f6,1L 
például Gyurlcza, aki biztosan 

I 
Nök: Felnőttek: 800 m: t. Gyenes 

n) erte a 100 és 200 métert. F!gye- (Hatvani VSE) 2:29,3. 80 m-es git: 
lemre meltó a Szolnoki Császl Ka· 1. Császi G. (Szolnoki MA V) 12.7. 
u távolugrásban elért 558 centimé- Magas: 1, Gelei (Sz.eged) 155. 2. 
teres \eljesftménye. A sportkörök Cseh (Szolnokt1 150. Távol: 1. Csá• 
közül jól szerepeltek a szolnoki, sz.l K. (Szolnok) 558. Súly: 1. Sza· 
a szegedi, a pécsi és a békéscsa- bó (Szombathely) 11,16. Gerely: 1. 
bai versenyzők. Lukácsné (Pécs) 42,66, 2. Légrádi 

Eredmények, Férfiak. Felnőttek: (Békéscsaba) 39,11, 
100 m: 1. Gyurlcza (BVSC) 10,5, 2. Ujúságlak: 100 m: 1. CsaUós 
\ "rgyas (SzombatllelY) 10,8, 3. Sz,... (Szegedi VSE) 12,4, 2. Csikós (Szol
gedl (Székesfehérvári MAV EIOre> noki MAV) 12,6. 200 m: 1. Csatlós 
10.9, •. Tóth (Szolnoki MAV) 11, 26,8, 2. Csikós 27,7. 400 m: 1. Ka-
200 m: l. Gyurlcza 22,2, 2. Vargyas lász (Békéscsaba) 61,7, 2. Bagi (Péw 
2�.s. 3. Tóth 22,6, 400 m: 1. Gyuri- csl VSK) 61,9, 3. Kazi V. (BVSC) 
ua 51,9. 800 m: 1. Lovas (Szegedi 62,2, 800 m: 1. such M. (Békéscsa
\'SE) 1 :59,8. 1500 m: 1. Bárkányi ba) 2 :26,8, 2. Nagy (Hatvani VSE) 
(S;tegedl VSE) if :05,8. sooo m: 1. 2:28,9. 80 m-es gAt: 1. Hasznos 
lluszar (Békéscsabai MAV) 14:50,4, (Szolnoki MAV) 12,5, 2. Lengyel 
!!. Jáno�1 dr, (Törekvés) 15:31,4. (Szombathely) 12,9, T:ivol: 7. Szu-
10 OOO m: 1. Jánosi clr. 31 :42,2. nyoghi (Szolnoki MAV) 52JI. Ge
:ooo m-es akadA!y: 1. Jáksó (Sze- rely: 1. Magony (Szolnoki MAV) 
SCdi VSE) 9:54, 2. Huszti (Székes- 42.20. 

A balesetmentességi juta lom 
kiterjesztése 

A Hivatalos L.ap 33. számá-
1 

Pécsi lga:zgat.ósá&': Tamási, 
ban megjelent rendelet alap_ Mezóhfdvég, Enying, Nagy-
3an a megnövekedett forga.- atád, Paks, VajszJó. 
lomra val6 !e!<-intRttel a bal- Szombathel 1 i az a•.<..�--esetmentessegi jutalmat :ru- , Y g r ~""'"'-

lius 1-tól az alábbi állomások- Zalaszentgrot, Szany-Rába-
ra is kiterjesztik: szentandrás. 

Budapesti i1!1&ZPt-OSág: 
Nagyoroszi, Rétság, Bánk. 
Romhány, Acsa-Erdő-kürt. 

Miskolci igazga.tóság: Aba
újszántó, Gönc, Jászárok
szállás, Jászdózsa, Jászapáti. 
Jászkisér, Jászladány. 

Debreceni lgazgat-OSág: Sá
ránd, Csenger, Polgár, Deb
recen-Fatelep. 

Szegedi igaT«atóság: 
szállás, Palotaszállás, 
ke. Kalocsa, Kecel, 
lek, Kunszentmárton. 

Kis
Rösz

Lakite-

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatal06 Lapból a szalrs'De<'V&. 
zeti bizottságok és a dolgozók fi· 
gyelmébe ajánljuk a következőket: 

33, sdmból: 121507 /1962. l. 2.B. A 
szabadságra és az átlagkereset té
rítésére vonatkozó egyes rendelke
zések kiegészítése. 

1�0031/1961. I/2.B. Balesetmentes
ségi szolgálat jutalmazása. 

34. szimból: 116455/1962. Iii. Ujl
tá5i javaslatok szakvélemenyezlh
nek versenye. 

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

A szakszervezeti polit ika i iskolák 

1 962/63 .  évi tématerve 
1.) Szakszervezetünk telsza-

1 
6.) A s:r,ociaUsta mezögazda-

badulás elötti harcai. ság fejlődése, valamennyiünk 
A:z. előadás ismerteti a szak- érdeke. 

szervezetek harcos múltját, j I. A mezőgazdaságban a szo
azokat a küzdelmeket. ame- rialista termelési vbzonyck 
lyeket a dologzók jogaiért, az győzelme az egész társadalom 
élet- és munkakörülmények fejlődésének döntő tényezöjé
javításáért vívtak az iparági vé vált. A mezöarazdasá@j ter
s7.ervezetek láalakulásáig. Az melés soronlevő feladatai és a 
előadás párhuzamot von a ma- 57.Övetségi politika új tartai
gyar munkásmozgalom ki- ma. 
pmelkedő harcaival, esemé- II. A vasút és a mezógaz
nveivel, történelmi sorsfordu- daság fejlődésének összefüggé-
1óival. se. 

2.) Sza.kszervezefünk a tár- A politikai i kolák foglalko-
,;adalmi haladás a szociaU:,,. zásain a bAllga.tók képzettsé
mus szolgálatában. géhez mérten teldo}gozás.ra. ke-

A szakszervezetek helye a rül a Magyar Szocialista 
proletárállamban. A szaksz.?r- Munkáspárt VIll. kongresszu
Ve7..etek sajátos helyzete és fd- sának anyaga is. 
adatai. A szakszervezetek sze-
repe a munkáshatalom ga.uia
sági erősft.ésében, a szoc1ali7- MAGYU VASUTAS 
mus építésének meggyorsítá- Felelős szerkeszt4: Gulyás Jhoo sában. A szakszervezet�K, Felellls kiadó: Szabó Antal mint a nevelés, a gazdálkod,s. 
az igazgatás, a kommunizmus 
iskolái. A XIX. kongreSS7US 

Szerkeszt6eég: Budapest. VI.. 
aenczur u. ,1. tché.rvárJ 9::54,8. 10 km-es gyalog

lú: 1. Novák (Békéscsaba) 49:36,8. , 
110 m-e• git: 1. Mélykuti (Szegedi 
VSE) 15,7. 200 m-es gát: 1. Oros 
(Szolnoki MA V) 25, 2. Glczel (Deb
receni VSE) 25,4. 400 m-es gát: 1. 
Oros 35,7, 2. Szécsel (Pécsi VSK) 
37,5, 3. CSászár (Ceglédi VSE) 58,4. 
Ht.rmas: 1. Kuruncz (Debreceni 

- határozatainak lényege. Ho- Telefon: városi: Uf-181, 
llzeml: »-TI. 

SPORTHÍREK 

Kehany hét múlva megkezd6d
nek 01. tde1 asztalitenisz férfi Eu
rópa Kupa küzdelmet. A magyar 
nineket az 1981-12. évi bajnokság
ban el1ó helyen végzett Vasútépi
t6k csapata képviseli. Első ellen
tclük a belga bajnokcsapat lesz 
Budapesten. A győztes csapat 
t·alósrlnúteg az NSZK bajnokcso
patával kerül szembe. 

gyan védi a szakszervezet a 
•folgozók érdekeit? Miiyen kér
qf'seklben fordulhat a Sla-<
§Zervezetekhez? A szakszerve
ZPti � jogai és kötelessé.,,ei. 

3,) A termelés, vala.mint az 
anyagi és kulturális jólét ÖSZ
szefüggble. 

A szocialista munkaverseny 
lényege, célja. MT--SZOT 
1022-1961. sz. határoza1.a. 
'>zocialista brigádmozgalom, 
•íjító, ésszerúsító tevékenység. 
l\z egyén munkája hogyan 
függ össze életéne!k alakulásá
val, az egész ország fejlödésé
vel, a szociali2lttlus építésével. 

4. Magyarország 1965-ben. 
A tervgazdálkodás lényege. 

ötéves :népgazdasági tervünk 
�ltalános feladatai, népgazda
�4gunk szerkezeti változása. A 
•1.ocializmus építésének me�
gyorsítása. A:z. ötéves teTv c�!
iai az ipar, a mezőgazdaság, a 
n(>pjólét feilesztéséért. 

5.) A vasút fejlödése a máso
dik ötéves tevben. 

Terjeszti: a Népszava Lapkiadó 
Vtllalat 

Budapest. vn., Rákóczi 6t, 54. 
Szikra Lapnyomda 

1962. SZEPTEMBER 1 • 

J Ó  P É L DA 
A napokban n.agyszerú példáját láttam az utas-nevelés

nek a fi110m rendreutasításnak.. 
'sürögtek-forogtak az emberek a pályaudvaron. Az egvilc 

szerelvény mellett, középkorú, jól öltözött jegyvizsgáló 1é
tá[gatott le s fel. 

Itt búcsúzkodtak, amott unottan a s�mmibe bámultalc 
az utasok. Egyszer csak a nyitot: ablakon; at - hupp -;- ki
sebb papírcsomag pottyant a kövezetre, eppen . csak �ogy el
kerülte a jegyvizsgáló fejét. Több_en láttuk: .. Kif'!:kada.sra, go
rombaságra számítottunk. Voit is valami feszultség a.bban 
a néhány pillan.atban, amíg a papírcsomag elterpeszkedett • 
pályaudva1' peronján. 

De nem gorombaság következett! A jegyvizsgáló fel
emelte az ablakon át kihajított pa.pírcsomagot és a faoszlop 
oldalán csüngó szemétgyűjtőbe helyezte. Aztán. odafor�ulva a 
nénémasszony külsejű tetteshez, n.agyot tisztelgett es csalc 
ennyit mondott: 

- Asszonyom! ha meg nem sértem!? - Majd a faoaz
lop oldalán levő szemétgJ/Újtó felé mutatott. Az utas elpi• 
rulva, szótlanul hallgatta a n.agyon udvaria.s rendreutasitáat. 

- lvf -

- 62 újítási javaslatot nyúj
tottak be a második negyedév
ben a Dunakeszi Járműjavító 
dolgozói. A fellendülőben le
vó újító mozgalmat eredmé
nyesen segíti az üzem szalu;zer
vezeti bizottsága. 

- Murrkás-pairaszt találko
zó !keretében a pocsai Dózsa 
Termelőszövetkezet !küldöttsé
gét látták vendégül az alkot
mány ünnepén a debreceni íú
t.őház dolgozói. Délelőtt város
nézésre került sor, majd dél
után a fútóháziak látogattak el 
Pocsaj községbe. 

- A régi, 600 tonna súlyú, 
700 méter hosszú gyomai Kő
rös-hidat 12 hidraulikus emelő 
segítségével, nem egészen két 
óra alatt áttolták új helyére. 
A régi, korszerütlen híd helyett 
ugyanis új hidat ép!t a MAV. 

- Nemcsak a vasgyújiésben, 
hanem a társadalmi munkában 
is élenjárnak az �szaki Jár
műjavító KISZ-tiatalJai. Az 
üzem területén lebontásra ke• 
rülö több régi épület munkála
taiból 11 szocialista, illetve Ifi
brigád vállaU részt. 

- öregek napja ünnepséget 
11:'endezett augusztus 24-én a 
vasutas--szakszervezet megyei 
bizottsága a pécsi szolgálati he
lyek szakszervezeti bizottságai
val karöltve. Az ünnepségen 
mintegy 150 nyugdíjas vett 
részt. 

- Jó e,-edmények születtek 
a váci fűtóházban az alkot
mány tiszteletére indított tíz
napos ünnepi múszakban. Fő
ként széntakarékossá.gi vállalá
sukat szárnvalták túl a dolgo
zók. 

- A Szovjetunióba utaztak a 
makói pályamesteri szakasz 
József Attila szocialista bri
gádjának dolgozói. Az ingyenes 
utazást a Csongrád megyei szo
cialista brigádok között folyó 
verseny győzteseként érdemel
ték ki. 

- Háromnapos kirándulást 
szervezett az üzem fiataljai 
részére a Székesfehérvári Jár
műjavító KISZ-szervezete a 
Bükk-hegységbe. A túrán mint
egy 100 fiatal veLt részt. 

- Újítási ankét. A Debreceni 
Járműjavítóban évek óta élénk 
az újítómozgalom. Az első fél
évben például 1 1 4  újítást nyúj
tottak be a dolgozók. A közel
múltban Bíró Béla, a vállalat 
igazgatója újítási ankéton szá
molt be a mozgalom eddigi 
eredményeiről, Szabados Dezső, 
a vállalat fómérnöke pedig a 
Szovjetunióban tett útjáról tá
jékoztatta az ankét részvevőit. 

- Felkészült az őszi kun• 
pányra a kapuvári gazdasácl 
vasút üzemfőnöksége. A javító• 
műhely dolgozói idöben elvé
gezték a Diesel-mozdonyok fel• 
újítását, a vascslllék rugózaü
nak kicserélése is befejez& 
elöU álL 

- Fotókiállítás nyilt augusz
tus 20-án Dombóvárott, a ;árá
si művelódési ház nagytermé
ben. A kiállításon megtalálha
tók a Tolna megyei t,asúti szol
gálati helyek ama.tör oosúti fo
tósainak munkái is. A Dombó
vári Pálya.fenntartási Fónök8ég 
fotószakkö-re eln11erte a Tolna 
megyei fotótanács tiszteletdíját. 

- A Vosziok 3. és Vosztok 4. 
utasának nevét vette fel a 
Szolnoki Járműjavító két szo
cialista brigádja. 

- Filmvetítéssel egybekötött 
egészségügyi előadásokat tarta
nak hetenként a debreceni jár
mújavítóban. Az előadásokon a 
dolgozókat érintő; egészségügyi 
problémákkal foglalkoznak. 

N'YOlcadlk évébe lép a BVSC or• 
szag'os bíní "'lvólskoláJa. Az Uj ok� 
tatási év s7..eptemberben kezdódlk. 
BeiratkozBS au�usztus !7-töl. Tan
díj : h8\'l 30,- Ft. Jelentkezhel 
minden hatodik életévét betöltött 
fiú és leány. Az oktatás délelőtt 
és délután kiváló \1vómesterek 
Irányításával történl.k. 

-·· 

LAKAS C S E R E  

- Elcserélném dunaújvárosi 
táv:fütéses lakásomat (3 szobáa) 
budapesti vagy környéki n'\agá· 
nyos lakásra. Clm: Péll Józs•f 
Dunaújváros, LlsL.t Ferenc körut 
H. Ill. 3;a. 

- 130 vasutas fiatal vesz 
részt az ifjúság a szocializ
musért mozgalomban, Deb-re
cen állomáson. Ezenk!vül so-

- Elcserélném egy ,zoba kony
hás leválasztott társbérletemet 
egy szoba konyhás vagy nagyobb 
lakásra. megegyezéssel. €ím: S1-
mek Józsefné, Bp„ VI., MunkAcsy 
Mihály utca 34. magasföldszint . 2. 
Erdeklódni egész nap a ha.z
felOgyeH!nél. 

- Egy szoba összkomfortos laká
somat elcserélném két szoba osaz

kan vesznek részt a szakma if- komfortos vagy egy szoba hallos
;ú mestere és a szocialista bri- ra az v., VI. vagy vn. kerületben, 

'd d ·rt f 1 6 l b megegyezéssel. C1m: Bp., IX .• Gyá• ga me o y mozga om an j u út is. IV. ép, n. em. 12. Erdek• 
is. !ódnl du. 6-8 óra között. 

KI MIT TUD ? 

. 
' 

' 

vasutas sportvezetők kltilntelé· 
,.., A Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa augusztus 15-én több 
:.portvezet6nek és sportolónak kor
mánykitüntetést adományozott. A 
�ltOntetettek között két vasutas 
tportvezet6 is volt. Laky Károly, 
, BVSC vizllabda mesteredzője, a 
testnevelés és a sport területén 
l·égzett kiemelkedö munkájáért, 
1-óedenky Láa:tló dr,, a BVSC vi
t•ószakosztAlyának vezetője, a vi
�ócsapat 1e1készltt!sében és erec:
tnényes e1:ereplésében végzett ki
t·áló munkájáért a Magyar Nép
k6..UrNNg Sportérdemérem arany 
fokozatát kapta. A kitüntetéshez 
Sl'•tulálunk. 

Such Margit a Békéscsabai 
MAV tehetséges ifjúsági 

középtávtutóJa 

A vasút fejlődésének iő C'él
lai � ezek feltételei az ötéves 

- Most IIZUtán kilesaük, mil11en munkamód- ' Magát, min.t kiváló labdarúgót helveitik 
szerrel dolgozik a má.sik brigád. 1 ide. Nem is hittem 1,•olna, ho(111 ilven kitún6 

tervben. ( Pusztai Pál f'ajzai) lakatos. 



VII.AG PROLETARJAI, EGYESVLJETEK ! 

A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

VI. 2VFOLYAM, 18. SZAM. Ára 40 fillér 1962. SZEPTEMBER 15. 
•

1Vasutasok a párt kongresszusi 
irányelveiröl 

vonóerők korszerűsítése, a rakodás teljes gépesít.ése, a biztosító berendezések szélesebb alkalmazása érdekében. 
Az anyagszerkezelési szolgálat dolgozói már eddig is foglalkoztak a fölös készletek felszámolásával, a kongre3zszus irányelvei alapján azon

Szeptember 5-9-!g Budapesten tanácskozott a Nemzetközi Vasutas Sp0rlszövetség XVII. kongresszusa, amelynek megnyitóján Szabó Antal, a vasutasszakszervet főtitkára üdvö• zölte a küldötteket (Riport a 6. oldalon) 
A oo.,uta.s dolgozók - párt

ta.gok és pártonkívüliek egy
aránt - na1111 érdeklödéssei 
olvassák a párt Központi Bi
zottságának kongresszusi 
irányelveit. Az öszinte szó, az 
ország előtt á/.ló feladatok pon
tos megfogalmazása oszta.tlan 
érdeklődést keltett Az aláb
biakban néhány vasutas dol
gozó véleményét ismertetjük 
pártunk kongre�zusi irányel
veir6l. 

Megnőtt a tanulási kedv ban ezt tovább kívánják fo- J...,...,,.....,.....,,..._.,....,,.....,,.....,.....,,..._.,....,,.....,......,.....,,..._.,.......,...,,._,....,,..._.,.......,...,,._,....,,__.,....,,......,....., .. 
Kovács II. István, a száll.it-

1114nyozási fónökség dolgo-
zója: 

kozni, hiszen népgazdasági érdek. A felhasználók segítségét sem nélkülözhetjük zhhez. Csak műszakilag megalapozott anyagigénylésekkel lehet elejét venni az újabb fölös készletek keletkezésének. 
IGAZGATÓSÁGOK VERSENYE 

Mértéktartó és reális 
Kiss Róbert, a zalaegerszegi fűtőház fónöke: - A valóságos helyzet alapján jelöli meg pártunk Központi Bizottsága a jövőbeni tennivalókat. Helyeslem a bevált úton való továbbhaladást, a személyi kultusz lezárását. Gazdasági vonatkozásbnn a mi területünkön célul • tűzött fejlesztés ragadta meg legjobban a figyelmemet. A vasúti vontatás Villamosítására és dieselesít.ésére gondolok. E célok eléréséért nekünk vasutasoknak is sokat kell tennünk. A fejlettebb munkamódszerek alkalmazásának nélkülözhetetlen velejárója a politikai nevelőmunka, !lZ új típusú émber kialakftása_ Sokat bezélgettünk már fűtóJiazun kban az irányelvekbci kicsendülő emberséges hangról és arról, hogy minden, amit tenni akarunk, értünk, az emberekért tört.énik. 
Kommunista példamutatás 
Scheff•r IAjos, a IAndler 

Járműjavító dolgozója: - Társadalmunk fejlődésével párhuzamosan növekszik 

- Pártunk helyes politikája folytán most megvan a lehetőség arra, hogy akik a múltban nem tanulhattak, azok most befejezzék tanulmányaikat. :Bn 1961 áprilisában, mint kétgyermekes apa végeztem el a VIII. általánost. Nemcsak munkámban volt hasznomra a tanulás, hanem otthon is, hiszen így ötödik osztályos kislányom tanulását is tudom segíteni és ellenörizni. A Nyugati pályaudvaron magam is részt vettem a dolgozók általános iskolájának szervezésében. Jelenleg a harmadik évfolyam tanul itt, s az érdeklődés évről-évre növekszik. Már 150 vasutas tanul ebben az általános iskolában Az iskolánkban végzettek k& zül ketten közgazdasági technikumba kérték felvételüket, de elutasították őket helyhiár1y miatt. A jövőben, pártunk kongresszusi irányei veinek megfelelően több támogatást kérünk, hogy azok a dolgozók, akik tovább szeretnének tanulni, folytathassák is tanulmányaikat. Szeretnénk, ha 1963 szeptemberétől technikumi oktatás kezdődne a Nyugati pályaudvaron működő iskolánkban, mert a most végző általános iskolásaink szeretnének tovább tanulni. pártunk vezető szerepe. Ez Tervszeru'bb így van rendjén. l!:ppen ezért 

A szakemberkép1és 
fontossága 

Pintér IAjos, Vácrátót állomás fónöke: - Különösen megragadta figyelmemet a kulturális kérdésekkel foglalkozó !ejeret. Az irányelvek szerint mind több szakembert kell képeznünk. Közismert, hogy a vasútnál is igen nagy szükség van a jól képzett szakemberekre. Növekvő szállítási feladatok ellátásához a technikai f�ltételek mellett elsősorban az 

Az 1962. jú'lius havi eredmények alapján a vasútigazgatóságok munka.versenyében a helyezési sorrend, az igazgatóságok és a hálózat százalékban kifejezett összteljesítménye az alábbiak szerint alakult. 
(Az el.é-rhető legmagasabb 

eredmény az igazgatóságok
nál 105,00, • a hálózaton 
100,00•1 •• ) 

1. Pécs 
2. Budapest 
3. Miskolc 
4. Szombathely 
5. Debrecen 6. Szeged 

Hálózat 

100,000/o 
97,50% 
90,63% 
80,63% 
72,500/o 
53,75% 
96,15% emberek nagyobb szaktudásá- Az igazgatóságok munkaverra kell törekedni. Ezért mond- senyében értékelt mutatóknál ják ki az irányelvek, hogy - a tehervonatok menetrendtovább kell szélesíteni az esti I szerű közlekedtet.ésénél az és a levelező oktatást. Többek üzemeltetési költségek, valaközött az is elősegíti ezt, nogy I mint az irány- és közvetlen eltörlik az életkorhoz <!S a vonatok menettartamának munkakörhöz fűzött megk0- alakulásánál előírtak kívétetöttségeket. Kormányzatunk ! lével - július hónapban vaanyagi támogatása lehetővé lamennyi célkitűzés a hálózateszi, hogy a szakemberkép- ti szinten is túlteljesítést zés fokozásához jól felszerelt, l nyert. korszerű intézmények álljanak A tehervonatok menetrend-rendelkezésre. • szerúségénél előírt 75%•08 cél-

Újítási hónap a szombathelyi járműjavítóban 
többször is áttanulmányoztam anyaggazdálkodást A szombathelyi járműjavító helyre Soós Ferenc energeti-a párt fejlődéséről szóló feje- szakszervezeti, újítási és ész- kus !került 21 284 forintos zetet. Az irányelvek, igen he- Hajós Jen6, az Anyag- szerűsít.ési bizottságának kez- megtakarítással. A verseny lyesen, arra ösztönzik a párt ellátási Igazgatóság dolgozója: deményezésére szeptemberben harmadik helyezettje Csorba tagjait, hogy mindenkor és _ Igazgatóságunk dolgozói újítási hónapot tartanak az Miklós a mozdony-osztály eszmindenben példar.-iutatóak le- tanulmányozták a kongresz- üzemben. Ebből az alkalomból tergályos szocialista brigádjágyenek. Nem szabad megen- szusi irányelveket. Azon túl- értékelték az újítók versenyét. nak vezetője 14 226 forintos gedni, hogy egyesek a párttag- menően, hogy egyet.értünk az Az első helyre Orbán István megtakarítással. ságukat személyi érvénye- irányelvekben foglaltakkal, a mozdonyosztály reszortve-sülésre használják fel. Min- tevékenyen hozzá akarunk já- zetője került 28 369 forintos Megszülettek már a szepden erőnkkel arra kell tőre- rulnl azok megvalósításához. megtakarítással. Ezt a gazda- temberi újítási hónap első kednünk, hogy a párt iránt Ezért a tervek végrehajiásá- sági edredményt a 275, a 375, eredményei. Az újért való növekedjék a pártonkívüliek hoz szükséges anyagokat .ás al- a 376 és a 370-es sorozatú harcban ott találjuk a szobizalma. Cselekedeteinkben és katrészeket időben biztosítjuk kétrészes ellenforgattyú rudak cialiSta brigádok tagjait. Újímindennap• munkánkban is a felhasználó szakszolgálatok ismételt :felhasználásának mó- tásaikkal az anyagtakarékos-lássák a párt célkitűzéseinek zé ságot és a termelékenység nö-valóraváltását. Ha ezt sikerül rés re. dosftásával érte el. A második velését segítik. Fejt! Dezső, az elérnünk. közös erővel teljes!-,_ __ ..,. ..... ..,.._, ___ ..,.,_..,.._, ___ ..,.,_..,.._, ___ ..,....,.. egyik kocsijavító szocialista leni tudjuk az irányelvekbe brigád vezetője a tartályko-foglalt terveinket. esik lefejtő váltóinak csiszo

Fejlesztjük a közlekedést 
Tóth János, a pécsi igazgató

ság vezetöje: - Már a kongresszusi irányelvek elsö olvasásakor megragadott, hogy gazdasági építőmunkánkban az eddiginél is nagyobb ütemű fejlődés kö-

lását ellenőrző készüléket dolgozott ki. Melegh László vezeti a Petőfi szerszámlakatos szocialista brigádot, amely jelenleg évi 30 OOO forintos várható megtakarítást nyújtó újítás kidolgozásán fáradozik. Kovács István Szombathely 

kitúzést 74,36%..,,.a teljesítet- - az egy mozdonyra eső 100 
tük. Ezt a lemaradást a sze- ETK-teljesítmény - a bázis• 
gedi igazgatóság gyenge ered- időszakhoz viszonyítva jelen• ménye okozta. tósen emelkedett. Az irány- és közvetlen vo- Különösen jó eredménye-natok utazási sebességé- ket értünk el a vonali nek alakulása még mindig mozdonyok felhasználásá• nem kielégítő, nál a tényleges menettartam órák Az elkövetkezendő idő leg-hálózati szinten mintegy 8%- fontosabb feladata az őszi kal magasabbak a menetrendi csúcsforgalom lebonyolítása; menettartam óráknál. Ennél a amely valamennyi igazgatómutatónál az előírt célkitű- ságtól a legjobb munkát kövezést csak a misko/.ci igazgató- teli meg. Az élenjáró igrzga
ság teljesítette. alig számotte- tóságoktól elvárjuk, hogy telvö a pécsi igazgatóság elma- jesítrnényeiket továbbbra is radása, a többi igazgatóságok- hasonló szinten tartsák. a deb• nál az eredmények kedvezöt- receni, de különösen a szegedi lenek. igazgatóság pedig zárkózzon A forgalmi és vontatási szol- fel az élenjárók közé, mert a �at �jlagos üzemelte� feladatokat csak valamennyi koltségénel - a tervhez Vl· • szonyított - 2oi -os csökken- igazgatóság és valamennyi tést 1 99•t ""l"a tefjes[tettük az 

I 
VlaSutas dolgozó egyöntetű jó e�� jelentéktelen. ' munkájával tudjuk gyorsab-A mozdonyok gazdaságos ban és gazdaságosabban elvéfelhasználásának célkitűzése gezni. 

Elkészültek a szocialista brigád 

jelvények és zászlók 

Az MT-SZOT 102211961. sz. határozata alapján a szocialista brigád jelvények és zászlók elkészültek. A jelvényeket és �zlókat kizárólag a Fővárosi Kultúr
cikk Kiskereskedelmi VállaJai 
Dekoráció3 Aruházában (Bp. V., Fehérhajó utca 12.) lehet beszerezni. Az igényeket 1962. szeptemberétől a szolgálati hely vezetője és szakszervezeti bizottsága által aláírt megrendelés alapján hatóságilag jóváhagyott áron elégíti ki az áruház. .,Szocialista Brigád" felirat vi

A jelvény színei: a közép. lágoskék alapon arany b<?tűk· SÖ mezőben fehér zománca- kel. A babérkoszorú arany zott alapon vörös csilliczi1. A alapon zöld színű. 

Az őszi forgalomról tárgyaltak 
Az idei őszi forgalom várható feladatairól tárgyaltak 

Kaposvárott az SZMT múvelődési házában megtarto�t értekezletükön a pécsi igazgatóság szolgálati vezetői, párt- és 
szakszervezeti titkárai. Számos kiváló dolgo:ro is részt vett a tanácskozáson. amelyen megjelent Lindner József vezérigazgatóhelyettes Is. , vetkezik be s hogy a fejlődésből nem marad ki a közlekedés sem. úgy látom, nálunk 6emml sem áll az irányelvekben foglaltak megvalósítása útjában. Körültekintőbb, lelkiismeretesebb munkával még az irányelvekben megszabott feladatokon túlmenően is sokat tehetünk a közlekedés fejlesztéséért. Kétirányú fejlődésre gondolok. Az egyik: ésszerűbb munkaszervezés, például állomások összevonása; egész&égesebb munkamegosztás a 'Vasút és a közúti közlekedés között; újabb síktolatásl, kocs!rendezésl módszerek bevetet.ése, amely igazgatóságunk területén rflár korábban is megkezdődött. A fejlődés másik irányához sok pénz kell ... Ezért mi az előbbit szorgalmazzuk. Ugyanakkor mindent lne&teszünk majd például a 

Korszerúsítik a Nyugati 

pályaudvar érkezési oldalát 

A feladatokról Tóth János, a pécsi igazgatóság vezetője számolt be, kiemelve, hogy nagyobb gondot kell fordítani a személyvonatok menetrend· szerűségére, a kultúrális uta• zásra. Az áruszállítási felada• tok az idei őszi forgalomban mintegy 10 százalékkal növekszenek. Ezt az árulóbbletet tervszerű munkával ke:I el• juttatni rendeltetési he'yére. A vontatási szolgálatnak fel kell készülnie a túlsúlyos vonatok menetrendszerű továbbítására. A pályafenntartás• nak arra kell törekednie. hogy mielóbb felszámolja a lassújeleket és csökkentse a vágány• zárak idejét. Szombathelyt Károly forcalml szolgálaUev6 a félautomatikus lntegra berendezésen vágányutat állU a Balatonboglárra érke
zéi 2%04-es gyonvonatnak. A fiatal szolgálattevő derekas mun• kát vépeU a nagy nyári személyforgalom idején 

A Nyugati Pályaudvar Váci út :felőli részén, ahová a na,gymarosi szerelvények futnak be, néhány hete lázas ütemű munka folyik. Bontják az útkövezetet, a kőkerítést, t."irik a járda aszfaltját. Az amúgy is forgalmas érkeresi oldal előterében teherkocsik sora hozza az építési anyagokat. Él!; viszi a bontási hulladékot. 
A MAV Magasépftéri Fó

nökség Nyugati Jl':pltésvezető
ségének dolgozói gyors ütem-

ben dolgoznak, hogy október végére - még a pártkongresszus kezdete előtt - befejev,ék az érkezési oldal korszerűsft.ését. Új kerítést és utat -építenek Kapusfülkével és jegypénztárakkal bővül a pályaudvarnak ez a része. A kormányzati váróterem előtt széo fogadóteret létesítenek dfszkerlt.éssel, díszkúttal, sz.oborral 1\ t.ér világítását fénycsövekkel és stadion típusú fényszórókkal oldják meg. Bódogb Mihály Dombóvár 



A &lak� falán leleplezeU 
emléktábla 

A MAV Tiallkétn>6 Intézet 
fenlláJ.lá.sának 75 éves jubi
leuma tiszteletére szeptember 
1-él nagyszabású ümJ.ell5éget 
rendeztek az .intézet Luther 
utcai épületében. Délelőtt 10 
órakor emléktáblát lepleztek 
le. majd 11 óraJcor ünnell5ég
re kerü1t sor. Az ürulepséget 
Szabó An.tal. a vasutasswk
uervezet fót.itkára nyitotta 
� A szakszervezet elalök
&éee és központi vezetősége 
nevében 'köszöntött.e a jubi
leumi ünneps.ég résztvevSi t, 
majd átadta a szót dT. Csa-
11ádt Gl/Ő'r(/J/11.ek, a közleke
óes- és postaügyi rn.iruszrer 
első helyettesének. a MA V 
vezérigazgatójának. 

- A múl!t század második 
felében UI/OTS ütemben tárt 
hódU6 vasúti közlekedés me11-
kívántn, ho(n/ a va.sú.tirán-uító 
középvezetőket szervezett for
mában, tarn.fol.vamon képezzék 
ki - mondotta a többi kö
zött. - Ez az intézet azóta 
�va.i kéJ>ezi ki a fcm1aLmi 
azakembere,Joet. sőt az utóbbi 
években a J>álva.fenntartási és 
J)álL-uaévíté&i. valamint a táv
kö2,1iö és bizrosító be-rendezési 
szck3zol.Qá.lat Tészére i& bizto
att;a a sza.lrem.ber-kéJ)zést. <fa 
1'i8s2atekin.tünk az mtézet 
múlt;ára, nem nehéz me11ál
lapítani, hom, az oktatás te
matikájában és mó&zeTébe-n 
is 114<11/ változások mentek 
végbe. Ma már nemcsak a 
f<Yrgau.mi utasitáJ!t. ha.nem az 
wiemt:ant is tanulják a ha.!l· 
gatók. Ma a feitódés kivá.n1a 
meg, hogu minél magasabb 
BZinten oktassuk a vasutaso
kat. 

Ezután arról beszélt a ve
zénigazgató, hogy a MAV 
Ti.s2Jtlrepző Intézetnek a szak
mai hozzáértésre való neveLés 
mellett a .iövóben az is fel
adata lesz., hogy a vasút iránti 
sneretetre, hivatástudatra, szi-

MAGYAR VASUl'AS 

nA fejl'ódés azt kívánja, hogy minél magasabb 

színvonalon oktassuk a vasutasokatu 

Járd fegyelemre nevekle a I A MA V �J)Zl6 Intézet 
I 
felaruitaioak eblátása mellett 

hallgatókat. 1 feonálJ.ásállak 75 évei! évfor- végzett eredmén� oktató-
- Mit kí11cm1ffllc méQ mt 4 duló.la alk8l1mából eddJa vég- munkájáért, Berke Béla fő

�17 El;a6 helven aze- zett kimagasló munkájáért a j Igazgatót (KPM 1/8.), Grof 
nmém emlitem a vatúti tor- Mam,a,r Népkijztá.r&IUIÚI El-- József m. fótanácsoet (KPM 
oailom �- EnMk 1l6ki Tanácaa NDlflll Tonna I/9.), Mészáros János főfel
minden máat meg kel!l elő.mi. Géza f6tanácso&nak. az illlté- ügyelót (KPM 1/8.), Mincsik 
Ez el8órend1l kéTdá. Persze zet iga2gatójáalak, Arató La- Dezső fófelügyelót (KPM I/3,), 

a személvszálfüáat sem sza- ;e,,, titkárnak. a marxista tan- Somku'i Vilmos fófelügyelót 
bad Jebec..9alni. Hiszen a vaa- szék CS0C)Oll'tvezetójének a Szo- (BVKH) mini„zteri dicsé-ret-
út kulturá,i,tsáaát a személu- ciGliata Mun.káért .trdem- ben részesítette. 
aáJUtáson lehet iaazán le- érem, Barabcu Imre kaJ>Us- A közlelredés- és l)06taügyi 
mérni. Ezek a feladatok mind :nak a Mu;nJca .trdemérem ki- miniszter első helyettese, a 
azt kiván;á,k, hoou a jövőben tüntetést adomálnyO'Zla. MA V ve2Jérigaz,ga,tója Bolla 
ú ;ól /elkészült vasúti tisztek A közlekedés,- és PO&tailrori József kapust. Szandi József
ham/já.k el cu épület falait. miniszter Bu.tna Kálmán fel- flé szhb üzemi dolgozót srol
EMez a munkához, a ;övó ügyelő tanulmányi vezet.öt. gálati feladatainak ellátásáért, 
-nam, feJadat:oklwz sok -81kert, Eroa Láazló főllntéző sza.kokta- tová!bbá eredményes okta
eredménues munkát kivánok tót. Madacaka Emerencia lro- tó munkájáért Baksa Béla 
ag: mtézet va.lamenm.vi dolao- da-vezető. � ügymté- fófe1ügyelőt (KPM I/8.), dr. 

Dr. Csanádi György, a közlekeclés- és postaligyi miniszter első 
helyettese, a MÁV vezérigazgatója méltatja az intézel 

eredményeü 

zó;án.ak - fejezte be szavait 
dr. Csanádi G11örf1'11. 

Az ünnepo;ég után Jdtünre
tésre és jutalmazásra került 
sor. 

wt, Otbei József fóintézó. ta
nársegédet, Pculaga Pál taná
csos. kereslkedelmi szakokta
tót, U ;&;zászi Róbert intézó 
pénzügyi fóelóadót szolgálati 

Szabó Tibor főtanácsost (KPM 
I/8.). Szalcntai Lajos vezetó 
fámérnököt (KPM I/9.) dicsé
retben �tette. 

-- • • • --

Összkomlort

váltóórl helyiség 

Keszthel11 állomás korsze
rűsítése során az álilomás Ta
J>ol.ca felőli oldalán eLkészül t 
az új váltóóri 6rolJ;(áJ.ati he
lyiség. 

Nemcsaik kül.sőleg tetszet-'ís 
az új épület, amelyet a régi. 
fabódé helyére építettek, ha
nem belsó berendez.ése is 
�elei a követe.lmények
n-ek. A 60 OOO forintos költ
séggel épült órhelyen a vil
Ja;nyvilágitru;on kívül vízveze
tékes mosdó, két lkis kamra 
az olai és a srol!(álati eszkö
zök .resrere. valamint egy 
mellékhelyiség íS van. 

Bognár Károly 
Tapolca 

Így segíti a m.unkát 

szakszervezeti bizottságunk 

SZ-eged-Rókus állomás szak
szervezeti bizottsága az éves 
munkaterv feladatain túlme
nően fokozottan törekszik ar
ra, hogy elősegítse az állomás 
munl r1ját. 

Probléma volt például, hogy 
egyes vállalatok túllépték a 
berakási idótket. Ezzel hátrál
tatták az állomás munkáját. 
Szakszervezeti bizottságunk 
ezért levelet írt az érdekelt 
vállalatok szakszervezeti bi
zottságainak. hogy segítsék a 
rakodások meggyorsítását. E 

levelek hatása máris mutatko
zik. 

Szükség volt arra is, hogy 
elósegítsük a kocsik jobb ki
használását. A konzervgyár 
például egy-egy vasúti kocsi
ba 334 kartonba csomagolt 
üvegcsomagot rakott be. Ja
vasoltuk, ha lehet növeljék ezt 
a mennyiséget. Egy vagonba 
417 kartoncsomag is elfér, és 
így minden ötödik vasúti k<r
csi megtakarítható. miközben 
javul a kocsikihasználás. 

Allomásunk kocsimosó és 

kocsitároló állomás is. A k<r
csitisztítás szűk kapacitással 
folyt. Szakszervezeti bizottsá
gunk közbenjárásával segít.!tt 
az Igazgatóság e probléma 
megoldásán. Az átmenesztő és 
a távírász egy helyiségben tel
jesítenek swlgálatot. Gyakran 
megtörtént, hogy egyes nap
szakokban l\Z átmenesztónek 
túl sok dolga volt, míg a táv
írász ráért. A szakszervezeti 
bizottság javasolta az osztott 
munkát, ami azóta jól bevált. 

Tótka Károly 

19ft. SZEPTEMBER ts. 

TREviDÓ A BERLINI GYORSVASÚTON 

A kö.zelmúltba.n kísérlete- zést optikai úton adták. A ]d. 
ket folytattak az ipari televí- sérlet bevá.lJt, A vonatoiknek a  
zió alkalmazására a berlini távolból irányított vjgányo
gyorsvasútnál. Két különböw ikon való tartózkodási idejét 
állomáson kipróbáliták a v<r- lecsökkent.ették. 
natindHást két egymás mel- Az egymás mögött fekvl 
lett, illetóleg egymás mógött vágányokkal a kísérletet a 
fekvő vágányról, továbbá a Nöldner téri állomáson végez
televízió al'kalmazását a me- ték, ahol a vonatok egymást 
netirányító szolgálatnál. Vala- 5 perces időközben követik. A 
mennyi kísérletet rendes üze- televíziós készülékek seg!18é,, 
mi viszonyok között és külön- gével a 'íPnatindítást a váltó
böző évszakokban végezték. állító toronYból lehet WMiDo 

Az eljárás abból állt, hogy ni. 
a forgalmi szolgálattevő, aki Még ebben az évben i>e6pl• 
az , A" vágánynál állt, a vál- tenek két további nolgá)atl 
tót�onyban felállított telev!- helyre televíziós berendezé&&, 
ziós készülék segítségével át-

1 
vette a „B" vágányon folyó Karl-Heinz Glllldilcb 
közilekedés irányítását. A jel- Berlin 

MODERN VASÚTÁLLOMÁS ÉPÜL NOVI SADON 

Novi Sádon (Újvidék) UJ balszárnyat a hivatalos helyt. 
vasútállomást építenek. Egye- ségek, a jobbszárnyat pedi& 
lóre csak a földmunkákat vég- az utasok rendelkezésére álló 
zik. Az új állomás csak egy részek: váróterem, ét>terem; 
része az épüló Novi Sad-i falatozó, dohány- és újságáru
gócpontnak, amely a tervek sító pavilonok, valamint a 
szerint mintegy 12 mill�árd jegypénztárak foglalják el. A 
dinárba kerül. A gócpont ter- pályatest négy méterrel ma
vét két szakaszban valósftjflk gasabban halad majd, mint az 
meg. Az első szakasz egyik állomás előtti tér, az utalOk 
legfontosabb építménye, az széles lépcsókön jutnak fel a 
az új Duna-híd, már készen peronokra. 
áll. Ezután következik a fel- Az építkezés elsó szakaszé
járók és az új pályaudvar hoz tartozik még egy Diesel
építése. mozdonyszín építése. A má• 

Az állomáshoz széles sugár- sodik szakasz az új teherpá
út vezet majd, s közvetlen lyaudvar felépítése lesz. Ha 
autóbuszjáratokkal kötik ösz- azután a gócpont teljesen el
sze a várossal. Az elótte levő I készül, lebontják a jelenlegi 
teret parkosítják. Ennek bal állomást, Az új pályaudvar 
oldalán épül majd fel az új mellett megépítik a Duna-ki
posta épülete. Az állomás fe- 1 kötó vasút-i hálózatát és a ki
lülról kapja a világ:i"'tást. A települó üzemek iparvágányait. 

..,, __ 

HOGYAN JÁRJUNK EL 

KOCSISÉRÜLÉS ESETÉN ? 
A Magyar Vasúti Arud!;- aláírják. Amennyiben a meg

szabás I. rész Altalános Fuva- á11apításnál a fuvaroztatö 
rozá&i Feltétele1' 23. cikk 7. vagy megbízottja is jelen volt, 
§-a szerint a feladó felelős de a kocsisérulési jelentést 
azokért a károkért és költsé- nem volt hajlandó aláírni, ezt 
gekért, amelyek az általa vég- a tényt is, valamint az aláírás 
zett berakásból eredóen vas- megtagadásának okát is be 
úti jármüveken keletkeznek. kell írni a jegyzőkönyvbe. 
Ugyanezt a felelősséget mond- A megállapításhoz lehetőleg 
ja ki a hivatkozott díjszabás teljesen érdektelen, tehát nem 
47. cikk VII. kiegészítő hatá- vasutas két tanút kell mea
Tozmánya az átvevóre vonat- hívni és velük elismertetni 4 
koztatva. megállapításról készített je(l1J" 

Az említett díjszabás 2.1. zókön11vet. Ha azonban kívül
cikk XI. és a 47. cikk VlI. ki- álló 2 személyt nem lehet ta
egészítö határozmánya a1Ta lálni, akkor a 2 tanú lehet 
is rendelkezik, ha a vasúti vasutas is, de ne legyen a meg-

______ ..,........,...,. ... _________ ,_..,... .... ...,._,, ________________ ..,....,..._ ... ___ ..,.._...,._,,_,t jármüveken keletkezett kár állapitásban érdekelt. 
összege a 400 forintot megha- Az elmondottakból kitűnik; 

Nizzából Toulo-nba utaztunk. 
Több felejthetetlen emlékű 
kiTándulá.sra indultunk innen. 
Toulo-nban részt vettünk 4 
uépmúvészeti iskolában ren
rendezett froncia-171,0,{/1/aT ba
rátsági ünnepélyen. AZ ünn,ep
aéget egy francia geológull, 
Francois Beudant emlékének 
.szentelték, aki 1918-ban első
nek készítette el a Balaton vi
dékének geológiai térképét. A 
széjnnűvészeti iskola egyik. ta
nítványa ennek emlékére szép 
Jcerámia táblát készített, s azt 
a touloni polgánnester július 
Z2-én avatta fel Balatonfüre
den. 

Draguignan 

Csen.de, kisvár011. Magyar 
.sumponiból ts érdekes, hi
&Ze1' rövid ideig itt éit Kis
faludy Sándor. Forradalmi 
eumékket ismeTkedett e kis-
1'1iTo1ban, és itt kezdett lírai 
veraeket írni. Múzsája a .szép 
f,a.nda, lány, Karolin Deacapo 
IIOlt. Kisfalud11 Sándor lakó
JMuán emléktábla és a költő 
képe óm az ott töltött hóna-
polc emlékét. 

Nemcsak a régi várat -néz
tiik meg l>Taguign.an.ban, lia· 
nem köriiljártuk a vásári ii. 
Bppn a hinta1Ígt/ak'4t fléz&ülc, 
amikor hozzánk lépett néhá•y 
!Nftda. fia,!Gl, éa l!uzélgetéa 
1cezd6dlltt. Egyikük fu.TCIA kér
diat tett fel ruhánkra mutat
N: 

- Ezt jem,re vetUk 114• 
oi,aTOTuáóon? - meonvuo
t&""1c. horni nólunk il mitt-

FBANC/AORSZÁC/ PlllANAfKÍPBK 
Il 

dent szabadon lehet vásárol- la olyan, mint a mi mod2m 
ni forintért. iskoláink, Tantermei tágasak, 

világosak, jól felszerelt szertá

Carnoules 

Droguignanbót a IGésó dél· 
utáni órákban érkeztünk Ca-r· 
n.oulesba, ahol a francia. fiata
lok lelkesen fogadtak bennün
ket. Carnoules kommunista 
város, nem az egyedüli ilyen 
FTanciaországban. A város 
polgármestere is a Francia 
Kommunista Párt tagja. A vá
ros vezetői minden erejükkel a 
-nép jólétének emelésén fára
doznak. Tapasztalhattuk ezt 
iskolájuk meglátogatása alkal
mával. Ez az általános Wcc-

rok és szakköri teTme1' állnak 
a tanulók rendelkezésére. 

Carnoules-ban nagy az tr
dekl.ód.és Magyarország iránt. 
A szeretet és az elismerés 
hangján beszéltek szocialista 
rendszerünkről. 

Marseille 

Az egyik aLkalommal Tou
lonból 70 km-es tengerparti 
autózással kirándultunk Mar
seille-be. Az út pálmaligetek, 
cédrusok, leanderfák és más 
délszaki növén11ek kczött ve
zetett. 

A k� Wha� kerimlal4blit Brlvadls Georgeüe (balról a 
harmadik), a 1'oalonl SsépmfivéneU Iskola qykorl tanulója 
kásiteüe. A W»la UrlU a vendéglátók • a IIIIIIJ'&r delgáeió 

eu nae WIIM6 

Meg-néztük MarS.!ille lcikö
tóit, Az új kikötő modern por
táldaruival, a hatalmas szálli
tóhajókkat impozáns látványt 
nyújtott. A tenger partján fel
mentünk egy, a mi Gellért
hegy-ünkhöz hasonló heg11re, 
aho-nnan gyön11örű kilátás 
nyílik a miliós városra és a 
tengerre. A távolban megpil
lanthattuk a korzikai parto
kat és a regényes If várát. A 
hegy tete;én a hajósok védő
szentjének temploma áll, 
amelyben több száz haj6mo
delL őrzi a hajósok szerencsés 
megmenekülésének emlékét. 

Marseille-ben olyan -nagy az 
autóforgalom, hogy helytálló 
a ;elszó: ,,Ha sietsz, menj gya
log!'' 

Sanary 

A Toulon közelében levő 
Sanart1ban a tengerparto-n ren
dezték a demokratikus aa.jtó 
ünnepét, Dél-Francia01'szá(Jbó1 
ide gyűltek össze mindazok a 
haladó gondolkodá.ru embe
-rek - főként a mnkások -, 
akik a „Le Petit Varois" cí
mű újság olvasói. Majálishoz 
hasonló hangulat umlkodott 
itt. Szólt a zene, sportver,e
nyek t1oltak, és este táncra 
perdültek az -ünnepség rénve
vev61. Közben délután politi
kai f11/Úlh is lezajlott, ame
lyen Pierre Gamarra, Sa11aT1J 
kommuntsta polgármestere 
mondott lelkesítő hangú be
szédet, Beszéd.ében a frand4 
--mam,ar barátságot i.s éltette. 

Kilenc napi franciaországi 
tartózkodás és több mint 3000 
km-es utazá1 után szép élmé
nyekkel gazdagodva érkez
tünk haza. Nagyszerű utazú 
11olt. 

ladja, a feladó, illetve az át- hogy a kocsisérülési jelentés 
vevö a javítási költségeken fe- egymagában csak akkor ele
lül a kocsinak javítás céljá- gendó, ha a fuvaroztató a sé-
ból mühelybe történő vonta- rülés vagy hiány megállapl• 
tásáért - a vontatás távolsá- tásánál jelen van és a kocsi
gától függetlenül - 100 forint sérülési jelentésen a megálla• 
vontatási átalánydíjat köteles pítást aláírásával elismeri. Ha 
fizetni, kivéve, ha a sérült nincs jelen. vagy jelen van; 
kocsi futóképes és a rendelte- de az aláírást megtagadja, ak• 
tési állomáson alkalmas k<r- kor a koesisérülési jelentésen 
csijavító mühely van. kívül 3 példányos jegyzókönyv 

Az idézett szabályhelyek a is szükséges. amit a kereslte
fuvaroztatók (feladó, átvevó) delmi szolgálat vezetője köt.e
felelósségét állapítják meg a les felvenni. Természetes; 
rakodásból eredó kocsisérülé- hogy a jegyzókönyv- felvételé
sek esetére. A vasúti végre- re a kereskedelmi szolgálat 
hajtó szolgálat (állomás, fútó- vezetőjét a sérülés vagy hiány 
ház) részére a kocsisérülések- megállapítását végzó alkal• 
kel kapcsolatos helyes eljárást mazott köteles felhívni, illet
pedig a C. 1 .  sz. és az E. 12. ve felkérni. 
sz. szolgálati utasítás tartal- Itt szeretnék rámutatni ar-
mazza.. ra, hogy a gyakorlatban leg,-

Elemezzük az említett ren- többször éppen az a baj, hogy 
delkezést. a kocsivizsgáló lakatosok a 

1. A fuvaroztatók által oko- sérülések megállapítását egy• 
zott kocstsérüléseket, híán1Jo- oldalúan végzik el és a kocai• 
kat - amennyiben mód van sérülési jelentést is szúkua• 
rá - a fél jelenlétében kell vúan állítják ki, a 3 példá
megállapítani és arról kocsi- nyos jegyzőkönyv- felvételére 
sétülé.ri jelentés keU kiál!ita- a kereskedelmi szolgálat ve
ni. zetójét nem kérik fel, a metr• 

z. A megállapítást a 4-,,00_ állapításhoz sem hívják me,. 
'� Ennek a következménye ai. roztatóval el keU ismertetni. hogy az egyoldalúan és hi.,_ Ez az egyik legfontosabb kel- nyosan felvett kocsisér!ll,élll léke a koc.,iaéTüléBi jelentés- jelentés alapján _ jegyr,6-n.e'k, az elismertetés. Enélkül könyv hiányában _ nem tudszinte semmtt aem ér a kocsi- ja a vasút követelését meavilsérülési jelenté•. deni, a kárösszeget behajtani, 

Ha fuvaroztató nincs jelen Illetve a már elszámoltat vtaaa megállapításnál, vagy jelen sza kell térítenie. 
van ugyan, de a megállapítást A rövid ismertetésb61 v!linem hajlandó alé.lmi, akkor gosan láthat6, hogy a tocslnemcsak kocslsérülésl jelen- �rülés! összegek beszedésé 6t té<;t kell kiállitanJ, hanem 3 
példányban Je011z6künvvet i, megtartása csak akkor nn 
fel kell venni, amelyben még biztosítva, ba a vontatási • 

�etesebben le kell frni a kereskedeln)! s:rolgálat ODl'O-
. ··1 · t nak •-�t san egytittmilködik és az � seru ";5 , an °~ • a meg- frt rendelke?kseket marádflt.i állap1tásnál jelenlevtlk nevét, talan I é--a.�• ... a. lakc!mét és azt. hogy a meg- u v ,.,=-,•, 

állapítással egyetértenek és I Dr. Gazdac l'1ael 
annak jeléül a Jegy:r.6könyvet Szombat.bel7 
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A VIII. pártkongresszus tiszteletére KÖILEKEDTESSÜNK TÖBB IRÁNYVONATOT! 
A kongreS&ZUsi verseny ke- javullt a munkavédelmi hely- rás forgahni, Mata József ke- Iparunk és mezőgazdasá-ntében már eddig is szép zet. reskedelmi és Fodor János vo- „minőségi vonatok" ciránya 30 

százalékos volt. (Ide számítjuk 
azokat a vonatokat, amelyek 
legalább egy rendelkező állo
máson áthaladnak elegyrende
zés nélkül.) 

eredmények születtek a vasút- Mosonmagyaróvár nat.kísérő brigádja halad az gurui: fejlődése nyomán évről 
K l,ö évre több árut kell elszállítani �- • ü · nösen !igyelemr_e állomás dolgozói három szo- éle<n, de ero.5e11 nyomukban 

a vasűtna:k. A járműpark gya-meltok , a teherkocsik: ter�e!.é- cialista brigádot alakítottak. vannak a többi �pa.tok 1S. 
1eben !s a von�tó 1�r,:n�vek Ezek tagjai közös vállalást tet- A cél : _ megtartam � csomó- rapodása ellenére vasutunk 
aazdasagos kihaszna!ásaba.n tek a VIII. pártkongresszus pont bµ-toká�n . levo koi_:,g- csak űgy tud gazdaságosan ele
elért e:edmények. :4, �ong-

1 tiszteletére. Felajánlották, r�us1 zászlot, � eln_yerru a get tenni a növeikvő követel-1"es�zus, verseny ehnelJ!í�ese az hogy a szállítási tervet 106%- párt kongr��, zas2;1aját. ményeknek, ha a szállítási fel.. őszi forgalom_ �bcmy?htása fo- ra teljesítik. Biztosítják a vo- E1;e mozg?51t 1,D06t �n�en adatok teljesítése során korsz.e.. l�mán _Ze�etove teszi, hogy to- 1 na tok menetrend szerinti köz- «;rot . Eger állOIIJaS:!l, -��h:3-za n1 munkamódszereket alkal-

Az együttműködés 

eredményei 
i,ab� :,avitsuk_ '!- -rnenetre�-

, lekedését. A teherlkocsik tar-
1 

es palyafenntartás, fonöksége. 
maz. Ilyen jól OO"'�'·:t módszer k á 1 ké á su-r,1.séget rőviditsuk a kocsi """"' Ra• ·od ssa pzett ir ny-

fordulók idejét. Fontos hog; tózk�i --�!ejé�k
h�nf 800 A győri csomóPont az irányvonatok szervezése és vonatokkal főként ipari nyers-

Cl különböző szolgálati heivek 
I 
percce esd · en · � ves�- Vlclsutasai is jól megállják he- közlekedtetése iis. anyagokat és építőanyagokat 

hasznosítsák a szocialista mun- nek a_ versei;y� az a_llomas lyüket a kongresszusi verseny- szállít a vasűt. Tapasztalható, 
kaverseny eddigi tapasztala- rakodoi_nunlkása.i 15• akik ha- ben. A kocsijavító múhely dol- Vasutunkon ma már igen sok hogy a feladók általában szive-
tatt 8 a versenyeredmények vonta atlag 400 vagon darab- gozói már több mint 60 OOO fo- irányvonat közlekedik. Az áru- sen vesznek részt irányvonatok nyilvános és -rendszeres érté- árut mozi:a-?"1� m�. rin� , megt�tást ér�ek el, szállítási t€ll"Vek teljesítésének iképzésében. Teszik ezt egyrészt 

��tf =��!�=t:�� nagy ==�=t��:�=: a vá- �g�����:i }::;:
d

:= �!!�t�i��;:j�
M

�o�!r: azkrt, mert megértették az 
lesítését. gányátépítési munkálatok. Az c��ta brigádja négy űjítást dulót, könnyítik a csomópontok irányvonatok népgazdasági je

állomás három szocialista bri- aJánlott fel a pártkongresz- és rendezőpályaudvm-ok mun- lentőségét, másrészt, mert mun
gádja Gubucz Máté, Cs. Far- szus tiszteletére. Két javasla- káját, elősegítik a vonóerő katöbbletüket prémiummal ho-Kecskemét állomáson 

tnár � múlt hónapban olyan 
nagy volt a forgalom. mint 
másihol az őszi csűcsforgalom 
idején. Naponta 100---110 ko
csirakomány érkezik az állo
másra. A kecskeméti vast1ta
sok örömmel fogadták ezeket 
a szál1ítrnányokat, hiszen nagy 
részük építőanyag. A Vár06ban 
ugyanis az idén és a jövő év
ben 1500 új J,alk.ás épül a Le
nin-városnegyedben. Kecske
mét 40 utcáját még az idén ki
kövezik. A bara.cktermés az 
idén nem volt kedvező, de 
annál több paradicsom, alma 
és szilva bemkásáról k�ll gon
clookodniuk a vasutasoknak. 

kas Sándor és Sárközi József tot már benyűjtottak. Me..ava- norálja a MA V. 
vezetésével mindenben segíti lósításukkal 17 700 forint meg- gazdaságos üzemeltetését. 

munka az építési szolgálat dolgozóit. takarítást leh�t elérll:!. � �- Irányvonatok nélkül aligha Gond0S szervező 
Tataba' _ A megrakott kocsikat időben lomás dolgozm az első fél "v- tudnánk elérni a maihoz ha- eredmén_Y': ".�1 �• hogy .. 

továbbítják. Mindhárom szo- ben élűzemszinten teljes.ítették 1 . án • á zállí , . 1 
nya-felsorol 3uliusban az osszes 

cialista brigád a fennálló mun- a tervet. Egyetlen baleset és :'°� 0 ar yu � . táSl t-: - elszállításra. került szén 99,3 
kálatok okozta nehézségek el- egyetlen 'vonatveszélyeztetés Je�itmén�elret. Juliusba.n -p_el-

1 
százalékát irányvonatokkal 

le?ére rendre teljesí? a v1p. sem történt az állomáson. :L;d- daul az . oss�� e�z�llított aru kúldték el. Balinkáról a szén 
partikonl?:ess_z� • tiszt�letére dig 18 állomási dolgozó tett 1 44,5 szazalekat iranyvonatok 94 százalékát, Kisterenyéről 
tett felaJánlását, es eddig bal- szakvizsgát. továbbították. Az úgynevezett 74,8 százalékát küldték irányesetmentesen látták el szolgá-
latukat. Gondot fordítanak a 
tanulásra is. Közülük többen 
beiratkoztak az általános és a 
középisko1ába. Hogyan érhet el iobb eredményt 

a szegedi iga.zgátóság 

vonattal. Tá!lyáról a kó 85,5 
százaléka, Nógrádkövesdről 63 
százaléka irányvonattal jutott 
el rendeltetési helyére. 

A jó eredmények ellenére 
sem mondhatju'k, hogy már 
mindent megtettünk az ir-ány
vonatok közlekedéséért. Ete
kintetben is sok „rejtett tart<>
lékunk" van még, s ezeket ér
demes felszínre hozni. 

Tovább kell javítani a szál� 
litó felekkel való együttműkö
dést Ide tartozik az is, hogy 
lehetőleg az év ele;én meg kell 
hatarozni az irányvonati pré• 
miumokat. Már az idei év ja. 
va eltelt, de még mindig nincs 
kiadva az irányvonati pré
mium. Az ilyen utólagos ösz
tönzésnek - hisz a prémium 
végül is nem marad el -
nincs olyan serkentő hatása, 
mintha ezt előzetesen is az ér� 
dekeltek tudomására hozzák. 

A gyors kirakodás is 

legalább olyan fontos 

Rendkívül fontos, hogy szer• 
vezettebben történjen az irány-, 
vonattal továbbított áruk kira,. 
kása, nehogy amit nyerünk o 
réven, elveszítsük a vámon. A 
kőszállítmányok h."irakásánál 
például az autóközlekedési 
vállalatoknak kell nagyobb se. 
gítséget ,nyűjtani. A gyors kira
kodás feltételei általában adva Az állomás dolgozóinak gaz,. 

daságosssági törekvését bizo
nsitja, hogy a kocsikihaszná
lást 102,5%-ra, a tehervonatok 
átlagos terhelését 1030/o-ra tel
lesítették. A menetrendszerű
i;ég azonban még elmarad a 
tervezettől. Az állomás tűrjai
nak versenyében eddig Tóth 
Sándor forgalmi szolgálattevő 
brigádja a legjobb. Mátyus 
János tú-rja a kocsitartózacodá
,;; idő crok!kentésében ért el 
példás eredményt. 

Eger állomás 
dolgozói, akik a Miniszterta
nács és a SZOT vándorzászló
jának birtokosai. ígéretükhöz 
híven élüzemszint feletti tel
jesítményt nyűjtanak. Jűlius
ban a személyvonatok menet
rend szerinti indítását 99, a 
teh€ll"Vonatokét 97,7, a kocsi
tartózkodási tervet 101, a te
hervonatok átlagos terhelését 
1080. 0-ra teljesítették. A ki tű
nő eredmények annak köszön
hetők, hogy a mozgalmi szer
vek és a szakvezetés egyik 
legfőbb gondja a munkaver
seny. Rendszeresen megtartják 
a brigádértekezleteket, ame
lyeken gyakorlatias módon 
vizsgálják a brigádok tevé
kenységét. Ilyen módon. ha 
W!lahol hiba csűszik: a mun
kába, azt gyorsan ki tudják 
javítani. A szervezett munká
nak köszönhetik, hogy az ipar
vágányok grafikonos kiS2lOlgá
lása 1000/o-os. Balesetük nem 
volt. 

A szegedi igazgatóság veze
tői az őszi forgalom előtt 
megbeszélésre hívták össze az 
igazgatóság területéről a na
gyohb állomások párt- és 
szakszervezeti, valamint gaz
dasági vezetőit. A megbeszé
lés célja volt megkeresni a 
módját annak, hogy igazgató
ságunk az utóbbi időben vég
zett gyenge munkáját meg
sZűntetve hogyan készUljön az 
őszi forgalmi feladatok telje
sítésére. 

hetne a helyzeten javítani, ha 
az állomások dolgozói és a 
szállíttató felek közös megbe
szélés alapján intézkedést ten
nének az áru gyors továbbítá
sa érdekében. Nem lehet meg
tümi, hogy az igazgatóság te
rületén az össz kocsiforgalom
n.ak 15,3%-a rakodási idő tűl
lépéssel kerül a teljesítmé
nyek nyilvántartásába. 

A mozdony_ és menetirá- vannak, csa'k a megfelelő szer
nyitók együttes munkája, a vezés hiányzik. Fe·rtősze-n,tmik
mozdonyok helyes fordulójá- lós?'a például négy napon át 
nak e1készítése és amnalk betar- folyamatosan szállított a vasút 
tása, a vontatási műhelyek 43 kocsi követ. Az AKÖV ké
fokozottabb helytállása szük- résére történt ez, hogy legyen séges a hiányosságok felszá- idejük a kirakodásra. Ez tehát molásához. Az építési és pá- nem volt irányvonat, mégis a lyafenntartási szolgálat min-
den igyekezetével el kell érje, négy nap után csak 2 kocsiból 
hogy mind kevesebb legyen a ürítették !ki a követ. 
vágányzár. Csökkenteni kell a Vannak még tartalékaink ai 
lassújelek idejét és- nagyságát. egy állomásra rendelt, vagy A Debreceni Járműjavító 

dolgozói becsillettel teljesítet
iek eddig a kongresszus tisz
teletére vállalt kötelezettsé
geket. A termelékenységi ter
vet 0.5%-kal túlteljesítették. 
Az ütemes temielés elősegí
tette az átfutási idők csökken
tését. A múlt év augusztusáig 
10 719 forint selejt,kár volt az 
üzemben, az idén mindössze 
2022 forint, Mintegy 10°1

0-k.al 
Az egri vasutasok brigád

versenyében Dombóvári And-

Párttaggyúlés tár�alt a balesetelhárításról 
A szegedi igazgatóság terü- 1 Több s:rolgáfati helyen nem 

1etén az első fél évben 12 szá- kielégítő a munkavédelmi ok
za.lékkal emelkedett a szemé- tatás. Van olyan szemlélet, 
lyi és 15 százalékkal a tárgyi hogy balesetelhárítási elő
balesetek száma. Ezért vált írások megkövetelése és betar
szükségessé hogy az igazgató- tása a termelő munka rovásá
ság • I. pártalapszervezete is ra megy. Fel kell ismeriú e 
taggyűlésen foglalkozzék a bal- nézet tarthatatlanságát és azt 
esetelhá.rítássaL a tényt, hogy a s7állitási. fel-

A felszólalók rámutattak ar- adatok teljesítéséhez ép és 
ra. hogy a fő hiba a megelőző egészséges dolgozókra van 
intézkedések elmulasztása. szükség. Sz. S. 
--.....--.......--�---.---

Fontos volt ez a z  értekezlet 
azért is. mert amíg országos 
viszonylatban az első félévben 
41,6 millió tonna volt az el
S'lállítandó árumennyi�ég 
tervfeladata. a második félév
ben ez 53.5 millió tonára 
emelkedett. A megnövekedett 
szállítási feladatokból a sze
gedí igazgatóság dolgozóinak 
is maradéktalanul ki kell ven
niük a részüket. 

Sok a vonatkésés, 

az ácsorgás 

A megnövekedett feladatok. 
szervezettebb munkát köve
telnek az 'igazgatóság dolgo
zóitól. Ha összehasonlítást te
szünk az előző év hasonló 
időszakával, több tényezőben 
lemaradás mutatkozik. A sze
mélyvonatok menetrend sze
rinti közlekedtetésében 1961-
ben 98,7%-os, 1962 első fél.évé
ben csak 97,3%-os eredmény· 
született. 

Az igazgatóság dolgozói az 
ígéretek ellenére sem tesznek 
meg mindent a hiányosságok, 
lazaságok felszámolására. A 
vezetők nem vonják felelős
ségre a mulasztást elkövető
ket. Különös mértékben rom
lott az igazgatóság területén 
a vonatok menetrend szerinti 
közlekedése. 

Egyes szolgálati csoportok, 
mint például a menetirányítói 
szolgálat és a forgalmi szolgá
lat nem müködnek megfelelő
en együtt. Ez több esetben 
vonat- és kocsiácsorgást idéz 
elő. 

Fontos feladat a vonatok 
gazdaságos kihasználása. A 
gyors árutovábbítás. a gyor
sabb kocsifordulók biztosítása 
megkívánja a kocsi gyoI'S be
állítását. Nem lehet megtűr
ni azt. hogy Kecskeméten 
vagy Békéscsabán 10-12 órás 
késéssel állítják be a kocsikat. 
Az igazgatóság területéről 
több olyan tehervonatot köz
lekedtetnek. amelyeknek kül
deménye nemzetközi tehervo
natokkal nyer továbbítást. 
Font06, hogy ezek a tehervo
natok időben érkezzenek ren
deltetési helyükre. A szúk ko
csipark követelőleg frja elő. 
hogy a kocsikat minél előbb 
kiürítve. illetve megrakva bo
csássuk a szállítás rendelkezé
sére. 

Pintér István távírda munkavezető Mezőkövesd állomáson 
kábeUerhelés karbantartását végzi 

Mel(llőtt ugyan a tehervona
tok utazási sebessél(e, de nőtt 
a kocsitartózkodások ideje is. 

a Hiba van az éjszakai és az 
ünnepnapi rakodásokkal. Le-

A szegedi igazgatóságnak 
szeptemberben 657 ezer tonna 
árut kell elszállítani. Megkez
dődik a cukorrépa és a ken
derkóró szállítása. A kam
pány idején 220-250 ez.er ton
na cukorrépát kell elszállítani. 

Gazdaságosabban 

A vontatási szolgálatnál a 
minőségi mutatók teljesítésé
nél van lemaradás. Nagy 
a veszteség az üzemanyag 
tűlfogyasztásnál, ehhez jön 
még a menetidők meghoss-zab
bítása es a tolatásoknál mu
tatkozó lazaság. A gazdasági 
és a műszaki mutatók terén 
a visszaesés elsősorban a gép
re várásban, a vontató jármű
vek meghibásodásából eredő 
fekvemaradásból adódik. 

• 
�z ős� forgalom, az igazga- lépcsőzetes irányvonatok indi• tóság elott álló feladatok, az tásában is A mátészalkai er• irányíí? és végrehaj_t?. �7.olgá• 

1 
dőgazdasá;,. telepről például lat mmden dolgozoJatól be- . . . 

csületes helytállást ikövetel- hetenként legalabb ee."Y irany. 
nek. vonatot lehetne indítani a fó-

HaTmatí Sándor vezérlgaz- v�rosb�. ?azdaságosabbá -�e_n• 
gatóhelyettes a tanácskozáson ne a_ szallitá�:• ha � rendezo al
annak a véleményének adott lomasokon több figyelmet for. 
ltiJ'ejezést. hogy a szegedi igaz- dítanának a tehervonatok mi
gatóság dolgozói hosszú időn nőségi összeállítására. 
keresztül az első helyen vé
geztek az igazgatóságok egy
másközti versenyében, de 
most az önelégültség, az elbi
zakodottság lett űrrá és ez 
visszavetette a teljesítménye
ket. 

Szlládi Sándor 
Szeged 

Kétségtelen, hogy az irány
vonatok közlekedtet.ése több 
gondosságot és jobb szervezést 
kíván a szállító felektől és a 
vasutasoktól egyaránt, de nem 
annyival többet, hogy ez meg 
ne érné a fáradságot. 

L. J. 

Tükörnek is nevezhetnénk . . .  
- EGY KIÁLLÍT ÁS EMLÉKKÖNYVÉBE -

Szeptember 10-én Budapest
Nvugati pályaudvar kultűr
várótermében megváltozott 
kép fogadta az utasdkat. A 
délszaki növényekkel díszített 
teremben jelentős és többsé
gében eddig nem látott mun
kásmozgalmi kiállítási anyag 
került ide ízléses megoldásű 
tárlatként, amely dokumentá
ció a begújabl>kori Történeti 
Múzeum mllillikatársadnak ma
gasszínvonalú tudományos kll
tató mllJl:kájáról tett tanűsá
got. 

- A Vasutasszakszervezet 
Budapesti Bizottságának 
mint azt Szabó Pál elvtát'S, 
titkár, ünnepi megnyitójában 
elmondotta -, különös örömé
re szolgál. hogy ezt a remek 
munkásmozgalmi kiáUi.tási 
anyagot a vasút dolgozói, a 
va,;úton utazó közönség most 
első ízben tekin'heti meg vas
úti szolgálati helyen. 

Helyesen állapította meg, 
hogy a dokumentáció - gaz
dagság, világos áttekinthetőség 
és teljesség szempontjából -
rendkívüH szerepet tölt be a 
hasonló tárgyű kiállítási anya
gok között. 

A kiállítás korszakonkint 
taglalt anyaga fotomontáz.s
ban - a munkásmozgalom 
lényegére ö.;szpontosítottan -
megerőltetés nélküli összefüg
gő képet nyűjt a munkásság 
mo�ról 1867-től napja
inkig_ Értéke a kiállításnak, 
hogy nemcsak azoknak nyűjt 
hasznos ismereteket, akik még 
nem ismerik teljes egészében 

a magyar munkásmozgalom 
történetét, de hasznoo, érde
kes és gondolatot ébresztő 
azok számára is. akik már tá
jékozottak felóle. 

A kiállítás tablói mesterien, 
szinte filmszerűen pergetik az 
eseményeket. Visszanyűlik a 
mozgalom történeti kezdeté
hez, egészen az 1867-es ki
egyezésig. Nyomai, szórványcs 
jelei máir ebben az időszakban 
fellelhetőlc A kiegyezést köve
tő három évtizedben - a sza
badságharc előtti viszonyok
hoz mérve - a gyors nagy
ipari fejlődés meghozza a 
munkásmozgalom váratlamtl 
gyors növekedését is. 

Az 1889-ben megalakult II. 
Internacionálé hatására - ná
lunk is SOITa alakultak a 
sza:kegyletek és megkezdődött 
a szakszervezetek küejlődése. 
Ezt a nagyszen1 időszakot áb
rázolja, vetíti a nézők elé a 
kiá!Jítlási anyag első csoport
ja. A második történelmi sza
kaszt az 1918-19-es évek. a 
Magyar Tanácsköztársaság 
dicső történetét bemutató tab
lók tárják elénk. Ezen belül 
külön érdeklődésre tarthat 
számot a Kommunisták Ma

gyarországi Pártja megalaku
lásáról, a Tanácsköztársaság 
létrejöttének és bukásának kö
rülményeiről szóló történelmi 
dokumentáció. 

A harmadik kortörténeti 
rész 1919-tól, hazánk felsza
badításáig tart. Ezt, a jórészt 
mái· saját tapasztalatainkból 
ismert történelmi szakaszt -

a társadalmi és politikai har• 
cokkal terhes évtizedeket -
szinte felűjításként kisérhet
jűk figyelemmel. Világos, át
tekinthető és hiteles képek 
szólnak a Horthy-rezsim, a 
magyar űri osztály búneiról, 
megmutatva igazi arculatukat, 
népellenes tetteiket, s azok 
rugóit. Nem kevésbé tart szá
mot a közérdeklődésre az a 
történelmi időszak, amely a 
proletárdiktatűra megteremté
sét, mai életünk k:iformálását 
kísérő küzdelmes ha!'Coi< so
rát -, és nem utolsósorban 
ragyogó eredményeit szemlél· 
tetik. 

Tükörnek iS nevezhetnénk 
ezeket a hatalmas, művészl 
tablókat, amelyek a hatalom
ra jutott magyar munkásosz
tály öntudatáról. felelősségé
ről, humanizmusáról. intema
cionalizmusáról, s az egész 
nép vezetésére egyedüli elhi
vatottságáról a meggy-őzé& 
erejével szólnak. 

Jól mondotta beszéde végén 
Szabó Pál elvtárs. mikrn.- meg
nyitotta a kíváncsiak tömege 
előtt a vándorkiállítást: 

- Hisszük. hogy a vdsútac 
dolgozók ezrei és az utazo
közönség tízezrei fogják m�g
tekínteni a kiállítást, amelv 

elősegíti az emberek szoci.alis
ta neve!.ését, lelkeslt benn-iln
ket és erőt sugároz a szocia
lista építőmunka mindennapi 
feladataink még jobb végzé
séhez. 

Sze1eesén;·i 18'váu 



MAGYAR VASUTAS 1962. SZEPTEMBER 15. 

Októbertől csak vonatvezető 

kiséri a tehervonatokat 
� 

A MA V hálózatán a teher- ! a nagy rendezópályaudvaro- tővel közli. Önműködő térköz
vonatok továbbításánál októ- kon kerül majd sor. A máso- jelző, ha „Megállj!" állásban 
ber l-től rátérnek a légfékkel dik csoportba tartoznak azok van vagy sötét, a vonatveze
fékezett, nem tolató tehervo- az állomások, ahol az előké- tőnek nem kell a mozdonyra 
natoknak egy vonatkísérővel, szítésben az állomási személy- mennie figyelőszolgálat ellá
a jelzókocsin szolgálatot végző zettel együtt az indítandó vo- tása céljából 

Idejében készüljünk lel a téli tor/alomra 
•onatvezetővel történő közle- nat vezetője is részt vesz. A Ha a vonat légfékje elrom
kedtetésére. harmadik eset az, amikor az lott, a vonat első felében a 

Ez a vonattovábbítási rend- előkészítést teljes egészében mozdonyvezető vagy a fűtő, 
szer csak nálunk új, hiszen a a vonatvezető végzi. második felében a vonatveze
körülöttünk levő népi demok- A vonat összeállításánál, el- tő köteles a kézifékeket meg
ratikus és kapitalista államok téróen a jelenlegitől, a követ- húzni a mozdonyvezető lég
vasútjai már évekkel ezelőtt kezőket kell figyelembe venni: síp által adott vészjelzéseire. 
bevezették. Műszaki adott.sá- A vonatokhoz nem szabad Ezek után pedig el kell dönte
gai nálunk is korábban meg- kalauzkocsit adni, ezek fék- ni, hogy a rendelkezésre álló 
voltak, hiszen már 12 évvel súlya ugyanis csekély. Jelzó- fékezett súllyal továbbítha
ezelött a MA V valamennyi te- kocsiként lehetőleg nagy rak- tó-e a vonat a szomszéd állo
herkocsiját légfékber�ndezés- súlyú légfékkel vészfék vál- 1 másig vagy sem. Ha nem, ak
sel, illetve vezetékkél szerel- tóval · és kézifékkel felszerelt kor segélyt kell kérni. Vonat
ték fel. kocsit keU besorozni. Ha a· vo- szakadás esetén, ha lehetsé

Egy lépés előre 

Az egy vonatldsérős rend
szer bevezetése a fejlődésnek 
csak egy állomása. Nem két
séges. hogy a jövő irányzata 

nat útirányába megfordul, ak- ges, akkor a vonat első része 
kor természetesem. első ko- a szomszédos állomásig közle
csikén t is ilyen kocsit kell be- kedik, a visszahagyott részt a 
sorozru. vonatvezetőnek kelJ durran-

tyúkkal fedeznie. Elszakadás-

Megoszlik a munka 
nál vagy visszatolásnál a vo-
natvezető a fedező. A menet-

az, hogy a közlekedő tehervo- Egy vonatkiséróvel közleke
natokat az állomásokon és a dó tehervonatnál a figyeló-
rendezőpályaudvarokon teljes szolgálatot a mozdonyszemély
egészében előkészítik, és azok zet látja el, és a nyílt pályán 
vonatkísérő nélkül közleked- levő vonatoknál a közlekedés• 
nek a célállomásig. sel kapcsolatos ügyekben a 

Mit jelent az egy vonatkísé- mozdonyvezető int-ézkedik. In-
rős közlekedés? t,éz,k:edéseibe lehetőség sze.. 

Ennél a rendszernél a vonait rint be kell vonnia a szomszé
előkészítése részben vagy dos állomások forgalmi szol
egészben az á llomási. személy- gálattevőit. Egyébként e teen
zetre tolódik át, a figyelő szol- dői közben támaszkodnia kell 
gálat pedig nagyrészt a moz- fűtőjére is. A vonat vezetője 
clonyszemélyzetre hárul. A menet közben a jelzőkocsin 
módszer megvalósítása körül- tartózkodik, és ott végzi el a 
tekintő szervezést, továbbkép- menetlevél vezetését és a zá
zést igényel. Az igazgatósá- rófékezó teendőit is. Altalában 
goknak kell kijelölniük az egy a vonatvezető szolgálati he
vonatkísérővel közlekedő vo- lyét nem hagyhatja el. A fék
natpárokat. A kijelölt vonat- próbákat a kiindulási állomá
párolrnál a következőket kelJ son a kocsivizsgálóknak kell 
biztosítani :  · elvégezni, ahol kocsivizsgálók 

1. Megtartható és gazdasá.- nincsenek, ezt a munkát a vo
gos személyzet- és mozdony- natvezető és a mozdonyvezető 
fordulót kell készíteni. végzi el. Nyílt vonalO!ll a moz-

2. A vontató járműn min- donyvezető és a fűtő köteles 
denkor legalább két vontatási a szükséges fékpróbákat elvé-
dolgozónak kell szoiu<ilatot gezni. 
teljesíteni, a gómwzdonyolc- frásbeli rendelkezéseket ál'f'a _hat�ságilag levizsgá�to:t talában csak a mozdonyvez.ej�tot ke_ll beosztani . . ��meka tónek keU kézbesíteni, de a fe�próba_k megtariasara is I vonat számának megvá]tozt.akepzettsege van. tásáról vagy helytelen vágá-

3. Olyan mozdonyokat ke,l nyon való kfülekedésról tol.óa fordulóba_ be�lífan!,_ ame- mozdonnyal való közlekedéslyeknek '!- le�snv_attyu3!l meg- ról, visszajelentés elm!lradásáfeleL a tisztan legfekkel való ról stb. a vonatvezetőt ís érleköz7':kedéshez. A kiindul� á\- s!teni kell. A vonat meneszlom?'8°11 a .. v��tok�t a leqfe- tése is több tekintetiben eltér kezessel torteno közlekedesre a több vonatkísérővel közlea}kal_mas m?t½'n _ 1.el_t összeál- kedö vonatok menesztésétól litani és elokészitem. 
Az előkészítés végrehajrbásá- A feltételek adottak 

okmányokat a vonatvezető ke
zeli megfelelő könnyítésekkel. 
A mozdonyvezető erre a célra 
készített nyomtatványon útjai 
után írásbeli jelenrtést tesz a7 
esetlegesen észlelt hiányossá
gokról vagy rendkívüli ese
ményekről. Zord időjárás ese
tén „melegedő embert" kell 
vezényelni a vonathoz, ettől 
függetlenül azonban a vonat 
egy vonatkíséróvel közlekedő 
vonatnak tekintendő. 

Az új rendszer tehát több 
fontos követelményt támaszt 
a vonatvezetőkkel szemben, 
de a feladat mégis reális, vég
rehajtható. Bevezetése lehető
vé teszi, hogy több dolgozó 
kerüljön állomási sz�lgálatb3, 
jobb munkakörülmények kö
zé, és segítségével a munka
erőhiány is enyhülni fog. 

Baleseti statisztikánk évről 
· évre igazolja a téli időjárás 
fokozott balesetveszélyességét. 
Most még jó az idő, mégsem 
mondhatja senki, hogy rá
érünk a téli felkészüléssel. 

Számos kellemetlen tapasz
talatunk igazolja, hogy a fel
készülés elmulasztása milyen 
zavarokat okozott már. A téli 
felkészülés különös fontosság
gal bír a vasút területén, hi
szen a vasutas dolgozók több
sége a szabadban, az időjárás 
viszontagságai közepette tel
jesíti hivatását. S nemcsak a 
vasutas dolgozók megfelelő 
munkakörülményeiről kell 
gondoskodnunk, hanem arról 
is, hogy az utazóközönség a téli 
időszakban is megfelelő kö
rülmények között érhesse el 
útjának célját. Ezúttal elsősor
ban mégis a vasutasok mun
kakörülményeire vonatkozó 
tenruvalókra hívjuk fel a fi
gyelmet. 

. Minden alkalmat 

felhasználva 

A szolgálati vezetők már 
most gondoskodjanak arról, 
hogy az összes, a téli forga
lommal összefüggő munkavé
delmi problémák ismertté vál
janak, megszüntetésükről ide
jében gondoskodjanak. E gon
dolat jegyében kell végezni a 
rendszeres üzemszemléket. 
Gondosan meg kell vizsgám{ 
a szolgálati. és munkahelyek, 
a laktanyák állapotát. Ellen• 
őrizzék a szellőzési, világítási, 
fűtési lehetőségeket, gondos-

ra három változatot lehet fi
gyelembe venni : Az első, ami
kor az indítandó vonatot tel
jes egészében az állomás sze
mélyzete állítja össze és ké
szíti elő. Erre nyilvánvalóan 

Ha a vonat menet közben 
„Megálljf' állásban levő nyílt 
vonalbeli jelzőt meghalad, a 
mozdonyvezető vizsgálja meg 
a fékeket, és ezt a vonatveze-

Míg a m_ozd?ny Füzesabony állomáson kezel, Varga Imre vo
natvezető Totb Imre kocsirendezóvel egyezteti a menetlevelet 

a forgalmi irodában 

Még iobban 
társadalmi  alapra kell helyezni 

a szakszervezeti munkát 

ben vesznek részt a dolgozóJc 
a társadaLmi életben." 

A szakszervezeti szervezie
tek a XXII. kongresszus hatá
rozatait teljesítve máris tettek 
egyet s mást. hogy a társa
dalmi munka alapjára helyez
zek tevékenységüket. tökélete
sítsék ennek formáit és mód• Az SZSZKT X. plénumának határozata 

I. 

A szovjet nép a kommu
nisita párt vezetésével sikere
sen dolgozik a kommunista 
építés nagyszabású program
jának vaJóraváltásán. Hazánk 
a szovjet emberek odaadó 
munkája révén nagy sikere
ket ért el a gazdaság és a kul
túra fellendítése, a jólét növe
lése terén. Ezek a győzelmek 
világosan megmutatják a 
szovjet demokrácia ere-
jét és életképességét. 
A szovjet demokrácia alap
ja az, hogy mint Lenin 
mondotta, a nagy néptöme
gek állandóan és döntően 
részt vesznek a demokratikus 
államigaz.ga tásban. 

Az SZKP XXII. kongresszu
sának határozataiban és a 
párt új programjában testet 
ölt az a lenini irányvonal. 
hogy minden tekintetben fej
lewtieni keB a szocialista de
mokráciát, m.mden dol,glozót ' 
be kell vonnd az államigazga
tásba. a gazdasági és kulturá
lis épftómunka irá,nyításá.ba. 
Ennek az irányvonalnak az 
érvényesítésében nagy szeren 
vár a szaksrervezetekre. A 
szakszervezetek iskolák kell. 
hogy legyenek a dolgozók szá
mára, amelyekben a dolgozók 
gyakorlatot si:erezinek a társa-

dalmi és á1lami munkában, szereit· � elooe,gítette a �
megtanuljáac intéznd a társa- · �i::y�)i dernokráCJa tovabb
dalom ügyeit. feilődeset, a szakszerveze,i 

tag:s,ág aktivitásának és önte-
A párt és a Közpon,ti Bi- vékenységének fokozódását 

wttság á1landó gondoskodása a szaks.zervezeti szervek mun� 
és segítése nyomán az utóbbi kájának javulását. Ez idő sze
években megnőtt a szaksz.e.r- xint több mint 23 mfhldó akti
vezetek aktivitása. a sza,kszer. vista társad�lmi alapon végez 
vezetek egyre nagyobb szere- sokrétű szalkszervezeti mun
pet játszanaik: a ga.z.dasági és kát. 
politikai feladat.ok megioJ.dásá- Az aktivisták ott va=aik a 
ban. vezető szakszervezeti szervek 

A komrmmizmus általá:noo tagjai között. különféle társa
kibontakozó építésének idő- daJ.rni bizottságok vezetői. a 
szakában a szakszervezetek- soocia1ista munkaverseny és a 
nek az a feladatuk, hogy fo- kommunista munikaformak 
kozott gondot fordítsanak a szervezői, irányítíák az ál
gazdaságfejlesztés.i tervek si- laindó termelési tanácskozások 
keres teljesítésére. az átfogó munkáját. aktivan részt vesz
kommunista munkaverseny nek: a műszaki-tudományos 
megszervezésére. a dolgozók társaságok. az újító- és felta
kommunista nevelésének meg- láló egyesületek. a társadaJ
javítására. Egyre nagyobb mi szérkesztó irodák. a gaz. 
gondot kell fordítaniok arra. daságj elemzési csoportok. 'l 
hogy a tömegeket bevonják a műszaki tájékoztató irodáik. az 
szocialdsta termelés és általá- újító ta!ll•ácsok. a szabadegye
ban a közügyek irányításába. temek és a műszaki tapaszta
•• Matl'll az élet para7l,Csolóan latcsere isiko1ák s-tb. tevékeny-
sürgeti mondotta N. Sz. ségében_ 
Hruscsov elvtárs XXII. kong- A szakszervezeti aktfválkra 
resszusi beszámolójában -. fontos szerep vár a szolgálta
horn, a szakszervezetek mind tások m�avítá�áha,n .  A szak
narn,obb mértékben társadal- szervezetek széleskörű aktíva
mi ala1Jon vJaezzék munká;u- hálózatuk segftségével igazgat
kat. csökkentsék fizetett awa- jáik az állami társadalombizto
rátusuk létszámát. Minél in- sitást. gyakorolják a társadal
kább t6rsadalmi ala1)on foluik mi és álrrami munkaügyi ellen
a munka, annál tevéken11eb- őraést, e11enőr2lillt a munka-

ügyi törvények betartását. 
részt veS?.nek a lakáselosztás
ban, segítenek az étkezdék. 
üzletek. közművek. szolgáltató 
vállalatok és a városi közle
kedés munkájának megjavítá
sában. Az egészségiigyi szer
veknek nagy segítséget nyúj
ta.nak az 01-vOISi intézmények 
társadalmi tanácsai. A szak
szervezeti aktivisták tagjai a 
nyugdíj- és a mUillka.képesség 
vizsgáló bizottsá.goknaik. 

A szaksz.ervezetek nevel'i, 
kulturálJis fel.világosító és 
testnevelési tevékenysége 
egyre inkább a társadalmi 
munka alapjára épüL A váÍla
latoknál és az i!lltézményekinél 
a klubok és a kultúrtermek 
egyharmada fizetett apparátus 
nelkül dolgozik. Sok társadal
mi munkás előadói. könyvtá
rosi, művészeti-,kör vezetői 
minőségben szerepel. vagy a 
gyermekekkel való iskolán kí
vüLi foglalkozás s.zervezoie. 
Jelentős mértékben társadal
mi munkára épült az önkén
tes szakszervezeti sportegye
sületek szervezeteinek tevé
kenysége is. 

A kerületi és váro&I szak
szervezeti bizottságok 94 szá
zaJéka fizetett apparátus nél
kül dolgozik. Egyre szélesebb 
körben vonják be az ak.tfvát 
a központi. köztársasági, ha
tárterületi és területi szak
szervezeti bizottságok és szak
tanácsok egész tevékenységé
be. Sok vezető szakszerveze•.i 
szerv keretében társadalmJ bi
zottságokat és tanácsokat ala
kítottak. állományon kívül 
szakszervezeti instruktorokat 
és felügyelőket al!kalrrnaznak. 

(Folvtatjuk.) 

kodjanak a hiányosságok gyors 
felszámolásáról. 

Gondoskodni kell a dolgozók 
téli felkészítéséről is. Elsősor
ban azokra gondolunk, akik 
az idén töltik első telüket a 
vasútnál. 

A rendszeres baleset-elhárl
t� oktatást már most ennek 
figyelembe vételével kell szer
vezni. A téli időjárás okozta 
baleseti veszélyek jelentkezése 
ugyanis nem csupán műszaki 
intézkedések megtételével há
rítható el, hanem azáltal is, 
hogy vasutasaink megfelel<Sen 
ismerik a téli időjárás vesze
delmeit, és maguk is kellő 
gondot fordítanak a védeke
zésre. Gondoskodni kell tehát 
arról, hogy a dolgozók meg
ismerjék az étkezésre és az öl
tözködésre vonatkozó orvosi 
előírásokat, amelyek betartá
sával a kemény hidegben ls 
biztosítható az emberi szer
vezet ellenálló-képessége. 
Szükséges tehát, hogy a szolgá
lati vezetők, a mozgalmi szer
vek és nem utolsósorban 
egészségügyi szerveink is rend
szeresen. foglalkozzanak ezzel 
a kérdéssel, és ahol mód van 
rá, a baleseti oktatás kereté
ben tartsanak erről előadáso
kat. Hívják fel a figyelmet ar
ra, hogy számos súlyos kime
netelű baleset történt már 
helytelen öltözködés miatt. 

A mozgást gátló öltözködés, 
a fülvédő. a mélyen a fülre 
húzott sapka, a felhajtott gal
lér, a fejre kötött sál akadá
lya a mozgásnak, a hallható 
jelzések vételének. Bizonyított 
tény, hogy a hófúvás, a sűrű 
hóesés csökkenti a veszély 

észlelésének lehetőségét, hl• 
szen kisebb zajjal közleked
nek a járművek, és később ve
hető észre közeledésük. Külö
nös gonddal kell tehát felhív
ni az óvatosság szabályainak 
betartására a pályafenntartási 
dolgozókat, a váltókezelóket, a 
kocsirendezőket és a gurító
dombnál szolgálatot teljesít6 
valamennyi vasutast. 

A szakszervezeti 
bizottságok teendője 

Idejében kell gondoskodni 
arról, hogy a dolgozók a tél 
beálltával rendszeresen meg• 
kapják az ellenálló-képességü
ket növelő melegítő italokat. 
Tavaly sok helyen tapasztal• 
tuk, hogy nem gondoskodtak 
kellően a melegítő italok ki• 
adásáról, nem voLt megfelelő 
ennek ellenőrzése sem. Az 
idén nem szabad megtörtén
nie olyan eseteknek, hogy a 
rosszul értelemezett takaré
kosság a melegítő ital minő
ségének rovására érvényesül
-jön, vagy hogy kényelmi szem
pontból hetenként vagy ha
vonta egyszer adjanak mele
gítő italt stb. 

Helyes, ha szakszervezeti bi
zottságaink a munkavédelmi 
őrségeket is bevonják a téli 
felkészülés előkészítő munká• 
lataiba Szükség van arra. 
hogy szakszervezeti bizottsá
gaink a szolgálati vezetőkkel 
közös intézkedési terveket dol
gozzanak ki a téli felkészü
lésre, hogy a ma még jelen• 
téktelennek látszó tennivalók: 
se maradjana,k ki a felké
szülésből, 

Hősiesen küzdöttek a pusztító lángok ellen 
a váci vasutasok 

Csendes szolgálatnak ígér
kezett augusztus utolsó éjsza
kája Vác á1lomáson. Éjfélig 
az is volt. Ek:kor kért enge
délyt az áthaladásra Nóará.d
verócéról a 263-as tehervonat. 
Szunyogh István forgalmi szol
gálattevő gyorsan intézkedett. 
zöld utat biztosított a vonat
nak. 

Megcsörrent a vonali tele
fon. Kéts,ég,beesett hang jelen
tette a 158-as őxhelyról: 

- J!:a a rakomány a 263-as 
vonat 7. kocsijában! 

Szun110(lh István az.onnal 
intézkedett. hogy a Vác állo
másra érkező vonatot megál
lítsa a 2. vágányon. Ek:kOT 
még nem sejtettek nagyobb 
bajt. F. Szabó elvtárs azonnal 
értesítette a városi tűzol,tókat. 

Amikor a vonat behaladt az 
állomásra, látták. hogy már 
nemcsak a 7., hanem a 8. ko
csi is lángolva ég. Miklós Ist
ván kocsirendező az égő ko
csik közé búit és lekapcsolta 
azokat a szerelvény többi ré
szétől. A kocsikban lévő vegy
szeres ballonok közben egy
más után gyulladtak ki. Az 
égő kocsik különválasztásával 
azonban mégis sikerült meg
akadályozni, hogy a tűz a sze-

relvémy többi részére is átter• 
iedjen. 

A helyszínre él'kezett tÚ2Xll
tók is tehetetlenek voltak az 
égő kocsikkal, hiszen azokat 
megközelíteni sem lehetett a 
fojtó és a . szemet könnyezretó 
gáz miatt. Viszont il ha tnlm'¾S 
lá:ngok veszélyeztették a kö• 
za!i vágányokon álló vagono
kat és a raktár épületét is. 
Szunyogh István és F. Szabó 
szolgálattevő elvtársak vezeté
sével Kanala János tolatás
vezető és csapata, Társi JÓ• 
zsefné raktárnok, Rottek Jó
zsef és Kiss J 6zsef raktári 
munkások. nem törődve a foj. 
tó gázzal. a szemükből patak
zó könnyel. minden erejükkel 
a tűz továbbterjedését igye
keztek megakadályozni. A tűz
oltókkal és a helyszínre érke
zett honvéd bajtársakkal váll
vetve dolgoztak.. öntözték a 
raktár épületét és a veszé
lyeztetett kocsikat. Az orvo
soknak. több hősiesen küzdő 
vasutast kellett elsősegélyben 
részesíteni. 

A küzdelem eredményes 
volt. mert a tűz nem terjedt 
tovább s ezzel több millió fo
rint értékű népvagyont m€'11-
tettelt meg a lán,goktóL P. L. 

Balesetet okozott a fél ig leeresztett sorompó 
Viszonylag szerencsés ki-

1 
Könnyen tragédiával Is vég

menetelű b�leset_ t?rtént Jeg: zódhetett volna �z a baleset, 
utóbb a Matravideki Eromu vonatkisiklást, sulyos szeren• 
�- L,ó1_'�n�í kö�g. kö�ötti vas- 1 <;sétlenséget o_!cozva. Az_ autós 
ut1 atiaronál. Sgri Janos so- es a sorompóor ellen bunvádi 
rompóór a Hatvan-Salgótar-

, 
eljárás indult. 

ján között közlekedő gyorsvo-
nat előtt csak félig zárta ,e --0--
a sorompót. !gy Vigh József 
erőműi dolgozó autójával aka-
dály nélkül ráhajthatott a si- T akarítatlan szerelvény 
nekre. Amikor a közelgő 
gyorsvonatot észrevette, hir
telen fékezett. 

Szerencsére a gyorsvonat 
a pályaépítési munkálatok 
miatt elrendelt sebességkorlá
tozás következtében csak 25 
km-es sebességgel haladt s 
!gy a mozdonyvezetőnek és a 
fűtőnek még arra •s jutotr, ide
je, hogy kiáitásával siettesse 
a síneken megrekedt kocsi 
vezetőjét: hogy menjen le a 
pályáról Ez azonban teljesen 
nem sikerült. � az összeütkö
zés következtében a személy
gépkocsiban 1000 · forint kár 
keletkezett. 

A Szeaedről induló 707 /a 
mentesítő gyorsvonattal utaz
tam Buda1)estre szeptember 
2-án reggel. Sok utas iött a 
vonattal a mezőgazdasági ki• 
állításra. 

Feltűnően piszkos. kormoo 
és poros volt az egész szerel
vény. Tiszta ruhában egyik 
kocsiban sem volt tanácsos 
leülni. Az utasok részéról sú
lyos kritika érte a MAV-ot a 
takarítás elmulasztása miatt. 
Ez a szerelvény nazyon el
maradt a kulturált utazás 
követelményeitől. 

T. K. 



1962. SZEPTEMBER 15. 
l\IAGYAR VASUTAS 

Huszonhat év után ... A nyugati-pályaudvari góckönyvtárban BaU János vonatvezető most vonul nyugdíjba. husronhat évi vasúti se,olgálat után. Hai.rban ezüstösen csnlo@lak az ősz szál.alk. de arca 

Bali János vonatvezdö és szeme még fiaitalOSaJn ragyog. '.Élményeiről beszél. a .tnt.Lru<áról, amelyet oly =rgalmasan végzett minden ldv7:>en. - Fékiezőként kezdtem Plilva,;futáwma,t a oo.sútnáI Pécsett. MUoor letette-m a szakmzsgákat és :ie'1!1VizsgáJ,ó tettem. főként a nemzetközi 

gyorsV07Ul.tokon teljesítettem szoLgáLatot. Szegedi 1XIQl/ok, Jöttek, 1llellltek a dol,gozók. d,e nagyon megszerettem a Két fiatal leány - halkszaDunántúLt s már nem is tud- vúak, csendesek - csakúgy, nék meaváint ettól a. vidék- mint én, nem tudták mit vátó!. Később txmatvezetll tet- lasszanak a temérdek olvasru tem. A fe'lszabaduMs óta a való közül. De Tézer Jánosné, pécSi vasutas zenekarban ját- a könyvtru:oo úgy látszik nemszom. re és korra való tekintettel 
H0(/1/ meLyik a leoérdeke- kitalálja, �ogy kinek, mi kell, sebb vasutas élményem? Volt mert biztos kézzel nyúlt a sok keU,emes, de sok kelle- könyvek közé és egy színes metlen ís. A je1111i,vzsaá,l,ó dol- borítású könyvet adott a lágo. flllt1Jkran n,ehéz. Például nydk kezébe. Egy idősebb 

1938-ba.n egyszer a pécsi 'P<>l- munkás So1.ohov „Emberi oármester ve;e lehúzta. a sors" cúnú regényét kérte. fülke ablakát, pedig naqyon Aztán néhány percre ketten hideg voLt. Fifw,elmeztettem, maradtunk. !gy fordult a szó h<xnl lea'Uen tekintettel a töb- a könyvtárra_ bí utasra. hiszen a -vonat fút- Harmincnégy letéti könyvve van. Az ablaka• felhúzta tár tartozik a góchoz. Ennek 
'l1./11/aln. de durván rámtánnadt, több mint a fele a Nyugati h0/1'1/an mertem őt fe'lszólí- pály,audvar teriiletén van. A 1:amí. • többi a cegléd-szolnoki és a EmJékeiibe merülve el- lajosmizsei vonal állomásain mondja, hogyan vészeIJt át múködilk. Mintegy 7500 könyv szerem:sése,n több súlyos bal- forog közkézen. Nincs baj a eset.et, amelyek élete nehéz felfrissítéssel sem. Állandóan pillanatai volJtak. Mégis azt növekszik a ráfordít.ás összemondja. sZJép volt az a 26 ge. A múlt évi 14 OOO forintesztendó, s ha újra kezdhetné, ró! az idén 25 OOO forintra ismét vasutas lenne. Jó mun- növekedett a könyvtár költká!áért, pontos szolgálatáért I ségvetése. Öttagú bizottság, a méltán nyerte el a szalk:ma dolgozók kívánságának figye-· kiváló d�ozója és a kiváló lembevételével hatáJ:oz az ál-vasutas ikitüntetése'ket. lagfrissítés, a vásárlás kérdé-Hamar Imre, sében. Pécs - Örvendetes ;e'/en.ség -

mondja Tézemé , hogy egyre többen érdeklődnek az új írók munkái után. Sokan keresik Berkesi András .,Kopjások'' és „Októberi vihar" című könyvét. Darvas és Mesterházy is sokat forog kézen. !ró-olvasó találkozásokat is rendezünk. Legutóbb Szentiványi Kálmán író tartott erdekes, színes ankétot. A közeljövőben Berkesit hívjuk meg fiatalságunk fellegvárába., a hangulatos KISZ-helyiségbe. E!vente kb. 1400 do!Qozó forgat 22 OOO könyvet. Kcn,ác., Geroely, Németh Pál Ma3or István, Balogh MiháZi,, és a sok között Varga Károly helyettes főnökünk is a. legjobb· olvasók közé tan-tozik. Egy érdekes füzet keriilt a kezembe: .,Kívánsá{;,kön11v". Ebbe jegyzik be a letéti könyvtárak, a dolgozók kívánságait. Lapozgatom . . . Pintérné, Darvas: ,.Kormos ég", Mesterházy: .,üzenek'' és Gorkij: „Anya" c. múveit kérte. A ponk főleg So1.ohovhoz és Jókaihoz ragasz;korulk. A szertár Zolát, To'lsztojt, Dumast, Jókait kér. És így tovább! Viktor Hugó, Passuth, Ady, József Attila stb. múveket igényelnek a dolgozók. 
Megjutalmazták a legjobb közönségszervezoket 

- Még azt is írja. meg -mondja végezetül Tézerné -hogy a szoeial,ista, brigádok m_u7;kátát úgy segí,tjük. hogy kívansa.guk szerint bocsájtjuk rendelkezésükre a könyvtá-A Szakszervezetek Budapes- el, Bá.ba. Márta, a BVKH köti Tanácsa és a tmSUta.szak- zönségszervezóje 4614 színházszervezet budapesti bízottsáQa látogatót szervezett. ,szeptember 7--én ajándékmú- Az elmúlt színházi évadban sor keretében értékelte a fő- öt vasúti se,olgálati helyen városi vasutas szolgálati he-- rendeztek nagy sikerú munlyeken működő közönségszer- kás-múvész találkozót. A szín,,ezók munkáját. 21 közönség- háza!k művészei e találkozók szervero ért el olyan ered- alkalmával jobban megismerményt, ameUye1 részt vehetett hették közönségük igényeit. a versenyben. A legjObb ered- A közönségszervezók táíékoményt elért kilenc közönség- z.ottsága sziempontjából nagyon 
szervezőt pénzjuta.1.omba.n ré- hasznos volt, hogy a budapesazesí:tették. öten könyvet kap- ti bizottság köz.önség,zervezői 

runkat. - gergely 
Miért rontja a szépet 

a csúnya? 

ja. Különös gondot fordítanak majd arra, hogy a s=cialita brigádok tagjait bevonják a rendszeres színházlátogatók sorába. A tervek között szerepel hat munkás-múvész találkozó rende?.ése is. A Ta.polca.-Sza.badbattyá:n . Az_ érték�és és_ a_ jutalm� vonalon a Veszprémi Páltuaa�dasa u_� a_ fov.;irosi s�- fenntartási F&rú5kség dolgozói házak muvesze1 aJándékmu- szépen kítata.roztá:.k. a 25 szás°.rr'.11 �öszöntötték a vasutas m1l őrházat. Büszkék Íehetkozonsegszervezóket. A mú- nek erre a munkám.. s�rban n;agy_ sikert �ato:1= _a Jó zenne, ha a vonarbeuta.-Jok.ai Szmháza.t képVIseló Su- -�-�, zt · · t• I é és s lé · '°"""'""" a is eszrevenme� 0 _r n. e ny_i Etel,. � Nem-) hog11 a szép őrházat elcsúfít;a. zeti f zmház muvésznőJe. A a terméskőből és -nádból épíh1vart-asos művészek műsora tett meUékéfrii,1,et s után a f,e-rencvárOOi kultúrott- szií.kséa sínes arro • h. em� hon színjátszói is bemy t..álr. meUékél}iUet iB kh;zül-:Z:: ő':!, 

ta,k. lllrdemes megjegye--mi, akadémiát rendezett. hogy az emUtett 21 szolgálati Emelkedett a teltiház..akciók hely 16 790 dolgozója az 1961/ száma is. A budapesti b.i2ott-62- színházi évadban-46""320- -ság -kezdeményezésére a Vígszfilhá.zjegY.et vásáro,lt, tehát színház 3, a Jókai Színhá,z 2, éáil főre 2,8 színházjegy jutott. a Jozsef Attila. Színhá;z 2 és a Vídám Színpad 1 előadására t\.tdásuk�t. háznál. Kiss Lajos, 
Az élenjárólc Az értékelés szerint a Hídllpit,ési Főnökség, az tsza,kt Járműjavító, a Számviteli Főnökség, a Fa.telítő VV, a BVKH, a. MAV Kórház, a Du-kesz,; Járműjavító VV. Józsefváros á.Uom,ás és az tpítést Főnökség közönségszerveroi végezték a legjobb munkát. Közülük is kitúnt Barna Piroska, a MÁV Kórház közönségszervezője, aki 7855 .színházjegy eladásával főváro&i Viszony latban az ÖSS7.es szakmák között a negyedik helyen végzett. S"'ndor László, a Dunakeszi Jj. közönségszerve--2l6je 477:l színházjegyet adott 

szerveztek teltházat. A budapesti i{/za{latóság, a Dunakeszi Járműjavító, a Vasút,: Főosztály és az tsza.ki JárműjaVitó !közönségszervezői önállóan szerveztek. félház- vagy teltház-akciókat. 
Munkás-művész 

találkozók Az idén tovább növekszik a közönségszervezök munkájának jelentősége, s arra kell törekedniük, hogy jobban megszerettessék színházainkat a közönséggel. Az új színházi évadban hat teltházakciót terveznek. és tovább folyik a köz.önségszervezők akadémiá-

Kétféle vasutas Nemrég történt, hogy egy fiatal, szovjet őrmester szolgálati útjáról vissza térve az időközben . más állomáshelyre települt alakulata után indult. Újabb vasúti jegyhez nem tudott hozzájutni, mégis felült Pécs állomáson a szám.ára kedvező irányba induló sebesvonatra. A vonat ablakából nézte az elmaradozó, ismerős tájakat, s bizonyára fájó szívvel búcsúrott a Mecsek napfényes lankáitól. Ábrándozásából a jegykezelő hangja riasztotta fel. - Kérem a jegyeket! 

ja az őrmestert, hiszen ilyen esetben arra is lehetőség van, hogy megfelelő igazoltatás után utólag szerezzék be a szükséges jegyet. A vonatról leszállított katonát két vasutas Kiss Pál és Papp Sándor vette pártfogásába. Amíg az illetékes parancsnoksághoz kalauzolták, igyekeztek megmagyarázni a szovjet ö.tmesternek, hogy nálunk sem minden kalauz olyan merev. mint az, amelyik őt leszállította. Közben összebarátkoztak a fiatal őrmesterrel és még címet is cserél tek. 
Mi a titka a pecsi 

vasutas kisszínpad sikereinek? 

A katona igazolásképpen menetlevelét adta át a jegyvizsg4}ónak és oroszul kezdte magyarázni, hogy hová megy és miért nincs jegye. A jegyvizsgáló mindezt nem méltatta figyelemre, hanem a 'következő állomáson leszállította a vonatról az alakulata után utazó katonát. Látták ezt a jelenetet más vasutasok is és szóltak a kalauznak, hogy helytelenül te6zi, ha leszállít-

Nem történt !különösebb baj, hiszen az őrmester néhány órai késéssel továbbutazhatott, most már n;iegfel.el.ő vasúti , jegy birtokában. Mégis kár, hogy kétféle vasutast ismert meg és nemcsak olyanokkal találkozott, mint Kiss Pál és Papp Sándor. Közel tfz éve szervezi, irányítja a pécsi vasutasok színjátszó csoportját, a kisszinpadot Ibl Ernő, a lelkes színjátszó vezető. Ha sikereik titkát kutatjuk. abban találjuJ!:. a választ, hogy a csoport jórészt fiatalokból szervező4ött, olyan fiatalokból, akik nemcsak az előadott múvek szövegét tanU!l.táIT!: na.gy szorgalommal, hanem eszmei, ideológiai felkészültségüket is gyarapították. A csoport próbáin olyan vitakész. aktív légkört alakítottak ki, amelyben minden szereplő megtanu1hatta, mslyen ereje van a kimondott szónak, a művészi átélésnek. 

„EfnJ nap az állomáson" címú egész estét betöltő vidám músoraiknak. Haufe Re:zsó százados Szigetvár 
Példás udvariasság 

A kisszínpad tagjai fegyelmezettek, egymást tiszteliik, becsülik, jó kollektív szellem alakult ki náJ.uk. Ellenőrzé.. seik során ezt a felettes szervek is megállapították. Az idén 1 eddig 20 alkalommal szerepeltek, legutóbb a pécsi fiatalok nyári táborában léptek fel. A 1 kisszínpad munlkáját a pécsi Balatonfenyvesról augusz- mások iránt is udvarias, tiirelfűtóház srz.akszervezeti bízott- tus 13-án a 16.15Jkor induló mes. Az állomások előtt vésága támogatja. s különösen gyorsvonattal utaztam Buda- g.igmegy a kocsikon és besokat segít nekik a szakszer- pestre. Alig, hogy felszálltam mondja, hová érkezik a vovezeti bizottság titkára. és helyet foglaltam az egyik I nat. Nem olyan, mint az a ka-A Művelödésügyi Miniszté- fülkében, máris megjelent egy lauz, akit jó pár nappal előbb rium által kiírt pályázatnak középtermetú, 30 év körüli arra kértem, hogy szóljon az is megfelelt a pécsi vasutasok 'kalauz. Fél szemmel még ki- állomás előtt, alhol szeretnék kisszínpada, és augusztus 20- fe]k tekintgettem és jegyeim- leszállni. Megígérte, de többé án kiváló szín;átszó címmel nek csak egy részét nyújtot- nem láttam. tüntették ki. A kitüntetés nagy tam <át kezelésre. Amikor Kelenföld felé kóöromet keltett és bizonyos, Nem volt türelmetlen. Ud- zeledtünk, két idősebb nő csohogy még jobb munkára ösz- variasan kérte a kiegészítő magjait levette kalauzunk a • tönzl a kisszínpad tagjait. Ta- részt és kedvesen biztatott, csomagtartóból azután ti��e-; lán ez lelkesítette fel őket egy hogy csak nyugodtan integes- legve távoZ9tt, hogy a többi új az eddigieknél nagyobb sek. őszintén $zólva kélleme- szakasz utasait figyelmeztesse vállalkozásra. Louis Ve!le sen meglepett ez a magatar- az érkezésre. Szenteltvíz és kokain" című tás. Altalában megszoktuk Vtastársaimra és reám is 4 felvonásos színdarabját pró- már, hogy a hivatalos közegek kellemesen hatott e jegyvizs,bálják. Szeptember végére ter- hamar szigorúak és megdor- gáló viselkedése, akinek nevét vezik a bemutatót. Reméljük, gálják az embert, ha nem tel- sajnos nem tudom, bár megezzel is sikerük lesz. jes figyelemmel fordul felé- érdemelné, hogy nyilvánosan jük. is megdicsérjék. Farkas István Az utazás folyamán megfl- P. M. 

5 

Miskolc-Gömöri pályaudvar Földrajzilag nem na.gy a távolság a Miskolc tiszai és a Gömöri pályaudvar kli2ött. Az utóbbinak a személyforgalom mellett különösen nagy a darabárus forgalma. A Gömöri pá-lyaudvar dolgozói azonban a megnövekedett feladatok közepette is helytállnak. *_. 

Kerékgyártó Lajos főtiszt, forgalmi szolgálattevö 31 tagú brigádjával a múlt év tavaszán elnyerte a szocialista brigád cim4$. A brigádvezető kiváló dolgozó jelvényi kapott 

Munkában a Kossuth-brigád. Broda László raktári munkás brigádja úJ ablaktokok kirakásá& végzi 

A raktári nnmláaokat eun tabi, k111céP kim6H a _.._ fizikai munkától. Fiiléip D6nlel villálemelG taq,oncája 6t ember Jaeb,eU dolgosik 

Sokat dolgoztak az utóbbi években. Szinte valamennyi rendezvényen találkozhattunk a pécsi vasutas kisszínpad szereplőgárdájával. Részt vettek a városi tanáCJI által rendezett kulturális seregszemlén, és előadásaikkal hatásos politikai segítséget adtak a mezőgazdaság szocialista átszervezéséhez. Előadásaik tárgyköret a párt idöszerú politikájának jegyében állították össze, s ez növelte hatásulkat. Kabaremúsoraik is időszerú feladatok szolgálatában állottak. Ezért volt nagy sikerük a 1 .Kör&éia Péca állomáson'', Pécs gyeltem, hogy jegyvi�gálónk külkereskedelmi reierens ..... -..:::. .. -0-.;•o•�•ca•••o••••••• ai;.aD•;.ai:.aD a.•i;•a•• 



MAGYAR VASUTAS 
1962. SZEPTEMBER 15. 

Eredményesen zárult a Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség XVII. kongresszusa 

Mim ismeretes. szeptember 
�-ig Budapesten tartotta 
XVII. konQresszusd.t a Nem
zetközi Vasutas Sportszövet
lléa (USIC). A kongresszuoon 
21 európai orsz.ág vasutas 

A tanácskozáSOk mellett le
hetőség nyílott arra is. hogy 
a küldöttek megismerjék Bu
dapest nevezetességeit. Pénte
ken óélután városnézés sze
repelt a programban. Srom-

A kongresszus küldöttel a megnyitó Onnepségen 

aportveretói vettek részt. A 
tanácskozásokat rövid ünnep
sí,g vezette be a Vasúti Fő
osztály kultúrtermében. A 
megnyitón jelen val.t Kossa 
István .közlekedés- és J>O$ta.
ügyi miniszter. dr. Csanádi 
Guörw. a közlekedés- és pos
taijgyi miniszter e1oo helye� 
tese. a MA V vezérigazgaitója. 
Szabó Antal, a vasutasszak
szerveret főtitkára. Soproni 
József és GTóf József. a vasutas 
5Zakszervezet titkára. 

Soproni József rövid meg
eyitója után Szabó Antm kö
flZÖiltötte az USIC vezetőit. a 
kongresszus Valametll'IYi rész
vevőjét. Bevezetőjében mél
tatita a sezrvezet eddigi ered
mény€6 munkáját. 

baton balatoni kiliánduláson 
vettek részt a iküldöttek. Az 
útirány Badacsony volt. A hí
res borvidékről vízibuszba 
szállt a kiránduló sereg /,s 
háromórás út után Balaton-

i. 

kai és pénzügyi - javasla
tait. illetve eloterieszteseit. Az 
áJ taiános bizottság ja vasla
tára a kongresszus MawaT
orszáQot egyhangúlag bevá
lasztotta az USIC elnöksé
gébe. A technikai bizottságba 
új ta.g;ként Románia került 
be. Ugyancsak az általános bi
zottság tett javaslatot a jövö 
évi kongresszus, az elnökségi 
és a technikai bi:zottságj ülés 
színhelyére. Eszerint az USIC 
XVIII. kongresszusára Moszk
vában, az e1nökségi ülésre 
Párizsban, a technikai bizott
sági ülésre pedjg Amszter
damban kerül majd sor. 

A technikai bizottság a 
Jövő évi és a távlati verseny
programot dolgozta ki. 1963-
bain hét sportágban rendez 
bajnokságot a Nemzetközi 
Vasutas Sportszövetség. A 
férfi úszók és vízila,bdá:z.ók az 
NDK-ban, a kézilabdázók 
LengyeLorszáoban, az ország
úti kerékpároook Franciaor
szái,ban. a birkózók Bulcá
Tiában, a :férfi és női atléták 
pedig Belgiumban mérik 
majd össze tudásukat. Ugyan
csak 1963-ba.n fejeződik be a 
legjobb vasutas labdarúgó
csapatok küzdelme. 

A kongresszus befejezése 
után az USIC vezetői elisme
résüket fejezték ki a minta
szerű rendezésért. a nagysze
rű vendéglátásért. DT. Ka.Tl 
Ka.iseT. a szervezet főtitkára 
például a köve1Jke:roket mon
dotta : 

- Mam,a,T -oasuta., kollé
Q'iánk &rlvél11es vendéa.fZe,,-e-

- A 11'1a{1lJa.T vasutasok éB 
NSUtas sportolók naqy mer
tiszteLteté.mek ve$Zi.k. how 4 
N emut.közt V a.mtas Sportszö
vetséc, a ffl4'111Q,r vasutasokat 
bízta, meg 4 li..-Vll. kong,,-esz
.zu.s meurendezésével - hang
all.yozta. Tisztáb4n va
'11/U,nk azzal. hom, ez a szer

vezet megn1auculásától f0f11)4 
" ,iépek kapcsolatainak kiszé
lesítésén, a oosutasok barátsá
gának elmélyítésén mun
káilkodtk. 11:ppen ezért mi 
iB iizt kívánjuk. hog11 
ezekhez a neme& céVci:túzé
aekh.ez a b-udapestí tanácsko
a:á& ti legme.,nebbmen6ki11 
hozzájáruljon.. 

A tanácskozás mellett arra Is volt a küldötteknek Iehet6ségük, 
hogy megismerjék Budapest nevezetességeit. A képen a Clta· 

delláról gyönyörködnek fővárosunk panorámájában 
(HeJll2Ó Károly felvételei) 

Befejezésül jó munkát. sok 
llikert kívánt a kongresszus
nak. Ezután Marc Pernot, az 
USIC ebnöke. majd a külön
böző ors:zágok küldöttei üdvö
zölték a kongresszust. amely 
másnap bi?.ottsági ül�el 
folytatta munkáját. 

füreden kerültek ismét partra. 
A vendégek elismeréssel 

nyilatlkoztak a látottakról. a 
Halászbástyá,,-61. a Citadellá
ról. Nem :fukarlmdtaik a di
cséri jelzók:kel a balatoni ki
ráindul.ás allkalmával sem. 

A kongresszus záróülésére 
szeptember 9-én., vasárnap 
délelőtt :kerülJt sor. Ezen az 
ülésen hagyták jóvá a három 
bizottság - áLtalálnoo, techni-

Keresztreitvény 
vtzsdntes: t. Az 6szl forralom irat. n. Becézett női név. 23. Ta• 

ail<erének egyik alapja. 13. S-el plntó, fogó, szlvószerv. 25. Luk. 26. 
kongói tartomany. H. Idöhatáro- Tisztelt Clm. 27. Betűt vet. 28. Le
zó. 15. Fordítva kérdez, de !gy Is vélen van. 29. Televlzlós védjegy. 
felel rá. 16. Szölöfajta. 18. Ipart né>- 31. Kimondott beta. 32. Juttat. 35. 
vény. 19. Veszprém megyei köz• Indulatszó. 37. Hercegovina főfo
ségbe való. 21. Századeleji folyó- lyója. iO. Nyilvánosan, latinul. t3, 

tete révén a kcnc,re=is za
vartalanu.Z végezte munkáját. 
A Rcn,al Szállóban &Zámunk
Ta biztosított szállá.s é8 a ki
tűnő ellátás oo.L4menn1/i kül
dött részére kellemessé. fe
LejthetetLenné tette a Bu.ia
pesen eLtölitött napakat. Ezen 
a kcnc,resszuson mawar kol
Zéodínk ;eLent& Lépéssel vit

ték eZóre az USIC ü.m,ét. 
V. F. 

Tapad. 45. Nem mindennapi sze
mélyé. 47. M. E. V. 48, Peng, ha 
pengetik. 50. Hangtalan liget. 51. 
Kötőszó. 5'1. Goa szélet. 54. Leg• 
frissebb hir. 55. Nem ebbe. 58. E. 
A. 59. Kevert has. 61. Kikötő. 62. 
Nyakbavaló. 63. Maláj mássalhang
zói. 64. Ateresz. 67. Betegség. 69, 
Dévény idegen neve. 70. Kérdő
szó. 72. Norvég drámaíró. 

F0gg6lege■: 1. Erős méreg. 2. 
Fa tartó. 3. Tolna megyei község. 
4. Két rag. 5. Ragasztó alapanyag. 
6. Háziállat. 7. Helyhatározó. 8. 
Nem holnap. 9. Ez zselatin. 10. 
Pontosság. u. Edény. 12. Néha ezt 
Is ejtik. 17. AZ arc része. IJl. Kon
dul az elején. 20. Orca. 2L Lószer
szám. 24. Kérdőszó. 27. Nem Isme
rős. 30. Szállltóeszköz. 32. VIiia
mosság, 33, Limited. 34. Rés. 38. 
Szór. 38. Idegen terOletmérték. 39. ('l\�•J'? Jcj1röt6. tl, Mulatságba in
vitál. 4%. Kimondott bet0. 44. Bá
nat. '6. Az: Gszl forgalom sikeré
nek mislk alapja. 48. Integet. 49. 
Fogoly, M. &,protezsál. (ék. hl· 
ány) 53. Olasz város. 55. Hlg. 57. 
Ital. 58. esz-e7 60. Hlvja vala. 83. 
Sz6!őlé. 65. Nem egészen aug. 88. 
Kerek szám. 68. Ilyen hal 1a van. 
70. Alkotás. 71. Névmás. 

BekOldendi!: vízszintes 1 és füg
gőleges 48 sorok. BekUldésl határ
idő: október 10. A helyes megfeJ• 
t6k között könyveket sorsolunk 
Id. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfeJMse: Aláverögéoek. Kocsi• 
tartózkodási egységldö. 

Kilnyvet nyertek: En!i!s Sándor, 
Bp. Déli pu. Papp Agnes, Bala· 
tonkenese állomás. Varga István. 
Pápa„ Bethlen u. 20. 

Pályafenntartási vezetők 
országos tapasztalatcseréie 

A veszp,,-émi pá.l11afenntar- iö'iket 32 százalékkal kellett 
tási jó'll.Ökségnél tartották felemelndök. A korszerú gépe
augusztus 28-an a pályaien.n- ket csak úgy lehet ke11óen ki
ta.rtási vezetők országos ta- használni. ha a forgalom több 
pasztalatcseréiét. A tapaszta- időt ad a pályafen.ntartás.nak 
Jatcsere megrenderesét a I/6. az egy-egy vonalon elvégzendö 
szakosztály pártszervezete Ja- mUillkához. Ha túlságosnn rö
vasolta. hogy az immár há- vid a vágányzár 1dPje, alig 
rom éve működő gépesített hogy munkii:ba álJítják a gé
mozgó pályamesteri szakaszok peket, máris le kell áLlJni. hogy 
munkáját tanJuLmáalyozzák és átadják a pá!o,át a vonatok
megvitassák az eddigi tapasz- nak. 
talatokat. HelyesebbnElk mutatkozik a 

A beszámolót követő vita gépek egy-egy munkahelyen 
három kérdés körül forgott. való csoportosítása. OrszáJ!:os 
Ewszcr: a villamos vagy a vis:ronylaitban a gépesített sza
benzirunotoros meghajtású � kaszok munkagépeinek ki
pek-e a jobbak. Másodszor: a haszn.álása 42 százalékos, ha 
munk.áook munkahelyre száll!- pedig a gépeket több pálya
tását hogyan lehet a leggyor- mesteri szakasz között szét
sabban és a legbiztosabban osztják. aikkor csak 25 száza
megoldani. Harmadszor: ef/:Y. lékban tudják kihasználilll 
vagy több helyen csoportosít- őket. A gépek jobb kihaszná
sálk-e a gépeket. lása érdekében - ez egyben 

A felszólalók elmondták, a pályák felújításának gyor
hogy a gépesített szakasz.ok sítását is jelentené - szük
folyarnatoo 1111Uil!káját gátolja 5é1t van a folyamatos szalag
az alkatrészhiány. A mewubá- szerű munkáltatás megvalósf
sodott gépek több napra, sőt tására. Sürgősen meg kell ta
néha hereikre kiesnek a mun- lálJni erre a legjobb megoldást 
M.ból. Szükség van arra. hogy felső szinten a 6. és a 8. szak
tervszerűbbé tegyéik a munka- osztályoknak. körepszi.n.ten 
felvételt. mert ezáltal a mun- pedig az igazgatóságok II. � 
ka is folyama.tosa,bbá váln.i. III. osztályainak. Jobb munka
Többen kétoldalas viibrát.ort srerve7Jéssel a veszprémi pá
és nem egy, hanem !két hid- lyafen.ntartási főn�él is 
ra<Ulikus síntolót és csavarozó- lee:a.J,ább 70 százalékikal lehet
p;épet kértek. mert így sokikal ne növebni a g,épkihasz:nálást. 
jobb munkát tudinának végez- tül ·t, h ni. Amánt elmondották. hasz- Vé,geze „ csak amiyl ogy 

helyes volit az ankét me,gszernos vobna mühe.lY'kocsi rend- vezése. de hiibálnak tartjuk. 
szeresítése, mert a gépeik Javí- ő szántak ta 
tása gyorsabban iörténne. h� !kevés id t 

Emi
a 

·att


pasztala,tcsere vitájára. A fotgalommal való együtt- a hozzász.ólásra jelentkezettek mük� hibádra muta�tt rá fele nem mondhatta e' véle
a __ szyőn pálya!en:ntartáSI . fő- ményét. amely pedig bi:ronyá
nö'k. Elmondta. hogy amikor ra hasznos lett volna 
Szá.T és Bicske között dolgoz-

, s bó ·József talk. olyan nagy vo1t a forga- za 
lom. hogy a terverett egység- közgazdasági osztály 

Hatodszor nyert bajnokságot 

a BVSC ifjúsági vízilabda csapata 
A BVSC Szőny! úti uszodájában é• 45-lil kaptak. A második helyen 

évek óta nagy gondol fordítanak végzett Spartacus mindössze 81 

az ús,:6- és viZllabda utánpótlás ne- gólt dobott. 
velésére. Az edzők fáradozása nem Az elmúlt évek során számos te-
eredménytelen. Laky K.Aroly po- hetséges fiatal nevelődött a szönyt 
lósal például az idén hatodszor úton. Néhány évvel ezelőtt Konrád 
nyerték meg &l lfJúdll vfzllab<la Sin<lor és KoJ)l'il.d J4noe a llpesel 
bajnokságot. Az UjúsAgl bajnok- úszó- és vlzllabda Európa-bajnok
ságban tiz csapat küzdött a baj- ságon aranyérmet nyert magyar 
nokl cimért. A BVSC Ifiknek ez- viZllabda-válogatott két tagja Is 
úttal a Bp, Spartacus volt a leg- az ifjúsági csapatban játszott. 
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Vasas és a többiek nem Jelentet- Jelenlegi Ifjúsági csapat két erős
tek veszélyt a bajnoki cfmért fo- ségét a 17 esztendős Konrid W Fe• 
lyó küzdelemben. rencet és TogyerlskAt Laky edző 

A csapat kitűnő teljesítményét a már most figyelembe veszi a nagy 
számok Is Jól szemléltetik. A ti· g;.���� ö:i!��!�

á
�ii�d �!rt ::;i zennyolc mérkőzésből tizenötöt több mérkőzésen 1s szerepelt az megnyertek, kétszer döntetlen 

l 
OB I-ben. Tehát a harmadik Kon

eredményt értek el, egyszer vere- rád Is bejátszotta magát a nagy
séget szenvedtek, 114 c61t dobtak csapatba. 

- Komplexbrigád értekez
leten beszélték meg az őszi 
szállítási feladatokat Gödöllő
állomás vezetői a szállittató fe
lekkel. 

- Lengyelország vasúti fel
szerelést szállít Brazíliának. A 
szállítmányok együttes értéke 
8,5 millió dollár, illetve 34 
millió deviza zloty értéknek 
felel meg. 

Vörösrézlemezból JaE
szült ·hatalmas dombormúvel 
díszíti k a gyórl vasútállomás 
indulási oldalának homlokza
tát. A dombormű, amelyet 
Makrisz Agamemnon készi
teU, Győrt, a vizek városái jel_ 
képezi. 

- Személygépkocsik fuvaro
zására az idén először állítot
tak be külön speciális vasúti 
kocsikat Berlin és a &védor
szági Malmő között. 

- Elkészültek a szovjet füg
gővasút tervei. A tervezók há
rom különféle változatra gon
dolnak, melyek maximálb se• 
bessége 150, 300, illetve 600 
kilométer/óra lenne. Az ep1-
tési költségek tízszer olcsób
bak. mint a földalattlé. Az 
egyik vonal Moszkvát köti ösz
sze " vnukovót repülőtérrel. 

- A VIII. pártkongresszus 
tiszteletére a tapolcai vfsuta
sok társadalmi munkában hoz
ták rendb e a Tapolcai MÁV 
sportpályát. A társadalmi mun
kái Farkas Gyula állomásfö
nök irányításával s-zervezték. 

- Kisvasút épül Szolnokon 
4 Tisza-ligetben. Az új kisvas
út tervét Spaniel József vas
úti főmérnök készítette tár
SBdalmi munkában. 

-*--

A szerkesztőség üzeni 
Boldizsár Gyula Békéscsaba, Ká

nltsch Tibor Gyór, Szilád! Sándor, 
Tótka Károly Szeged, Bódogh MJ. 
hály Dombóvár, Kiss Lajos Alsó
örs, Pintér Lajos Vácrátót, Kovács 
István Szombathely, Marosán Pál 
Debrecen, Haufe Rez�(S S7Jgetvár: 
Leveleiket lapunk anyagthoz fel
baszniljuk. 

Bocnir Kiroly Tapolca: Leve
lét továbbítottuk a biztosító egye
sWethez. 

Nagy Antal Géz■: Beszámolóját 
közölni fogjuk, várjuk az lgért írá
sokat. 

.A llivamlos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer• 
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következ6-
ket: 

36. számból: 123357/1962, Ifi. B. 
Az 1962. évi őszi forgalom zavarta
lan lebonyolítása. 

37. számból: 123651/1962. I/2. A II. 
fokú egyeztető bizottságok elne
vezésének módosítása. 

....... .._ ... ______ _ 

Lakáscsere 

Elcserélném :erd nagyállomá• 
son a felvételi épületben 2 szoba 
konyha, előszoba, éléskamrából ál· 
ló lakásomat nagy-budapesti ha• 
sonlóval. (Vízvezeték, villany van.) 
erdek!ődnl: Petö, tel.: 22-33/903 m. 
vagy 13--08. 

UAGY&Jl VASUTAS 

• Felelős szerkes�: Gulyás Jboe 
Felelős k:lad0: Szabó Antal 

Szerkesztőség: Budapest. VI.. 

A BVSC bajnokságot nyeri lfjúsági vlzilabda-csapata. Alló 
sor balról jobbra: Farkas, Konrád Ili, Laky Károly edző, 
Wekerle, Kőrössy. Guggolnak: Görgey, Togyeriska, Oláh, 

Udvardi 

Átszámítás 

BEJÁ�T 
ElNGA,N 
fNTREE 

Benczur u.. 41. 
Telefon: várost: 42◄-UM. 

Uzenu: Sll-'TI. 
Terjeszti: a N�szava Lapldad6 

Vállalat 
Budaoest. VII. Rákóczi Qt M. 

Szikra t.apnyomda 

- Mit szólsz az úrpllétákhoz Pista? 
- Csodálato, lehet Nyikolajev11.ek és 

PopovicS114k a kilométerpén.ze ••• 

Nemzetközi féJvonal 

(Pusztai Pál rajzai) 
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Vft.ÁG PROLETÁRJAI, EGYESlJLJETEK 1 
Korszerű biztosító berendezést kapott 

Vámosgyörk állomás 

A SZERVEZETT VASUTAS DOLt;:;OZÓK LAPJA 

VI. :ftVFOLYAM, 19. SZAM. Ára 40 fillér 1962. OKTOBER Z. 

Összpontosítsuk erőinket 
Írta: Gróf József, a vasutasszakszervezet titkára 

Az MSZMP Központi Bizott
sága és a SZOT felhívása után 
a vasút üzemeiben, szolgálati 
helyein is széles méreteket öl
tött a kongresszusi munkaver
seny. A vasutasdolgozók a má
sodik negyedévi termelési. ta
nácskozásokon felmérték az 
addig végzett munkát, kiegé
szítették, reálisabbá, tették az 
éves tervre tett vállalásaikat. 
A kongresszusi vállalások első
sorban a termelékenyebb mun
kára, a minőség megjavítására, 
az üzemviteli költségek csök
kentésére irányultak. Ennek 
eredményeként az év első 
nyolc hónapjában 300 OOO ton
nával több árut szállítottunk 
el, mint az elöző év azcnws 
idószakában. A teherkocsik 
statikus kihasználása 0,4 ton
nával, a tehervonatok átlagos 
terhelése 16 tonnával, az irány
vonattal továbbitott árt•;'eny
nyiség mintegy 3%-kal, a moz
donyok gazdaságos felhaszná
lása pedig 2,8%-kal emelke
dett. 

Népgazdaságunk legfonto-
sabb célkitűzése a termelé
kenység ni:ivekedése. A vasúti 
ipar a termelés felfutását két
harmad részben a termelé
kenység növekedésével érte el. 

A munka és üzemszervezést 
illetően jelentős előrehaladás 
tapasztalható. !gy péld4ul csök
kent az utazók munkaideje, 
mind több nagyállomáson ke
rül sor a közbeváltó rendszer 
fokozatos be�-ezetésére, vagy 
ott van a 24124 órás szolgálat 
megszüntetése, a légfékkel köz
lekedő vonatok egy vonatkisé
rővel való közlekedtetése, a 
darabáruforgalom közútra te
relése. a rakodási és pályafenn
tartási munkák gépesítése. a 
gépesített mozgó pályamesteri 
szakaszok létrehozása is, hogy 
csak a fontosabbakat említ
sem. 

Szakszervezeti bizottságaink 
a gazdasági vezetéssel és a 
helyi szervekkel karöltve segí
tik e feladatok megoldását. En
nek eredményeként növekedett 
a szocialista brigádok száma, 
Javult a brigádok munkája. A 
kongresszusi verseny idöszaká

Minderek az üzemi szervek 
javuló munkájáról, a dolgozók 
öntudatának növekedéséről ta
núskodnak. A babérokon azon
ban nem szabad megpihenni. 
Minden erőt és eszközt össz
pontosítani kell az év hátra
levó feladatainak megoldásá-
ra. 

A közeljövőben megtartandó 
termelési tanácskozásokon leg
fontosabb feladamak tartjuk 
az eddig végzett munka alapos 
elemz.ését, a hibák fe}tárását. 
Valamint a kongresszu
si verseny még hátralevő 
idósza!kára a tennivalók meg
szacbását. Mindene!kelótt ab
ból kell kiindulni, hogy az 
idei őszi forgaJ.omban 2,6 mil
lió tonnával több árut kell el
szállítani, mint a tavalyi év 
azonos időszakában, emelle<tt 
meg kell javítani a személy
szállító vonatok menetrendsze
rinti közlekedését. 

A műszaki-gazdasági muta
tóknál mind a tervhez, mind 
a bázishoz képest kise'b'b-na
gyobb lemaradás tapasztalha
tó. A kongresszusi vállalások 
teljesítésénié! is hasonló a hely
zet. Ezek köz-ött surepelne.k 
olyan fontos mutatók, mint a 
vasúti közlekedés termelé
kenysége. A �itartózkodási 
időnél 2,4, a kocsiforduló idő
-né! 1,8. a tehervonatok me
netrendszerií.ségé-n,él 2,6, a faj
lago., szénfogyasztá.sná.1. pedig 
0,9 százalékos lemaradás mu
ta,tkoziJc.. 

Ez arra figyelmezteti a szak
szervezeti és gazdasági vezető
ket, hogy a dolgozók bevoná
sával keressék meg awka<t a 
módszereket, amelyekik:el emeL 
ni lehet a munka termelé
kenységét. Feltétlen.ül tovább 
kell csökkenteni az állomási 
kocsitartózkodási időket, ame

lyek a kocsiforduló idónek 50 
százalékát teszilk ki. Jobban 
me� kell szervezni az áruke
zelési helyek kJszolgálását, 
tervszerűbb tolatási munkát 

kell végezni. A pályafenntar
tási szakszolgálatnál is na
gyobb _gondot kell fordítani a 
gépek kihasználására. 

ban 185 bri.gád lépett új útra. A SZOT felhívása alapján 
Jelenleg 4141 brigád, 34 800 segíteni kel! a gépipar fejlesz
taggal vesz részt a szocialista tésére vonatkozó párthatározat 
brigád címért folyó verseny- megvalóSoftását, mert a gépipar 
ben. fejlesztése alapvető feltétele 

Egyre erőteljesebben bonta- annak, hogy minden iparág 
kozik ki a szocialista munka fejlett technikai bázissal ren
múhelye, üzeme címért folyó delkezzék. Ezért fontos, hogy 
verseny. Ma már mintegy 30 a gépipar szállítmányait a leg
üzemben, szolgálati helyen fo- gondosabban és leggyorsabban 
lyik e versenyforma. Reálisabb a rendeltetési helyére szállít
alapokon nyugszik az igazgató- suk. 
ságok egymásközti versenye. A Az eddigieknél többet kell 
dolgozók általában tájékozot- foglalkozni az egyéni verseny tabbak a verseny á!lásáról, és szervezésével, a szocialista címindjobban a hálózati érdekek mért küzdő. de valamennyi kerülnek előtérbe. Az tjító- brigád munkájának segítésémozgalom is mindinkább a szo- vel, a kibontakozóban levő 
cialist.a munkaverseny szerves szocialista munka műhelye, 
részévé válik. szolgálati helye címért folyó 

Javult a termelési tanácsko- versennyel. 
zások és a műszaki konieren- A _gazdasági vezetőknek is ciák _színvo1;ala. A . gazdasági többet kell tanácskozni a dol-

1 
vezetok ma Jobban _tám8;szk?'1- gozókkal. Vonják be őket az n9.k a d_

olgozók velem':ny;'"e, üzem, a szolgálati hely életéiavaslatara. Egyes vezetok ,er- 1 . á •t· 'b k"-r"ék ki v� !és. t á k ás kí .. 1. ne<ir ny1asa a, -J e-me 1_ an cs oz '?n vu is leményüket javaslatukat egy-bevonJák a dolgozokat a fel- egy fontos ' kérdés eldöntéséadatok megvitatásába. A Há- / él mán Kató fűtőházban a na- n · 
pokban tanácskoztak a gazda-1 Az év hátralevó időszakában 
sáai vezetök, a párt- és szak- az őszi forgalom lebonyolítását 
szervezeti aktivisták a kiváló I úgy kelJ megoldanunk, hogy 
dolgozókkal. az „1!:rdemes és I egyben jól elókészítsük az 
Kiváló Vasutas'' jelvénnyel ki-11963-as gazdasági évet. A vas
tüntetett dolgozókkal. Az ér- út felsó vezetésénelc már most 
tekezleten az eddigi eredmé- kell gondosikodni arról, hogy 
nyeket és a kongresszusi ver- az 1963. évi tervek időben e!
seny további feladatait vitat- készüljenek, a dolgozókhoz 
ták meg. Célravezetőnek tart- idóben eljussanak és annak 
juk az egyes megyei bizottsá- alapján az üzemek. szolgálati 
gok és igazgatóságok által helyek vezetői a szakszerveze
megtartott szakosított szocia- ti szervekkel karöltve időben 
lista brigádvezetöi tanácsik:ozá- megszabhassák a dolgozók 
sokat is. konkrét tennivalóit. 

Újra a pécsi igazgatóság az élen 
Augusztus hónap eredmé

nyei alapján az igazgatóságok 
helyezési soITendje, valamint 

százalékban küejezett össz
teljesítménye a követklezók 
szerint alakult: (Az igazgató
ságok által eZérhető legjobb 
eredmény 105 százal.ék.) 

1. Pécs 95,00 százalék 

Z. Miskolc 84,38 százalék 

3. Szomba>th. 83,13 százaUik 

4. Deorecen 70,63 százalék 

eredményének kedvezótlen 
alakulását az is befolyásolta, 
hogy a teherkocsik kihaszná
lásának operatív tervét egy 
igazgatóság sem teljesítette. 
Ennek következményeként a 
tervteljesítks összesített érté
ke csupán 98,02 százalék volt. 
Hozzájárult a hálózat ered
ményének romlásához az is, 
hogy az állomási és a vonta
tási szolgálat fajlagos üzemel
tetési költsége az elóző hónap
hoz mérten 1 százalékfi<al 
emelkedett. 

S. Budapest 66,87 százalék 

6. Szeged 43,13 százalék 

A hálózat eredménye mind
össze 76,92 százalék, szemben 
az elózó hónapball elért 96,15 
százalékkal. A megelőző hó
naphoz képest bekövetlrezett 
számottevö visszaesés elsősor
ban a budapesti, a debreceni 
és a szegedi :igazgatóságok 
kedvezőtlen személyszállító -
és tehervonati menetrends:re
rűségének követke211T1énye. 

Augusztus hónap munkájá
nak elemzésénél azért tértünk 
ki elsősorban az előfordult 
hiányosságokra, mel't azok ) nagyrészt jellemzóek a szep- � !ember hónapban végzetl

i 
Vámosgyörk állomáson szeptemberben. kezdték meg a leO:

munkára is. _E_l:>�ől követk;zik, korszerűbb dominó-rendszerű biztosító berendezés felszerele
hogy az eddiginél sokkal 3obb, sét. Az elektromos motorokkal működő, automata berende• 
sokkal tervs2erűbb munkát zéssel bármilyen bonyolult von::itmozgás beillitható a for!]almi 
kell végezni aJ,hoz, hogy az irodában elhelyezett kezelőasztal két megfeJ.elö gombjának 
elkövetkezendő időben a:: őszi lenyomásával. A képen szerel.ik a jelzőlámpákat. 
forgalom feladatainak min-
dcnben. megfeleljünk. (Képriport a 3. oldalon.) 

Ezzel szemben a szombathe
lyi és a miskoZci igazgatóság 
túlteljesíteUe a tehervonatok 
menietrendszerúsi!génél előírt 
feszített célkitűzését. 

Célprémiumot kapnak az őszi forgalomban 
legjobb eredményt elérő szolgálati helyek 

A menetrendszerű közleke- Az 1962. évi áruszállítási növelni tudjuk a mozdonyok 
dés függvényeként nehézmény tervek szerint az őszi forga- és teherkocsik kapacitását. 

tárgyát képezi, h<l@Y általában lom idején - az előző év Az óSzi forgalom siókeres 
az utazási sebesség, így a ver- azonos időszakához viszonyít- lebonyolításának e1ósegítése 
seny keretében értékel,t irány- va - . az els.záJ.1ítandó �-ruk -céljából a vezérigazgatóság a 

összesen 2 millió 400 ezer 
forint áll rendelkezésére. 

és közvetlen vonatok utazási mennyiségének 10'.'/o-os _nove- szakszervezet elnökségével 
sebessó= is visszaesést mu- kedésével kell szamolm. Ezt I egyetértésbe a.z arra érde-

A jutalmnzáffiál mind az 
állomások, mind a fútőházak 
három csopo1·tban kerülnek 
elbírálásra. Eszerint külön
külön csoportban értékelik a 
nagy-, közép- és kisállomá-...,,_ k 1 t ·1 a nagy feladatot cs.cl<: akikor :1 . . 

tat. Az ezzel apcso a os ce - 1• 'th t·uk eg h · mes dolgozokat an;yag1lag 1s 
kitűzést maxim�s m�rt�kben �::��é!� állg1 vo�

ó-

a � == érdekeltté teszi. Erre a cél
még az egyébkénit

Á
,._?}cser':tr<; 

l 
tatott; járműveket a Jeggazda- ra a vezérigazgatói alapból 

méltó munkát v„6= pecsi . . . . 
igazgatóság sem teljesítette. !3

g
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::, d:�!�;; ::: 
Augusztus hónap hálózati emellkedése nélkül jelentősen napokban 60()-600 ezer, 

1 
sok, valamint a nagy-, közép
és kis fútóházak eredanényeit. 
Kivételt képez kilenc gurító 
pályaudvar - Budapest Fe-
rencváros, Rákosrendező, Szol
nok, Hatvan, Komárom, Rá
kos, Miskolc tiszai, Debrece" 

Próbaúton 
és Dombóvár, valamint Nyír
egyháza, Székesfehérvár és 
Békéscsaba állomás. A felso• 

egy gőzvontatású ingavonattal 
roltak részére külön célkitű
zések kerülnek kiadásra. 

A havonta rendelkezésre 
álló jutalamösszegek a célk:
túzéseket legeredményesel -
ben túlteljesítő állomások /ti:· 
zött a kocsiforgalom, a fií.tv 
házak között pedi.g a 100 
etkm. teljesítmény arányába1t 
kerülnek felosztásra. 

A megnövekedett elővárosi l hátu1 működő gőzmozdonnyal 
forgalom enyhítésére a MAV 

I 

egyaránt. Ha a mozdony törté
a közeljövőben egyes viszony- netesen tolt menetben továb
latoll<'ban egyelőre négytenge- bítja a szerelvényt, a vonatot 
lyes személyszállító kocsikból forgalmi szempontból nem kell 
összeállított és gózmozdonnyal tolt vonatnak minősíteni, nem 
közlekedtetendó személyszállí- kell alkalmazni az érvényes 
tó ingavonatokat helyez forga- jelz.ési. forgalmi és műszaki 
lomba. utasításoknak, segédkönyvek-

Mi jellemzi a személyszállí- nek és rendelteknek a tolt vo-
tó ingavonatokat? natokra érvényes :korlátozó 

Mindenekelőtt az, hogy a ren-delkezéseit mindaddig, míg 
menet irányának megváltozá- a távOcözlő és távvezérlő be
sakor a mozdonyt nem kell a rendezések jól működnek. 
vonat elé állítani; közlekedtet- Amikor a szerelvényt továb
hetó az ingavonat elöl vagy bitó gózmozdony hátul múkö-

Az inga.vonat egyik próbaút.lán több szakember kíséretében 
Dr. Csanádi György, a. közlekedés- és posta.iigyl miniszter 
első helyettese, a MAV vezérigazgatója is részt vett. Kép: 

megérkezés Monor állomásra. 
(Visi Ferenc felv.) 

dik, a vonat élén levő sze
mélyszállító kocsin, az úgyne
vezett vezérló kocsin szolgá
latot teljesítő második moz
donyvezető végzi a mozdony
vezető forgalmi ténykedéseit, 
szabályozza a vonat sebe8$égét, 
távközlő berendezésen kapcso
latot tart a gőzmozdony veze
tőjével, utasítja őt a szüksé
ges ténykedések végrehajtásá
ra. 

A havi jutalmazási kere·, 
felhasználását, annak a nagy 
közép- és kis szolgálati he
lyek közötti felosztását -
természetesen az elért ereo 
mények alapján - az illek
kes szakosztályok bevonás: 

Az új ingavonattal a Buda- val, a szakszervezettel köz:, pest-Ceg1.éd közötti v9nalon, sen a személyzeti és munk�a Nyugati pályaudvar es Mo- ügyi . szakosztály állapítj. 
nor állomás között az elmúJ.t meg. A jutalmazásban rész, -hetekben több üzemi próbát sült szolgálati helyek arr" végeztek a szakemberek. Egy érdemes dolgozóinak jutalomalkalommal dr. Csanádi összege havonta 100 forintn.ri1 György, a közlekedés- és pos- kevesebb nem lehet. taügyi miniszter el�ó helyette-
se. a MAV vezérigazgatója, A tervek feszítettek. Ilyen
Harmati Sándor vezérígazga- kor, ősszel az idöjárás s 
tóhelyettes és Soproni József, gyakran gátolhatja az egyen
a vasutasszakszervezet titkára letes szállítást. Éppen ezért 
is elkísérte útjára az ingavo- nagy szükség van arra, hog, 
natot, amelyet a Nyi.;gati pá- az irányító és a végrehaj' é 
lyaudvarról a Keleti fűtóház szolgálat valamennyi dolgo-
424--346-os szamú mozdonya zója keményebben, jobban 
tolt menetben, menetrendsze- dolgozzon, mint a korább 
rinti pontossággal továbbított hónapokban. A mozgalm' 
Monorig. A megérkezés után szerveknek pedig elsósorbnl' 
dr. Csanádi György az elisme- a versenymozgalom tovább
rés hangján beszélt a látottak- szélesítéséhez, az <!lért s'!red
ról. mények propagálásához ke11 

- úgy érzem, hogy a MAV hathatósabb segítséget nyújta. 
történetében jeLentös naphoz r.iuk. 
érkeztünk - mondotta . - Bár A többet, a jobbat nem az 
kissé elkéstünk az inga L'O- e!óre kilátásba helyezett őszi 
natok közlekedtetésével, mégis forgalmi jutalomért kell pro
azt mondom, hogy meg kell dukálni, hanem a vasutas be
valósítani ezt a közletkedést. ::sületért. Pártunk VIll. kong
mert a mi viszonyaink között rpsszusát úgy köszönthetjük 
nagyon sokat javíthat az elo- l�gm.él.tóbban. �ogy a szállf
városi forgalom helyzetén. 1 /asra felkín�lt- arut maradék-

ta 1anul elszalht111k rendelt�-
(vf) tési helyére. 



Mit kell tudnunk a vasúti szolgálati helyeken 
kibontakozó törzsgárda mozgalomról 

A népgazdasúg tervszerú, 
éHol -é\Te fokozott útemú fej
lődése mrnd je!entosebb fel
adatot tám szt a \'11.SUti közle
ked · el szemben. A szállítás
ra felkínált árukat gyot"Sabban 
é. gazdaságosabban kell el
szál!itanunk, tovabb kell javí
tani a menetrendszeru közle
kedést s az utazás kul úrált
sagát. 

A 6ZOC!alista épltomunka 
me�orsltásának, a vasúti 
koi:lekedés színvonala további 
emelésének, a múszaki fejlesz
tés !okozol tabb elorelendite.i,é
nek mcgoldnsát a magasabb 
szakmai k6pzcttséggel és nagy 
gyakorlati tapasztalattal ren
delkez dolgozok sE>.githetik a 
legeredményesebben. 

A va utasszakszervczet el
noksége a MA V vezerigaz
gatoJa nz allam\'asutak terule
tén - ld�rtve 11z üzemi vál
lala' okat is - helyesli a tórL.�
gárda mw;galom ktalak.ításat 
és azok tagjainak fokozottabb 
megbecsül t. 

A törz gal'da .létrehozása és 
azok tagjaival valo fogl.J kouís 
a szolgá)ati he�yek. üzemi val
laiatok és a s7.ak:szervezeti bi
zot tsagok fc·ladata. E téren a 
s;,..akszervczct, szervek múköcl
jenek együtt a szol álatl he-
1 ·ek vezetol\el, a vallalat.ok 
igazgatóival. 

A vasút tcrűlctén minden 
szolgalati hel) en cs územi \'ál

a területileg Illetékes szak- jait valamilyen szervezet ré
szervezeti bizottság hatáskö- vén külön ,áluszlanl a dolga-
rébe tartozik. zók nagy családjától. 

A törr.sprda tagjai az ér- A törzsgárda mozgalomra 
,·ényben levö törvényes vonatkozó fenti szabályok egé-
rendelkezések alapján szébcn csak a \'asútl közi ·e-
többld üzemi jutalékban, dés teruletére énénvesek. 
magasabb �gü juta- Az üzemi \'állalatok az 
lomban, az erkölcsi meg- irányelvek alapján sajat 
becsülésen túl megkülön- hatáskörükben intézked-
böztetett anyagi előnyben nek a. tön gárda tagjai-
is részesülnek, illetve ré- nak' fc>ko-zottabb megbe-

s:ze íillelók. csülését illeUien. 
Más esetekben, például be!- és A vasú.ti foosztály és a va -
külföldi üdük',,Te, külföldi ta- utas.szakszervezet elnok.sége� 
nulmányú.tra. kormány- és amikor i ntételten clism resét 
egyéb kitüntetésekre vonatko- fejezi ki a huzamos ideje a 
zó javaslatok megítélésénél, vasú•üzem iertileten dolgozok
csak az egyébként azonos fel- nak, felhívja a vasutas torzs
tételek esetén helyes a törzs- gárda tagjait, hogy a t rmelés
gárda tagjait elónyös elbírá- ben és a szocialista együttélés
lásban rés7.esiteni. mindenkor ben muta anak példát az új 
gondos merlegelé.� alapján, dolgo7.óknak. Növeljék saját és 
hogy a többi dolgozok igazság- dolgo7.ó társaik szakmai tuda
érzetét ne sérthesse. sát, neveljék az új dolgozokat 
.. Egyes . szolgá!ati helyeken. cs a fiatalokat a vasút.i mun
uzen;1 vallalatnal volta,k kez- ka sreretetére megbecsülési, e 
deme_nyezések _ _  a törz.,;gárda hogy eultal i,., csökkenje; 

r 
� 

tagi_am�k .. _k�l?n s?.ervezetbE; munkaerovándorlás, noveked
valo tomontcsere:. Aho� ilyen ! jék a fegyelmezettség es foko
van meg lkell szuntetni. mert zódjek a társadalnu lulaidon 
nem helyes a törz,,,gárda tag- védelme, 

........... 

Nemzetközi vasúti dokumentációs 
értekezlet Budapesten 

la!atnál - ahol szakszervezeti Az OSZZSD műszaki-gazda- egyetemes konyvta.ri tizedes 
b!zot ag müködik - meg-ala- sági ÚÍJékoztatasi mu nkabi- osztályozJsi rendszer a!kalma-
kithatók a tör✓.sga ·dák. zottsága ülést tartott Budapes- zását a vasúti szakkönyvtárak-

A törzsgárda tagja.inak te- ten. Ez a munkabizottság há- ban. E tekintetben széleskörű 
kinthetok mindazok a vas- rom évvel ezelótt alakult. fel- együttműködést valósítanak 

· utasdolgozók. akik az AI- adata a ta!!vasútak műszaki é 
Jam\a útnál le alabb 5 é\-e . . •• • . . meg a Parizsban múködó 

folyamatos munkaviszony- gazd�g1 doku,:nenla_cios szer- Nemzetkozi Vasutegylettel, az 
ban allnak. vezetenek egysc1;eMlese, a do- UIC-cal. 

Ugy:rmlyen elbm1l ·ban kell 
kui_nentációs sz�lgálat egyön- A budapesti ú1ésen a len-

reszcsitcm azokat L'-, akiket tetu megszervezese. gyel vasut.akat megbíztak az-
nepgazda.ági erdekből más, 

1 
A müszaki-;(azdasági doku- zal, hogy tervet dolgozzon ki 

nem ' utt , vállalattól he- mentáció minden vasút [ejlö- egy OSZZSD központi doku-
1 •ezlek '.1 _va uthoz._ . dése szempontjából rendkívül mentációs S7.erv létrehozására, 

A vru utuzem teruleten � ,r<>-
1 

fontos. Eddig a szocialista or- amely elörelátható!.a«0 \/'arso-· lyamat0& megszakítás ne!s:ul , . . . .. , . 
eltöltott idő számításba ,·etele szagok vasutJa1 kulonfele mo- ban fog muködni. 
a torzsgárda tag1ainál L" 1 don hasznallák íel a nemzet- f:rdekes határozata a buda• 
ugyanazon s7-a.báho7„as �zerint kozi szakirodalmat, ami igen 

történ k, mint a tobblct uzemi nagy devizakiadast és sok 
pe ·ti konfcrenciának a nyolc 

Jutaléh,ml munkát jelentett \'alamennyi 
nyeh·u Yasuti szakszótár kJ-

A 5zolg,i!ati helyek. vállala- vasút számára. Az OSZZSD 
adása, amely a mar P· rtz.sban, 

tok_ vc,zeto,, a gaulasagi s7.ak- munkabizollsága jarnslatot 
az UIC kiadásaban megjelent 

mai es a mozgalmi szervek 
· . . . S7.akszótnr eli-endezé" rend-

egyaránt a dolgo>.t>kkal folyta-
tett a nemzetkozi s?.akiroda- szerén alapul. Az OSZZSD 

tolt külonfele ta.,a<sl'tozá<okon lom kóws kihasználására is.  és mintegy 10 OOO szót magában 

fokozottabban igényeljék a ehhez a kezdeményezéshez a foglaló ra.siiti sza.kszótára, 
tőt-z gárda tagjaini,k vélemé- MAV már kél évvel e?.elott 

Új vontató járművek 
a Deutsche Reichsbahnnál 

1962. OKTÖCER %. 

j 

E 11 mozdonyt, egy 16 kéthar
mad Hz gyor&vonah és sze
mélyvonati típust. Rövid idö
vel ezelótt elké zül t · és kipró
bál ák az 53 Hz-s 25 kV-os 
CoCo teng velrendezésű 
egyenirányítos mozdony két 

Az :DK vasútja, a Deut-
1 

V 180-as tehervonati mozdony- protofpusát is. Ezek a 122 ton

sche Reichsbahn nagy f gyel- böl két prototípust készltctlek, na súlyú tehervonati mozdo

met szentel a vontlltó jarmű- amelyek a múlt é\·ben próba- nyok 3000 tonna súlyú vonatot 

vekre_ meneteket végeztek. Különos síkban 60 km 'óra sebességgel 

A Diesel-mozdony építésnél érdeklödésre tarthat s7.amot vontatnak. Üzemi próbájuk 

arra törekszünk, hogy kevés hogy a tengelyeknél u1szerű egy 23 km hosszú kétvágányú 
mozdonytípussal valamennyi gumirugozást alkalmaztak. kísérleti pályán történt. 

teljesítményi igényt c lsz.crúen Bár a próba még nem f jezó- A dieselesílés é villamosl
kielégit;;ük és olyan mozdo- dött be, maris igen értékes út- tás még kezdeti szakaszában 
nyokat válasszunk ki. ame- mutatásokat kaplak a orozat- van. A Deutsehe Reich bah
lyeknél belföldi nnyago]rnt gyártáshoz. Ezeket a tapnszta- nak az elkövetkezö években 
használhatunk. Jelenleg há- latokat fel fogják használni , lényegében még a gózmozdo
rom. 180. 600 és 1800 lóerö annál a n_égyrészcs gyorsmo- nyokal kell boldogulnia, ame
motorteljesítményű sorozat toyvoi:iatnal._ amely messzeme- lyek azonban jó részt íelúiitás 
szerepel a programban. noen 1gazod1k a V mozdonyok- alá kerülnek. Mar legnagyobb 

A V 15-ös B-mozdony a ho7- . • . részükön teljesen kicserélték 
könnyű tolató szolgálatra és a A villamos,tott vonalak re•- a kazánt és a sebességet is 
V 60-as D-mozdony a nehéz szére a Berlin melletti Hen- növe!lék. 
tolató szolgalatra é a mellék- nigsdorfi „Hans Beimler" mú-
vonalakon való üzemeltetésre vek elektrotechnikai részlegé- Karl Hein,: Gummich 

már hasimálatban vnnnak. A vet karöltve ctfejlesztették a Berlin 

___________ ;_,. • •  ■ ------------

HŐALLO FÉKTUSKÓK 

Japánban egy ujonnan sza
badalmazott sz.intétiku: fek
tuskót vettek ha. ználatba. 
amely azbesztrostokbúl ké
szül, és szorosan wkercselték 
fluorgyantával !edet t réz- vagy 
ó1omhuzallal. A 90-100 kilo
méteres sebe séggel közleke
dő vonatdl,.--nál az úi 1uskok 
surlódási hatása csaknem há
romszor akkora, mint az ön
töttvas tuskóknal. Ennek kö
vetkeztében .1ehetóve válik, 
hogy a fékhengerekben a nyo
más nagy;;á„át mintegy e�•
harmadára csökkentsék. Az 
új tuskók nagy mcchanik::l 
szilardságga! es höálloságga1 
bírnak. 

Ki informáljon ? 
A nyáron nagy forgalom 

volt a fürdohellyé változott 
Gyula álloma · n. A k<irnyé.k
bol és a szom,;zédos megyék
ből naponta tobb m;.nt tíz
ezer vendég kC'!" -te [el a 
fürdőt. Az idénynek már vé
ge. megis nem árt .@ln! ar
ról. hogy a sok vendég, a 
rengeteg uta.<. infonnálása 
nem volt me«oJdva Gyula ál
lomáson. 

Angliában felelö�len suhancok 

rongálják a vasúti kocsikat 
Angliában. a Lon,don-nar.- 1 vagy csúzlival lövik az abla

cheat.er kózötti vonalon foko- 1 kokat 
zott b1ztonsagi inté7.kedé e:kel 1 • •• • • "-'---t 
léptettek eletbe a \·asúti kcr A kozelmúltban � "'-'' '"'" 

esik megóvá ára. Az utóbbi egy nem mindennapi eset. Egy 

hónapokban ugranis a videk ' külónvonattal 300 diák uta
felelótlen suhancalnak ked-

1 
zott kirándulásra. A ,.kiván

venc szórako7.ásává vált a sze- csi" gyerekhad a célállomásig 
relvények rongálása. A suhan-

j 
úgyszólván m:nden mozd:itha

cok csoportokba verődre lesbe tó alkatrészt leszerelt a ko
alLnak a rosúti töltés men:en , eslkban. A vonat megérkez.é.. 
és az arra haladó személy-, il- se után a takarító S?.emé!yzet 
len:'-' gyorsi,onatok a blakai! és a műszakiak alig gyózték a 
l·örekkel é., üres üvegekkel munkat. a károk rendbehoz.á
vesz1k cétba. Gvakran elöfor- át. Emiatt a szerelYém· e: a;;: 
dul az is, ho�· tuskókat, fém- egyórás késéssel folytathatta 
darabokat raknak a sínekre , útját Brightonba. 

Motorosmozdony gázfútóanyaggal 

Angliában a Rolls-Royce- alatt kis tartaLyokban őrzik 
gyarban 11emreg ktpróbaltak meg. A széntárnáknáL hasz
egy t0Latomozdo11yt, amel11et nált ilyen gépek kipróbálása 
kóolc.jfutésröl citszerelú?k gaz- utan bebizonyosodott. hogy a 
ra. A teljes megterhelé•ú mo-
toro•mozdony 4 órai SUI ka- gá,:fü.tesre raló áttérés a.z 

datla n mimkájura kontemplált územköltségek 50° u-os csök
metánké.<lzletet nagy nyomás kentését teszi lehetoi·é. 

nyél. javaslatait az e16ttük ál- csatlakozott. E nemzetközi tá- franci,i, oro.sz. lánai. angol, ne

ló feladatok megoldá. hoz. A jékoztatási szervezetbe be- met, magyar. cseh es lengye_l ! A S?.olgálatban levö vas-

s_zak.szervezeti . . _
bízo_tt_sago_k _a ,•onták a nagyobb •elentlíségú nyelren jelenik meg. utasokra hárult az. a feladat, 

társadalm t · k  k · ' . . hocy tájékozta alt a vendé-
, 1 e, e en) seg isze-

1 
tudoman yos kutatásokrol sza- A budapesti muszak1-gazda- «eket. A fu' rdo· n tá•i· '-s za· -

les1teseben dsosorban a tórzs- • . ' 
" " 

gárda k'tg]kira tá:naszkodja- badalmak_rol. , a_ le-nyegesebb sági. iajékozt:1tásl _m�nkabi- i rási idejéröl, a kórhá?.J láto-

Rohamos léptekkel halad 

a lengyel vasutak korszerűsítése 
nak, \·onjak be okct a ,;.tiJ<in- . UJttasokrol szolo ta1ekoztatost zotts� . kon[erencia1nn a gatasról és más tudnivalóluóL 

bözo zakszervezeti társadal-
1 

is. 
I 

Szovietun10. a K(nai Népkoz- Az állomá« !eldonJa szmte A Lengyel Népkciztcirsaság

mi mu"1k.abizottsagokba. A munkabizotLság budapesti társasag. a
.
�ngyel Ncp1wz_lár- szünet néikül i lyen ügyek ban rohamos léptekkel halad 

�. , . .., ula_s -�ö":�gárda tag- 1 ülésén tárgyalták meg a 

1

1 sa:a!(, a • em�t Demokratikus ���e;;i,!Ite�t:m;�a���: 

l

a vasut modernizálása. A göz,-

.modern Diesel-mozdony üze
mel a vonalakon. 

1965 végére a. \·asutak sze
mélyszállító forgalmának 
17 százalékát Die el-moz
donyok fogják lebonyolí

Ja_i ��kulonh�ztetett er-

1 

kön,-.·tárközi ltölcsön7ési rend- Koztár,aság cs az 0!-7:ZSD dolgát. vontatás folyamatosan atadJa 
kolcs1 e,; anyagi megbec.sü- szert. A munkabizottság elha- varsói fobizottságán k r!elegá- Boldl_zsár Gyula helyet a d;e el- és elektromo -

lésben részesíthetök. tározta, hogy támogatja az tusai vettek re ·zt. B. I. Békcscsaba vontatásnak. Mári:; több tucat , 
Azoknak a dolgozoknak, 

ta1ú. 
A \'illamosítás is jol halad. A 

és szociális kérdések megoldó- múlt évben 160 km vasútvona
sciban. • lat állítottak át elektromos 

akik n vasutüzerr:ilél ötéves 
folyamatos munkaviszonnyal A szaktanác,ok és a szak
rendelkez.nek. a vasutas törzs- szervezeti bizottságok megja
Gárda jelvény bronz fokozata. vították kádereik é:s aktivis
tízéves folyamato.· munkavi- táik nevelését és képzését. Ta-

zony e tén a vasutas tor7.-;- valy rövid tanfolyamokon és 
gárda Jelvény ezüst fokozata, szemináriumokon közel 4 
h széves vagv annál hosszabb millióval több s7..akszervezeh 
fo,yamnlos munkavc;zonynál aktivistát képczlek ki, mint 
a , � utas torzsgii.rcla elveny 1959-ben . 
arany fokozata l-s a jeh·ények A társadalmi munkán a!a-·sel �e jogosító 1gazolvá- puló szakszen·ezeti tevékeny-
n;ok adományozhatók. ség fejlesztA:Se, az aktivaháló-

A törzsgárda. ·elvén� �k és zat széksköru résZ\·étele, a 
igazolván� ok köz1>ontilag a szakszervezetek tevékenységé-
vasúti közlekedés lerül<'té- ben erösiti a szakszerve?.eti 
re eg ·sé es ki\•ite-lben ke- szervezetek tömegkapcsolatait, 

rüluek elkészítésre. hozzájárul e ész munkájuk 
Az uzemi vállalatok sajátos- javulásához, megkönnyíti szá
gaik figyelembevételével sa- mukra, hogy sikerCbCn telje

Ját hat ,e rükben lntézkedje- sítsék feladataikat. 
n a j henyek bcszerzésérFil. Az SZSZKT plénuma ugyan-

A t ,rzs ,rda jcl\·ényeket cs akkor megállapítja. hogy egyes 
�azol,\ nyo,rnt az illetékes j szaktanácsok és szakszerveze
zolg all hely vczetojenck és !  ti bizottságok még lebecsülik 

n sza�szervczct1 bizottság kö- a társadalmi munkára épülö 
0,5 dontése alapJan az egyes szakszervezeti tevékenység je
ok?�loknak_ megfelelo cvek f lentöségét, gyengén foglalkoz
� Olt<: et ,kovet vasuta_ nap I nal, _az akt!\'ákkal, s nem 
lka tna\ a , tir.nepélyes kulso- vonjak be oket . zakszervezeti 

k ko:ro t kell a tórzsgárda szen·ek tevekcnységébe. 
agJll nak • tadnt A szaktanác ok és a szak
. A . s olga!ali hel. ek vczE;tu1 ;zcrvezeti b · wtlsagok olykor 

reszere a tor-;;; arda el\·cny csak a szakszervezeti szervek 
. doman ozasa .u llletéke és a hozzájuk tartozó szerveze-

•a7gaté a;;i osztal}ok. illetve lek fizetetl funkcionáriusaiból 
·czér!gazg:itósagl szakosztá- alakítják meg a társadalmi 

Jvok cs a Vasut.a.sok S7.akszer- tanacsokat és az állománybeli 
·• _zctc megyeb,zottságainak ügyosztályok mellett hoznak 
ha•ás-koi"Cbe t, rtozik. Az létre hasonló · állományon lti
ol ·an kis lét•zamú szolgála- vüli ügyosztályokat. 
1 hc>lyeken. ahol önálló Számos S7.aktanacs és szak-
z k rvezet1 b!?.ottság nincs, szervezeti bizottság nem szer-

a tor gá�da e'., nyek ndo- vezi meg kielegítoen az al,.·ti
mánvoz a az illeto . zol- \'isták oktatását. Ez. föle,: a 
gálat1 hely vezetö,e és szak;zervezet1 ,zenezetek elso 

Még jobban társadalmi alapra kell helyezni 
a szakszervezeti munkát 

Az SZSZKT X. plénumának határozata 

u. 

ízben mel('.·alasztott Yezetotre 
vonatkozik. A'z oktat. · gyak
ran alacsony színvonalon áll 

Sok . zaktanács, köztársa a
gi, határterületi és területi 
szakszervezeti bizottsag ahe
lyett. hogy eleven szervczö 
munk, t \'égezne, rengeteg 
ülést tarl és fóleg különféle 
jelentések összeállításával fog
lalkozik. A szakszervezeti 
funkcionáriusok meg nem for
dulnak meg elég gyakran a 
vállalatoknál cs a7. épitkezé
seken. keveset segítenek az 
alapszervezeteknek. Lénveges 
foig,·atéko�,ni:ol, tapasztalhatok 
a ,·ezetö szakszervezeti sz r• 
vek kaderelnek kiválogatása 
és nevelése terén Is. 

Az SZKP XXII. kongrc szu
san a szakszen·ezetek elé ki
túzbtt feladntok megkö�etelik, 
hogr a szal·szervezetek mind
inkább a társadalmi munkára 
építsék tevekenységüket, job
ban tog]alkozzanak az aktí
vákkal. meglanítsiil· a dolgo
zókat az államigazgatasi mun
kára, a közilgyek inlézé ének 
müvés.cetére. 

Az SZSZKT X. plénuma a 
kóvetkezo határozalot hozza : 

I. Az SZSZKT-elnliksége, a 
sza.ktanacsok, a ko.pontt, kin-

társasági. határterületi, terüle
ti. varosi, kerületi, üzemi és 
helyi szaks=errezetí bizottsá
gok lényegesen bődtsék a 
siakszervezeti alctirát, s tevé
kenyen vonjak be a szakszer
rezetek mu nkájába Minden 
módon egyre inkább a társa
dalmi munkára kell épíieni a 
szakszervezeti tel"ékenységet. 
Köi·etkezetesen csók kente ni 
kell a fizetett opparatust, s a 
1�örnélemény bet•oncisa alapján 
kell megszen:ezni a s:aks:er
vezeti szenek munkáját. Mód
szeresen össze kell foglalni a 
társadalmi munkára épülő 
szakszen,ezeti tevékenyseg 

mPgszert'ezéséneJ� hasznos ta
pasztalatait es minde,i módon 
terjeszteni kell ezeket a ta
pas:talatokat. 

2. Ajánlatos tiolna, ha a 
szaktanácsok es a szakszerre
:eti bizottságok mmden ere-
3iikből közvet/e,uil a vállala
tok és az építkezések kollektí
t•áinak körében t·ége:::nének 
szervező munkát, s igyekezné
nek nagyobb sPgítséget nyújta
ni a szakszervezeti csoportok, 
oz állando bizottságok, a:- üze
mi- es miihelyblzottságok 
munkájához, emelni kell ezek 
szerepét a termelési, kulturalfa 

3. A plénum azt ajánlja a üzemre. A nagv ipari cenlru
szaktancicsoknak, a központi, mokat összekötö vasútvonala
köztársasági, határterületi és kon 1200 km hosszúságban 
területi szaks=en·ezet• bízott- máris hatalmas, hazai gyárt
scigoknak, hooy szélesebb kör- mányú. elektromos mozdonyok 
ben fejlesszék és tökéletesít- futnak. 
sek a társadalmi tanácsokat és Három év múh·a Lengyel-
b,zottságokat. az állományon országnak összesen 2100 
kívüli ügyosztályokat, az cillo- km villamosított vasútvo-
mcinyon kívüli instruktorok nala lesz, 
és müszaki felügyelők. a meg-
bízott on·osok és előadók in- 1980-ban pedig körülbelül 6000 
tézményét. Eze•Tc azok az uj km hosszúságú le z a villamo
formák, amelyek keretében az sított hálózat. Eszerint az ösz
aktfra részt ,:esz a s:ak!zerre- szes szállítások 75•'0-át elekt
zeti s=en,ek m11nkójában, Több romos vontalá ,al fogják le
/..:tváló aktti-istát kell ve=etó bonyolítani. 
munkába helyezni a szakszer- A tudom,\nyos-technlkai 
�•e:eti szeri-ekben. óhaju/..:nak, együt(müködésrol szóló egyez
gyakorlatuknak és ismereteik- mény értelmében a szovjet
nek megfe/eloen. Nem szabad unió ellenszolgáitatás nélk{il 
a társadalmi munkásokat túl- átadja Lengyelországnak ; 
halmozni megbízásokkal. Fel rendezö Diesel-mozdonyok és 
kelt hívni figyelmüket, hogy különbözó tlpusu villamosmoz-
11yújtsanak segítséget az alap- donyok gyártására \'onatkozó 
s=ervezeteknek, dolgozzanak ki technikai dokumentációt. DJ konkrét ja,•aslatokat és ajánlá- a lengyel tudósok. technikuso < 
sokat a szakszeri:e=etí munka é munká ok egé5z serege fog• 
külcinbö:ó kérdéseibe,i. lalkozik a vasutak modern'zá-

A szaktanác.soknak és a lásával. automatizálásával. 
s:akszeri:ezeti bizottságoknak Többek között Jépé eket tesz
a2; a feladatuk. hogy elindít- n<>k a televíziónak a va5úti  
suk valamellnyi társadalmi üzemben való alkalmazásá�a 
szerv munkáját. Tegyék mun- is. Lengye1 tudósok 
;:e��:!���t. �

er,

}:lt�i::� s�keresen klsérleteznek 

abban, hogy a szaktanácsok és 
O yan sínek gyártásával, 

k amelyek esekél�· mérték-
a sza szen•ezeti bizottságok ben • . - • 
táma•zai, tevékeny segitőtár- 1 

r�aft'a:t'ak . az_ tdoja-

sai legyenek egész sokrétu te-

1 

ras v ltozasa1ra. 

vékenységükben. A hézagm
.
entes .-asúti pályák 

ho:,za 1965 \"égel g 1300 kilo-
(FolytalJuk.) méterre nóvekszik. 
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186 millió forint hitelmegtakarítás Vasutasok 
A ynr. pártkongr�sszus tisz-

1 
sé_k a gyártási. beruh,\zási 

teletere kibontukozo munka- kbltseget. Ezzel mintegy 1,6 
versen

.
y orsz.ágszerte széles 

I 

millió forintot takarítanak 

A MÁV Vasútlervezo Válla-
, t k sz„r,· irn:nyi·a•ue1irlí' latnal _43_ terv1:zöbrigád ?a.r�ol a par onnres. U,il. .. u. .il 'w I H vl 

a szocialista c1m elnyereseert. 

l 

:Jl 

méreteket öltött. A MA V meg. Ezek a brigádok, akárcsak a 
Vasúttervező VV dolgozói is 
lelkesedéssel keresték a lehe- · A s::ocialisla brigád 
tőségét, hogy megfontoltabb, 
gazdaságosabb építési. músza
ki tervekkel köszöntsék pár
tunk kongresszusál. 

címért 

A vállalat építésztervezői a 
Miskolc Tiszai pályaudt:ar 
felvételi épületének átépítése 
mellett. a Kelenföldi pál.1Ja1Ld-
1:arra új. a.uljárós rendszerű 
indulási csarnokot. Budapest
re 200 ágyas. modern vasutas
szállodát. Balatonfüredre 120 
ágyas vasutas gyógyüdülőt, 
Székesfehérvárra egy nagy 
Diesel-mozdony-csarnokot ter
veztek. illetve ter-veznek. hogy 
csak néhány példát említsúnk. 

szaksze1·vezeti_  bizottság, való� A v
. 

a

.

· sút különböző szol!íá-
1 

nem l
. 
esz-e há?o;ú· Mi_nt 

I 

tfüőt, m�:ve �ol íe�szerelt úze-
ságos lend1 !Öl a kongresszus, lati helyein. a pártcsoport- mondotta, mi a bakes egymas- m1 konyhat letesitunk. 
munkaversenynek. Különösen ertekezleteken és a küldött- mellett élés hívei vagyunk és 
nagy súlyt �elyeznek a ver: választó taggyűléseken, s a az ellenőrzött. teljes leszere- · Maga-sabb seny_ tiszta�a!(ara. A tervezo párlon kívüliek körében is  sok lést akarjuk. De v_ajon. a fo-

1 

�szaki színvonalon 
A népgazdasúgi tervek túl

teljesítése mellel t a többi kö
zött vállalták. hogy korszerű 
szerkezetek, építési és üzemi 
technológiák tervezésével jobb, 
összehasonlítóbb gazdasagi 
számítással a kongresszusig le
szállításra erülö műszaki 
tervdokumentációkat ugy ké
szítik el, hogy az állami terv
ben előirányzott építési, beru-
1ázási költségekből 186 mil
lió forint beruhazási hilelmeg
takarítást érünk cl. 

osztalyok kozolh munkaver- s:>.ó esik napjainkban a párt kozódó fegyi·erkezes nem ve- mu 
se�yben például csak olyan kongress�u�i i�ánye/ t,eiről. _ A zet-e mégis háború.hoz? Derdák Tivadar, a Vasútter-le1 , eket vesznek figyelembe, fontos_ parl�kmany bev1:zet0Je _ Az Eqyesü lt Al1amok és vező épitészmérnöke; 

Az épülettervezö �zocialísta 
hrigádok 800 OOO forint beru
házási őssreg megtakarításán 
kívül. társadalmi munl,ában 
vállalták a Landler Jármű.ja
vító közelében lévo MÁV-lakó
telepen az emeletráépitési ter
vek elkészítését. A mintegy 70 
épule1 re tervezett emeletrá
építéssel 300 új lakást biztosí
tanak. Ezzel a . vállalással 
mintegy 250 OOO forint értékú 
te1-vezési díjat takarítanak 
meg. 

a�:'lyek_ gazdasagosak. a ter�-
1 

mondia: .. 
_
Partszerv�zetemk az 

a többi imperialista nagyhata-
1 

_ A kongresszusi iTányelbu 
t

l_atokon '.!°'';gJele�W.k 
f t':-

1 
iranxel, eke_t vef!!e\ 11;Zap1fl lom szüntelenül fegyverkezik, vek tanulmányoc.ása és vitája sza 

�
• 

k 
nuno.se�'. ·o, e  e_ m';- ;"��h 

e°'.:napi
, 

mun ·aJ!; . vi.zsgr s az erőfölény helyzetébol .során. különösen a gazdasáyi nye 
__ ne · _A_ =.�szervezeti bi_-

1 

a • _O•:. a <angress,lfs:a �.a � akarja fenyegeti a szocialista epítőmunkákkat kapcsolatos z'?ttsag kulon flgyelerr.u1;et ki- fe!��szul_es�ez es e s.re� et� országokat. Veresegeik es bal- feladatok ragadtak meg. Tcrsen . a. tervezési ��tar1dok be- lei�kel. Jataslatai_kkal _s�pit�e_k sikereik .sem hatottak híjuk "ezőmérnökeink, akik a vasút tru_'las?t, a rei-v�1rál�tok_ er'.:d- a . k
,?ngresszus 3o elokes�tte-

1 

kijózanítóan. Véleményem sze- összes jelentősebb magasépitémenyet, a _k1válo 1fJu mernok- set;, • S � m�n�ahelye�en es_ a rint a hábo,·út csak a.kkor ke- si beruházásainak és felújítáés technikus-mozgalmat, a 

I 

gyul_esek�n :�loban szamos _Ja� rülhetjük el. ha mindent meg- sainak terveit készítik. az elmérnökök, a technikusok szak- vaslat �angz_,k el. Ezeket ug�. J teszünk a� agresszw erok fé- következő években több tervel 
mai továbbfejlődését. Jell�mezhetiuk, hogy helyesl ik kenta rtásáért. Az irányelvek- k ll d · k K · · · n-i az iranyelvek tartalmat mert 1 . e a mu . z az igeny azo 

A párl,..011gress::1ts 
tiszteletére 

A Vasúttervező eddigi ered- _. ·t dd . h 1 ·1.tik . ben ezt olvasllal)uk errol: ban nem egyszenien mennyi-
menyei arra vallanak, hogy a l-l __ 

pa
� f � /

g
1. -: {�s .. ro� 

a- .,Békét akarunk. de amig az ségi többletet jelent. 
kongresszusi verseny finisé- Jana O Y atasa a J<I nne. i mperialisták há?orúval fe- _ Í\llagasabb müszaki szín-ben sikerül további munkasi- 11Ye(je_tnek. fokozzak a feqy�,er- i:onalon kell elkészíteni a ter-

A tervezők kongresszusi vál
lalás-teljes[tését. a folyamato
san elkészülő tervek fémjel
zik. Ime, néhán)• múszak.i terv 
a fontosabbak közül. 

k';reket e}érniü_k. E_n:e egyéb- Békénk záloga kezesi versenyt, kote_!e�segunk, veket. bátra n alkalmazva a k_ent legfob� b1ztos1t:k a sz�- h?gy a i>ars61 szer�ode_s kere- legújabb technika e·redmé-c,ah?ta cimei·t kuzd� tervezo- Varga István, budapesti mú-· t�ben, a Magyar Nepkoztar_�a- nyeit: az új anyagokat, szer-
bnga�ok munkalendulete. az a szerész: ��g is 1_ne{!tegye_n m1nden �zu_k- kezeteket. Alaposabb mii.szaki segitseg. amit a versenyben - Nálunk, a Jobbparti Bi?- scges rntezkedest. a szocialls- tervbirálatokkal keli elősegitedolgozól< a mozgalmi_ szervek- t<?�it�be;endezesi, Fenntartási ta t1bor •:édere�é�ek. s egybe?1 ni ezt a fejlődést. Néháw, tol és a vállalatvezetestol kap- F onoksegnel, az er;yi� dolgozo h�zank biztons0;ga;1-ak eros_,t�- szám talán mindennél jobbai, 
nak. - oj - tette fel azt a kerdest, hogy I te;�e, k1_vegye res:et_ � kozos bizonyitja, hogy műszaki mun• 

� ----------

AKIK NAPONTA 1000 TONNÁT EMELNEK 

A budapesti elo,·árosi for
galom együtt növekedett az 
ipar fejlődésével. Az utas- és 
áruforgalom mind sürgetőb
ben követeli a problémák 
megoldását. A népgazdasági 
tervben néhány vasűtvonalon 
már előirányozták a kultúráit 
elővárosi forgalom megterem-
tését. A vállalat tervezői a Sokféle áruv.il rakva indu- j mennyi,;éget egy kocsival, l kcl! meg::,1..ervezniök a teher
kongresszusi verseny kereté- lásra készen áll a teherautó a amit a vállalato csak több autók moz.gását. hogy teher
ben már elkészítették beruhá- Nyugati-pályaudvar rakodója autóval visznek el. Náluk biró képességüket a lehe1'5 
zási programjavaslatukat, elött. Még egy-két utasítást n inC$ üresjárat. legjobban kihasználják. Dr. 
amely szerint a Rákos-Új- kap a járatk.ezelö, azután meg- Három brigádban ö$szesen Garbaisz_ Tibor t_'.1_nácsos és 
szász közötti vonalon, a máso- indul a teherautó. hogy kézbe- 174 ember dolgozik 70 gépko- Nahoczk, Gyu.la foml�l;O . sok 
dik vágány létesítése csak az sitse a vasúton érkezett kül- �ival. Ha .. !'zólóban" szállít g�almrlattal. �ozzaertessel 
elővárosi forgalom határáig in- demenyeket a város különbö- az autó. akkor két ember. ha vegz, :zt a munkat.. . _ A me�
dokolt, azon túl nem. Hasonló zo pontjaira. Bgy masik ko- pótkocsival, akkor három em- rendeles, _lapok alapJan a !?"" 
problémákat oldanak meg a csihol faárut: ablakkereteket ber kíséri. Kemény munkát város kerulete1 szermt 06ZtJak 
tervezök a hatvan--salgótarjá- és ajtókat raknak ki. Vasúton végeznek a szállítómunkások. el a fuvarokat. 
ni vasútvonal korszerúsítésé- tovabbítják őket vidékre. s hogv milyen eredménnyel Gvakorlott szallitómonkás 
nek tervezésével. Az előbbi- Szinte negyedóránként érkez- ' dolgoznak. azt jól szemlélteti Kovács II. István, a Petőíi
nél 90. az utóbbinál mintegy nek cs indulnak, végezve meg- a bejárat mellett levo nagy brigád vezetője. 0 a szak,;zer-
63 millió forintos megtakari- szokott, po'..'tos munká_J�kat, _a feket_e tábla. ahová naponta j vezeti bizott,;á� Wkára is. 
tás érhető eL MAV Szal.Utmányozasi Fa- k1írja.k a kongre;;szusi ,·er- Armkor besz.élgettunk vele, 

A vállalat elektromos terve- nök.ség gépkocsliat.. senvben elért ler,fri bo ered- mUZ11tatársait dicsérte: 
zói is nagy munkában van-

N" 
.. . , at ményeket. A Koss-uth-. a Pe- - Szorgalmas emberek dal-

nak. Az utóbbi időben egrre IRCS uresJar ' tőfi- és a Poscher-bri.gádok goznalc nálunk. Mindenki a,--
több állomást é,; vasutvona.L�t . • . . • J neve cs teljesil mónve mellett ra törekszvlc, hogy a kongre,z-
latnak el elektromos. automa- Albert Pal fomtem_ a _Nyu- 1 olvashatjuk a mozdi(;{)tt áru- SZ1<Si versen11 folyamán növe-
\ikus biztosító berendezések- gah-palyau�var. szallitman>'.o- 1 m.nnyi.-ég után járó k ülondí- kedjen a szállítási t.eljes1 t-
kel, jelző- és valtóállító beren- zas, szolgála,t,ának ve7.etoJe 

I 
ja2ást is meny. Pedig legtöbbünk m<ir 

l l k t így beszélt erről a hasznos .,,. · . 1· t I h . u dezésekke . Eze me · a erve-
k . .1 ,:,rdekes szamok: su,>tember nem i.o. a ,  iszen az a agos 

zé.sét is a Vasútten'C?..ő mérnö- ml1n aro : 
. . .. 14-én a Poscher-brigá<i 3131 életkor 40 év körül mozog. S 

kei végzik. - Az ,pa7: termeles nove- q után 43:J Ionnt. a Kossuth- ez a mu11k.a. nem k.ö-nn yii. 
Az Angyalfb1d és Vámos- kedese ;�kirul n.aqy felada.- brigád 3683 q után 482 forint Egy-egy szál'lítómunkás 7 q 

györk állomáson fels1.erelt mo- tokat ro rank: Gondos(m -�g és a Petófi-b1igad 2986 q u.lán súlyt mozgat meg átlagosan 
dem biztosító berendezések- kell sz,erv-e?._nunk a szallttast, 456 forint prémiumot kapott. óránként. Van mit cipe�ni. Wl-
hez !hasonlóan a közeljövőben hogy . a vasutr&J a .  cm.zettek- - Naponta átlag 800-1000 1:unk •--
Békéscsaba, Celldömölk, Kecs- hez es a fela.dolctol. ide a P�- tonna árut mozgatnak meg a A nehéz munka mel1ett 
kemét, Győr és Nyíregyháza l_yaud.varra kese�lem . 11Rlkul bri.gádjaink. HataLnws mm,ka a-zert a társadalmi munkaLól 
állomás kap mtegra-dominó futtassuk el a kulde-mlényeket. ez - állapította meg Albert sem hú2JCXloZJDak itt az embe-
automata bizwsitó berende- A szallítmányozás jól áTJja Pál. rek. Büs�én mutalta az szb-
zést. Ezek közül csupán Győr a versenyt a forgaiom ooveke- titkar a társadalmi munkával 
állomás biztos1tó berendezé- désével. A Nyugati-palyaud- A társada1mi munkától sem leteshett. etkezo- és klubhelyi-
seihen 6000 db. jelfogó auto- var darabárufo�:galmának 

húzódoznak séget, ahol munk,a után 
matikát terveztek a vállalat mintegy 80 százalékát ök moz- gyakran swrakoznak fiatalok., 
elektromos tervezői. gatják. Csak a fennmaradó 20 - Itt bizony -nincs nwgál- idősebbek egya,ran,t. Elisl'Derés 

A kongresszusi verseny ke- szazalékot szállítják a külön- llís - mondta Steiner Kornél- illeti ezért Kálnui:n Györgyöt, 
retében találtak módot a ter- bözö vállalatok gépkocsijai. n1. - Naponta 120-1.50 fu- Ivánovits Mártont, Klincsák 
ve�ők arra is, hogy Győr és Mondják is a szallitmányo:llá- ,,arlevekt áilirok ki. Gyorsan Istvánt, Kovács Lajost és a 
1',yiregyháza állomás automa- si szolgálatnál. hogy ez nem is és figyelmesen íS kell dol- többieket. akik nem sajnálták 
tikus biztosító berendezéseinek gazdaságos. Az ilven vállalati gozni. ne:hog·y téves adat ke- a fáradságot és megmutatták, 
tervezésénél az automatikák autók gyakran kihasználatla- .rüljön a fuooTakmánybo.. hogy ne<rncsak a szállításhoz, 
múködését biztosító áramellá- nul mozognak. A szállítrná-. A S?..Omszédos irodában az hanem ha kel! a szobafesté6-
tó szekrények. illetve tápegy- 1 nyozás helyes irányítással el irányítok dolgoznak. Bonyo- hez és a villanyszereléshez is 
ségek tipizálásaval csökkent- tudja szállítani azt az áro- lult munka ez, hiszen úgy értenek. - ger -

vedelmi feladatokba!. kánk szíiwonalának emelése 
Dr. Pá.szt.or Pal. a Miskolci mit jelent a gyakorlatban. Val-

Igazgatósag vezetője: lalatunk jelenlegi kapacitásá
val évente· körülbelül össze.s, . - A személv-; és án.i�zállí- J milliárd forint  értékű vasu tas feJles�tese vegett, meg eb- ben.iházás és felújítás sorsá, ben az evben befeJ_�z_zu!< .· a dönti el. Egy-egy átgondolMtsko!c;-:Hatvan . kozotti Hl- tabb térvdokumentációcal l�_°;os1ta�1 '.1'unká1�tokat. Jo: 1 milliókat takaríthatunk meg a ,ore . _mar_ a re.d�zopályaudvar ·asútnak illetve a népgazdaés Dwsgyor kozott 1s szeret- v. ak • oénk megépíteni a magasve- sagn 

zetéket, s a második ötéves 
terv hátralévő időszakában a 
szerencsi vonalon haladunk 

Megjegyzés 
a színházi giccsekről 

tovább. Vontatási telepet épí- Wi nkoczi Károly, a Kelen-
tünk Berentén. és több helyen földi állomásfónök-helyettes: 
elkészít.iúk az integra-domrnó - Kétségtelen, hogy amint 
biztosító berendezéseket. Szal- az írányelt•ek is megállapítják 
lítási munkánk javítása végett a kultúra, a művészet sokat 
napjainkig öt villamos moz- fejlódött az utóbbi években. 
donyt é,; öt Diesel-anozdonyt Színpadaink műsorán azonban 
kapott a Mtskolci Fútoház, még szép számmal találhat1rnk 
azonban a második ötéves terv giccseket is. olyanokat, ame
végére 30 darab villamos moz- lyeknek egyes testületekre de
dony /-esz tulajdonunkban. E moralizáló hatásuk van. s 
számok ismeretében, nyugodt csak arra jók. hogy a kispo!gá
lell-.i.i «mereU.el elmondhatjuk: ri tömegízlést szolgálják. A 
sokat teszünk azért, hogy a 

I 
Kis Színpadon bemutat�tt 

párt irányelveiben meghatáro- ,.Doktorkisasszony'· és a ,.Volc 
zott és a közlekedésre vonat- iskolája" a komikus hatás el
kozo feladatokat, a magunk te-

1 
érése céljúból közvet\'e a vas

rületén becst.iletesen elvégez- utas h i t•atást sérti. Vagy ta
zük. Még ebben az esztendő- j lán típikus nálunk az olyan 
ben befejezzük és átadjuk a .. bakter", aki sörözni megy a 
Tiszai pályaudvar mellett épü- 1 városba, s addig egy vadidP
lő 160 szem.élyes legényszállót gen emberre bízza a szolgálat 
és 1963-64-ben újabb három. ellátását? Mi a swlgálat fcl0-
J6 lakásos bérház ép1tcset lősségteljes ellátására neveljl11: 
kezdjük el. A Miskolci Fűtő- a vasutasokat és nem értht
haz dolgozoi részére 14 millió I tünk egyet a vasúti swlgálat 
,orintos kö!.tséggel modern öl- kifigurázasával. 

• --------

Közlekedési ú jtási mozgó kiállítás 
A Köziek.e-dés- és Postaügyi I 

son bemutatják az 1961-ben 
Minisztérium milsza�i fejlesz- 1 benyújtott és megvalósított 
tési és közlekedéspolitikai fő- 1 legjobb kö.zlekedési újitáso-
osztálya az -ú.jitómozga.!om kat. 
eTedményeinek hemutatasá.ra A i,<1,úti kocsikba-n elhe
"' VITI. partlcongresszus tisz-

, 
lyezett kiálliúuit az ország 35 

teletére októl;,erben vándor- 1uírosába n é
.
s i,asúti csomó

kíállitást ·rendez. A kiállilá- pontja n mu tatjá.k be. 

z állvmál; eg�•lk v;utókG:clője érdekl5déssel figyeli Sáfri 
. a,jos é3 Nagy András műszerészek munkáját, altilt az egyik 

l,álté-ba,itóművei köt.i hol - el.dl.Íl'Olllm 11:íJ(,zaJ.ba. 

A kezelóasztalon gombnyomásra állítják be és a kigyulladó A különteremben felállított jelfogó állványokra egyszar•1en 
jelzőlámpákkal ell1mörzik a vonatok mozgását. A m1ís.zeré- feldugaszoljá,k az előregyártott elektromos vezérlő egységeket . 

szeli. az IUOlsó si.miiá.sokat v.égzik a kezclőa.sztalon. (MTI Foto - Lajos György képriportja) 



MAGYAR VASTJTA� t96Z. ORTÓBF.n !. 

ÚJ REGÉNY SZÜLETIK. 
Leginkább óriási érhálózat- kezében. S ahogy a munka Pályamunkásaink körében is  

hoz hasonlíthatnám a vasút eszközei és módszerei válloz- elevenen él  a tudat :  é1·demes 
hatalmas-gépezetét, am.ely be- nak, úgy változik. fejliidik a ma jól dolgozni. Megbecsülik 
hálózza az ország testét és pályamunkás is. A mai pá- a szorgalmas munkát. Ez év 
szünet nélkül szállítja az éie- lyamunkás már ismeri a mo- első félévében 20 páLyamunkás 
tet adó erőt, amely nélkül I dern technikát. a gépeket, s kapott kiváló dolgozó kitünte
megbénulna a test, megállna I amelyik még nem ismeri, az tést és 7 fiatal nye-rte el a 
az élet. S a vasút hatalmas tanul. tiogy bánni tudjon a „Szakma ifjú mestere" címet. 
gépezetének minden csavarja, benzinmotorral és a villany- A helyi párt- és szakszervezeti 
fogaskereke fontos. Ha ez a géppel. szervek olyan légkört tere..-n
gépezet jól '.11űkö�il�, az termé- Ma még nem minden pálya- , tettek a főnökségnél. ame'.f al
szetes és k1 veszi eszre. _hogy munkás dolo-ozik géppel de kalmas_ volt arra, _hogl'._ k1oon
m1lyen , sok ember dol�ozik a fokozatosan 

° eljutunk �a. t�kozzek a dolgozok k_o�vet_!en 
gyors E;S _POnJos áru- es sze- hogy a nehéz fizikai munkát a reszvétele � munka _ 1rany1t�
mélyszalhtásert. gépek kezelésének műszaki s�b8:°· A palua-n:,u:ikasok g111r 

De álljunk meg egy pilla- t ék - ált" f 1 A lésem nyfltan b,ralnak a do�-, .. • ev enysege v .ia e · z go�ók megmondják ha hibát natra az utazas lenduletében, eredmény máris biztató hi- • -.t ' • l ' t l"t k '-h i" vagy tekintsünk ki a vonat • .. . · Ja�i a;ni 1,,;i, 0 ;' na oo .... . o .. . 
ablakából, s máris meglátjuk sz�n a fonokség , pály_amunk�- Szam1tanak a. p�r� és a szak
azokat akik a vasút érháló- samak 25%-a gcpekkel do,- szervezet seg1tsegere és nincs 
zalán tartják a kezüket, hogy gozik. egyetlen olyan . pályamesteri 
zavartalan, egyenletes lükteté- szakasz,_ amelyik n_e tet� vol-
se meg ne szünjön. Látogassuk A rrtegindult lendületes fej- na felaJánlást a part_ ko�elgő 
meg azokat, akikről Veres pé- lődést \pkrözi az is, hogy a VIII. _kon?re_sszusa t1szte,eté
ter „Pályamunkások" című re- főnökségnél 25 brigád alaimlt re . .  V�l!alasa1kat swrgalmasan 
gényében korhű. elszomorító és versenyez a szocialista cí- telJes1t1k. 
képet festett. A MA v Buda- mért. Eddig 20 brigád nyerte A mai pályamunkások. a 
pest Józsefvárosi Pá!yafenn- e1 a címet és kapott okleve!et szocialista brigádok tagjai 
tartási Főnökségének 600 pá- is. Céljaik között első helyen nemcsak dolgoznak, hanem 
Jyamunkása van. Jó részük is- áll a munkafegyelem megszi- azon is gondolkoznak, hogyan 

meri még azokat az időket is, lárdltása, a szakképzettség, lehetne könnyebb, gyorsabb 
amelyekről Veres Péter regé- valamint az iskolai végzettség a munka. Jellemző erre, hogy 
nye szól. De ismeri a felszaba- állandó emelése. A pályames-

az újitások száma a tava?ui
dulás óta megtett utat is, ez terek szívügyüknek tartják a hoz viszony!tva már eddig 
már új téma egy új regény- szocialista brigádok segítését, 500/o-ka.L nőtt. 
hez. A ,•asút felszabadulás s ma a kölcsönös bizalom és Nagy vonalakban ez jellem
előtti száz esztendeje töredé- segítőkészség jellemzi a pálya- zi a mai pályamunkások éle
két sem változtatta a pálya- munkások. és vezetőik vi�z� tét Valóban csak nagy vona
munkások életében annak, n!á!. A_ vegze�t munka Y:11�t lakban, mert ez az élet any
amennyi fejlődést hozott az �gere )_elle_mzo,_ hogl; a fon? nyira sokrétű és olyan érde
elmúlt 17 év. �eo teruleten pahia.hiba miatt kes, hogv valóban regényt, új .  

Nézzük csak a főnökség evek óta nem �olt baleset. � 1 mai regényt kellene róla írni. 
munk.ásszál!a'sait. Mehetün'-- a a cél, hogv ne 1s legyen a JO-

� vóben sem. Szabó Károly 
Keleti pályaudvarra, Kőbá-

Kollektív munkával 
Veszprémvarsány állomás I Az állomások dolgozóinak 

szakszervezeti bizottsága többsége szocialista brigádok-
amelynek tagsága Franciavá- ba szerveződve teljesíti s-zolgá
gástól Kisbérig, Porva-Csesz- latát. A legtöbb helyen nem 
ne'ktőt Győrasszonyfáig terje- azt nézik, hogy kinek mi a re
dő körzetben dolgozó vasuta- szortja, hanem azt, hogy hol 
sokból tevődik össze, megvá- van több munka. hol kell se
lasztása óta kollektív munká- gíteni. Különös gonddal ügyel
val látja el szervező feladatait. nek szolgálati helyeik tisztasá
Foglalkozik a dolgozók problé- gára és arra, hogy egy vas
máival, segíti a gondok meg- utas se fogyasszon szolgálat 
oldását. előtt, vagy a szolgálatban 

A tagság a törődés láttán szeszesi talt. 
aktívabb, mint azelőtt volt. Hoffman József 
Abból is látszik ez, hogy á Veszprémvarsány pártkongresszus tiszteletére 
tett vállalásokat jól teljesítik. 

A nyár tanulsága : több figyel,net 

az idényjellegű „ balesetekre" 
Akkor találkoztunk Orgo- akár a munkaadó MAV szem- •1 baleset történt: kézujj-sérülé

ván Lászlóval mikor éppen I pontjából nem volt közömbös sek, körömlevételck, lábfej-
munkásvédeln;i ellenőrzést 

1
• az elbírálás. Hiszer:i ne_m ke- zúzódások. Az ellen?�ző orvo-

t t tt D b · J 'rm - ·a- vesebbről volt szo, mmt a sok sokszor 5-10 het1g tartot-�r _0 a . e re
ce

m a UJ . ; táppénz, a kártalanítás, az öz- tálc táppénzes itl.lományban a 
vitoban. Mmt_ a �asutasszak� 

j vegyi nyugdíj, az árvaellátás sérülteket. Amikor utánanéz
szervezet Ha3du-Bihar megyei stb. jogosultságának eldönté- tünk a dolgoknak, láttuk, hogy 
t.erüle_!-! munkásvé?elmi fel- : séről. Fokozódott a _szolgálati többen visszaéltek az orvosok 
ugyeloJe, a helyszmen ellen- 1 vezetők, az szb-k szerepe az jóhiszeműséggel. félrevezetve 
őrizte az üzemi balesetekről i utasítások, biztonsági óvórend- őket, betegállományban aral
felvett jegyzőkönyveket. Meg- ' szabályok betartására vonatko- tak, gabonabetakaritást stb. 
vizsgálta, hogy bejelentésük, zó ncvel5munkában és ellen- vállaltak a földeken. A nyár 
nyilvántartásuk megfelel-e a őrzésben is. A dolgozók nagy I tanulságaként ezentúl több fi
szakszervezet és a Központi megelégedéssel fogadták azt a gyelmet szentelünk az „idény
Statisztikai Hivatal elnökével változtatást, hogy a baleseti 

I jellegű balesetekre". A maguk
egyetértésében kiadott vasúti sérültek is kifejthetik vélemé- ró! megfeledkezetteket felelős
főosztályi rendeletnek. Utána- nyüket: egyetértenek-e a meg- ségre vontuk s erre az időre 
nézett, hogy nem írott ma- ; állapításokkal, a baleset oká- táppénzt nem !olyósíttattunk. 
la�z!:e a d�lgozók érdekeit vé- 1 nak és a balese\é,:t felelős sz;- Ezután feltettük a kérdést: do UJ szabályozas, hogy helye- mély megnevezesevel. Ha m".s _ Mit tesznek a hiányosságok sek-� a_ bale�eteklce� i-:apcso�a- ,·éleményen vannak, ezt 1s megismétlődése ellen? tos mtezkedesek. Vegul mer- jegyzőkönyvbe vétcthetik. 1 -1.é t · 1 té k dt·· k legelte a fegyelmi vizsgálatok- . .· _ - E SC> , n _. n ,z e _  un , 
kal összefüggő felelősségre- :3°kat Javult a m_unkasvédel hogy az uz:�' balese,ekrnl fc)-
vonás mérvét m1 feladatok ellátasa a rcnde- J vett jegyzokönyvek egy példa-. 

let megje'.enése ó'.a .- folytat- nyát azonnal megkapjuk. A 
A , • d I . I � • J ta Orgo,·án elvtárs -. dc ez I baleseteken rajta tartjuk a ke-z 11J rcn e et JC enlosege 

I nem jelenti azt. hogy hiányos• zünket. Igy elemezni tudjuk n 

Orgován elvtárs jól ismeri i ságokkal n em_ ,  találkoz:-ink- tör�ér:ite'.cet, �ér)egeln
_i

 és el-

! - 1 t· h I k é .. 1• 1 Debrecenben pe,dául , az allo- lenor,zm az mtezkedeseket, s 
'.11 

szo g
�. a 1

, 
e ye

ká-�t
uzeme

' máson, az Építési Főnökség V. főleg segíteni ott, ahol erre 
1 yen 1ranyu mun Ja , nagy 

1 - é 
,
._, tó -,,

- él züL-ség van tapasztalattal rendelkező szak- es VI. sz. pi.csveze secen ' s ' . 

ember. Amikor arról érdeklőd- az tswki és Déli pá/yafennta:- Ezeken túlmenően - mon
tünk nála, hogy a májusban I tá�i Fön<?_':ség !)!!Yes s�aka:zam d_otta vége:_etül Orgován 1;,ász
megjelent szabályozás óta ja- 1 meg a kozelmultbon 1s e_lof�1;- lo -: !_egfo1;1b gor:dunk tarsa
vult-e a munkásvédelmi fel- dult, hogy az szb munkás, c- clalm1 uggye tenm a munkás
adatok ellátása kertelés nél-

1 
delmi felügyelőjét nem . von_tál< . védelmet, a balesetek megelő

kül kijelentette; be az üzerr_ti !Jalese_t v_1zsg�l1;!- 1 zésére irányuló t':v�_kenységet. 
tába. A puspokladany, futo- Ezt - többek kozott -, a 

- Előbbre léptünk, de még háznál a biztonsági megbízott munkásvédelmi őrségek há-
sok a tenn ivaló. egyedül vette !el a baleseti lózatának továbbépítésével, 

És magyarázólag elmondot- jegyzőkönyvet, Záhony állo- rendszeres és eleven működte
ta: - A munkásvédelem szem- máson B. J. balesetét pedig tésével akarjuk elérni .  Azzal, 
pontjából annyira jelentős csak egy hónappal később hogy balesetmentes szolgálat
rendelet nagy segítséget nyújt, jegyzőkönyvezték. Több helyen tételre, munkavégzésre nevel-
mert szinte kézzel fogható nem fektettek fel baleset- jük a dolgozókat. 
módon meghatározza az üze- bejegyzési könyvet. Hallottuk, de tanúi is lehe\-
nú balesetek fogalmát és jel- · 

k . 'l . tünk annak a szorgalmas és 
Jegét. Ezzel véget vetettek a l\Iég so a ' 1�- záe cs 

eredményes munkának, ame-
vitáknak, amelyek főként ab-

_ Csökkent-e a visszaél-ések lyet szakszervezetünk Hajdú-
ból eredtek, hogy a bekövet- Bihar megyei bizottsága folv-
kezett balesetek üzemi balese- száma? tat a vasutasdolgozók körében 
teknek minősülnek-e, vagy - Jelentős mértékben. an- a balesetek csökkentéséért. 
sem. Érthető, hogy a sérültek, nak ellenére, hogy a nyári hó- útunknak legfőbb tanulsága 
illetve hozzátartozóik, vagy napokban sok kisebb üzemi az volt, hogy érdemes szünet 

nélkül fáradozni a cél eléré
séért. hiszen - mint tapasz-

nyára, vagy Aszódra. hason
lítanak-e a régi idők szegé
nyes munkáslaktanyáira. 
Mindenütt tisztaság és rend. 
A legtöbb helyen központi fű
tés, hideg-melegvíz szolgálta
tás van. a társalgókban rádió 
és televízió. A szekrények pol
cain megtaláljuk az üzemi 
könyvtár könyveit. de a leg
több szekrényben tankönyvek 
is vannak. A mai pályamunká
sok a dolgozók általános isko
lájába járnak és különféle 
szaktanfolyamokon. politilrni 
iskolákon bővítik ismereteiket. 
A felszabadulás előtt még s:cl
zaléko!cban lehetett beszélni 
analfabéta pályamunkásokról, 
ma már ezrelékben sem. Ha 
mégis akad köztük egy írástu
datlan, a többiek úg_v néznek 
rá, mintha idegen bolygóról 
jött volna. 

A legutóbbi értékelés szerint 

1 

Pr4nciavágás állomáson 103, 
Pápateszér állomáson 108%-os 
kocsikihasználást értek el. 

h i ,L _/ , k f taltuk -, a SZOT X. teljes 

r•o"zzii11 me,n a lí e'ses menue tegeuese et. ülésének határozatait, szelle-
�,i uft :, NI :,, mét egyre több vasutasdolgo-

Pályamunkásaink étkezése 
sem olyan már, mint az emlí
tett regényben és a valósá�
ban is volt a felszabadulás 
előtt. Nem a szikkadt kenye
ret és a vöröshagymát rál!.iák 
délidőben, hanem a legtöbb 
helyen az üzemi konyha terí
tett asztalainál fogyasztják el 
ízletes ebédjüket. 

Veszprémvarsány állomáson 

a kocsitartózkodás még nem 
volt megfelelő. Ezt mutatja a 
83.9%, de a kocsikihasználás 
már itt is jó volt. 

Újra a sarkadiak 
tüze/őjéról 

Munkakörülményeik is meg- Szóvá tettük már, hogy Sar-
változtak. A pályamunkások kad állomás főnöke nem ve
serege nem rongyos csapat szi figyelembe az ott lakó 
többé. A vasút ,rendszeresen és dolgozó vasutasok kér�t 
ellát.ia őket téli és nyári mun- és nem rendel,t türelőt. Kö
karuhával. Változnak a mun- zeleg már a tél. Honnan fog
kaeszközök is. A gépek mind ják beszerezni háztartási tü
jobban 'kiszorítják a nehéz ké- zelőjüket a sarkadi vasuta
ziszerszámoka.t és mind keve-

, 
sok? 

sebb heZ11en halljuk már a A jelenlegi intézkedések 
csákánvok üteme.s csattogását. szerint az állomásoknak sa
A Józsefvárosi Pálvafenntar- ját hatáskörükben kell meg
tásil Főnöksé,mél oéldául már szervezniük a vasutasok tü
két olvan géoesített egvség zelőellátását. Ezt Sarkad ál
dolgozik. amelv el van látva lomáson is végre kell hajtani .  
tehervá<!ánnépkocsival mo- A vasutasok már a TŰZÉP
toros. fúró- és fűrész!!énekkel. né! is próbálkoztak tüzelővá
valamint a1rnregátorral mű- sárlással, de a TÜZÉP csak 
ködtetett vibrátorokkal. Ezek akkor ad, ha előbb kielégítet
a vibráforok a c�ákányt vál- te az utalványosokat. 
tolták fel a pálvamunkások Boldizsár Gyula 

1 
í 

'• ,. 

Tervszerűen halad a Balaton észak; partján a vasútvonal kOl'
szerúsit<ise, A vasútépítök jelenleg Balatonfűzfő térségében 
dolgoznak. A képen az új magyar ágyazatrostáló gép látható 

munka közben. 

Beköszöntött a nyárutó. A 
napsütéses, egyenletesen me
leg, száraz napokat változé
kony, nagyobb hőmérséklet
ingadozásokat mutató, őszies 
időjárás váltotta fel. Ez az idő 
különösen kedvez bizonyos 
betegségcsoportok megjelené
sének. 

Milyen betegségcsoportokról 
van szó? 

Egyrészt a hüléses betegsé
gekről, másrészt a vasutasok 
által is igen jól ismert reumás 
megbetegedésekről. Nézzük 
meg kissé közelebbről. hogy 
mi tartozik a fentemlített két' 
betegségcsoport körébe? 

A betegség nemei 

az élet folyamán és nehezítik 
az ember életét, munkáját 
egyaránt. Sajnos, a hüléses és 
a reumás megbetegedések . ép
pen ebbe az utóbb említett 
csoportba tartoznak. 

. .. zó érti meg, teszi magáévá, s 
kell arra 1s, hogy felhevult becsületesen iparkodik azon. 
állapot�_an _(me_gízzadtan, v�gy I hogy maga és dolgozótársai 
forró furdo utan)_ ne meniunk I életét, testi épségét e�és1sé6ét 
k1 a szabadba, hidegbe vagy megóvja a balesetektől. 

Sz. 1. 
szélbe, hanem várjunk előbb 
langyos helyiségben 10-15 
percet. Ne sajnáljuk ilyenre 

A vasutas dolgozók majd- az időt ! Megéri! Aki pedig 

A HIVATALOS LAPBÓL 
nem kivétel nélkül olyan tudja magáról, hogy a dereka 
munkakört látnak el, melyek- ' vagy a háta érzékeny a hi
nél a hidegártalmak fokozott degre szi ntén ennek megfele-
mértékben veszélyeztetik őket. f lően öltözködjék. A h. t 1 1 ból . ,· • �-Vonatkozik ez elsősorban a l , .. . 1va_ a 06 �� " ,za.

, 
forgalmi szolgálatot teljesí- Vegul csak annyit, hogy a szervezeti b1zo. ,sagok é_, du,· 
tökre és a pályán dolgozókra. �olgo�ón is múlik, hogy mikor g�zók f1ll_f.Cl':1ébe ajánl:uk a 

Közöttuk találjuk a reumás es milyen panaszokkal Jelent kcvetkezu�et. 
betegek nagy százalékát. Ezz7I I 

b':t�get az elle�őrző ?rvosá,� 1 38. számból: 124 SP2 1 !962. 
szemben a nagyobb kollekti- nál . mert .. ,,fu1 cs'.'-. veletlen 1 1 s. E. Burgonya és al1;1a fu· 
vákban dolgozók (územi dol- az,_ hogy szuret 1deJen _01�my: varozásának szabályozasa. 
gozók, hivatali szolgálatot el- n�ire megnő_ az i lyen irany_u 39. számból: 129 323 196 1 . 
látók) a hüléses, fertőző be- 1 

k�relmek szarna! Jogtalan ke- I/8. E. Az irányvonatok kép
tegségek szempontjából állnak resek�el_ pedig _cs:;1k a� orrns zésével, rakodásával és prc
kedvezőtlenebbül, mert köny- mu1;k�Jat_ nehezitiuk es dol- mizálásával kapcsolatos fe'.-
nyen fertőzhetik tüsszentéssel, 1 gozotarsamknak ártunk! 1 adatok újabb szabályozás ·  
köhögéssel dolgozótársaikat. Dr. Erdődi Zoltán 1962-1963. évre 

A hüléses megbetegedések 
között megtaláljuk a nát
hát. torokgyulladást, arc
üreggyulladást, influenzát, 
tüdógyulladást, tehát fertőző Legfontosabb a megelőzés 
kórokozók által okozott, nagy-

Milliós értékeket mentettek meg részt gyulladásos megbetege- Mindebből kitűnik, hogy 
déseket. Ide tartozik még a 

I 

milyen nagy jelentősége van 

'hólyagihurut, valamint az igen a betegs�geknél a megelőzés- Szeptember 15-.én hajnali két ruháskosár �s meg om-
erős fejfájással jelentkező 

I 
nek. Vonatkozik ez a helyes 3.22 órakor lrkezett Kiskun- lesztve is textilanyagok vol-

arcidegzsába is. öltözködésre, lehetőség szerint halas állomásra a 958-as szá- iak. Szövetek végszámra 
a huzat kerülésére (a munka- mú gyorstdhervonat. Bejárat paplanok, szőnyegek. Az ám A reumás �etegségeke� a helyeken igencsak hozzászok- közben Körösi Já nos lámpa- értéke hozúvetőlegesen 2,5-:. va�utas dol_!':ozok nagy res_z� tak egész nyáron át a szellőző kezelő, aki a 920-as számú millió forint volt. �aJno� ,,sa3at �a�asz_talatbol ablakok nyitvatartásához!), va- személyvonatot várta, észre- A gyors és sza',szerű tüzis�en. Ide az_ izul_eti gy�lla- ]amint egyéb higiénikus rend- vette, hogy a vonat negyedik oltással az áru 70-75%-a' dasok, valammt ,zomcsuzok szabál,·ok betartására · köhö- kocsija erősen füstöl. Azon- meeamentették Kiskunhaln� és főleg a derék- és tarkó- , 

' 
.. 

. . 
· 

tájon jelentkező idegzsábák g':snél, tusszentésnel zsebk_en- nal szólt Gaál Jenő forgalmi állomás önkéntes tűzoltói. Az 
tartoznak. Gyakran igen tarka do_ ha&z_n�latára, mf�uenzaJár- szolgálattevőnek. Riasztották oltás során arra is kiterjed•  

d b 1 h t ég ze az állomás vasútorségét és a a figyelmük, hogy feleslegeos képet mutatnak változó erős- v_ai?0\
1 t en ; � os 

'h 1
s 

k raktári dolgozókat és értesí- locso'.ással vízkárt ne okoz ségú és helyű fájdalmakkal. rm :1Y1, v nos szor,1. !''? e ye ' tették az állami tűzoltóságot zanak az áruban. A mentés-Járhatnak lázzal és anélkül. moz,, etterem kerulesere. 
is. 

1 
né] kitűntek: Horváth Gyula. Mindezeket a betegségeket Nagyon fontos az is, hogy Az állomásra · érk�tt vo- Na.gy Lajos, Dóra András az orvosok jól ismerik és láz esetén már első napon for- t t 'tk Iták · ő „k p - R 'be 

szinte valamennyi gyógyítható dulJ·unk orvoshoz és ne vár-
1;a O �yo_rs1:_n sze_ apcs? · 

J 
v,um: ;0_ ' enzes O rt v�-

es a fustolgo kocsit a v1zda- natk1sero, akik a kocsiból is. Köztudomású, hogy létez- junk 1-2 napot sem gyógy- ru közelébe állították. A vas- 1 adogatták ki . az égő anyagonek olyan betegségek, melye- szer nélkül azzal, hogy „majd útőrség szolgálatos tagja az j kat, nem törődve azzal, hogy ket az ember életében csak csak elmúlik magától." Fele- itató vezetékről sugarat sze-
1 

testi épségüket is veszélyezte
egyszer kaphat meg, mert az lőtlenség ez magunk, de csa- relt a tűzoltáshoz. Raktári tik. egyszeri átvészelés tartós vé- ládunk és munkatársainkkal dolgozókból, vonatkí�érőkból Szolgáljon tanulságul ez az 
dettséget biztosít számára. szemben is. Addig, amíg elég és a kistartalék dolgozóiból es�t: fedett kocsiban levő tűzMás betegségek kiállása éppen nagy a napi hőmérsékletinga- vödörláncot alakítva, meg- veszélyes rakományt sem szaellenkezóleg fokozott érzé- dozás, feltétlenül szükséges kezdték az LM sorozatú bad a mozdony közelébe so-
kenységet eredményez a jövőt olyan ruhanemű felvétele, 1 23 240-es számú kocsi rako- rozni. 
illetően. Ezek a betegségek amit napközben le tudunk I mányának mentését. A kocsi
gyalkran megismétlődhetnek vetni. Hasonlóképpen ügyelni ban három kontiner, öt láda, 

Tótlt Tibor 
Kiskunhalas 
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csony nyugdíjakat. Ezzel kap
új szakaszba lépett : . megk,ez- csolatban nálunk elégg� el
dődtek a pártértekezlete<k. Az terjedt az a téves nézet, hogy 
MSZMP Központi Bizottsaga csökkentik a nyugdíjkorhatárt. 
1ranyelveinek megvitatása at:t Mé� olyan is akadt, aki azt 
eredményezj, hogy népünk - mondta, hogy a párt ígérte ezt. 

szerte a fóváro ba, s ezek az . . , . . 
emberek munltaidő után szí- Szeptember 22-én, szomba-

1 
Az ünnepseg után beszel- · mennyien rendelkeznek nemi 

vesen végeznek társadalmi ton délben Szeg_eden a Vasút- gettünk Kálmán Mihály igaz- 1 v
a�utas-tapasztalattal. Gyakor

munkát. lg;- építettünk pél- forgalmi Technikum nagyter- gatóval, a felsőfokú technikum lati _oktatasu�ra a s�e�e'? ál-
dául kultúrterrnet. Az ó véle- '.?1ében ün_nepségre gyúlte_k indulásáról. lom_asoko': es a fűtohazban 

és ezen belül a vasutasdolgo
zók nagy közö ége fa - je
lentős politikai iskolán megy 
keresztül , hogy mire elérkezik 
a kongresszus, minél többen 

világosan értsék a párt poli ti
kajá t, és segítsék a megjelölt 
feladatok elvégzését. 

ményüket fogom elmondani, oss7.e az iskola tanárai es 1 _ , _ kerul maid_ �or. . • , 
azt, hogy helyeseljük a párt . diákjru. Az első széksorokat . - El�o evfolyamu!'k napp�h j Fontos celJa . ö;l-Z mtezmen.y-

Kultúrterem 
társada:lmi munkában 

poJ"tiká · -·t az új Felsőfokú Vasútforgal- ! tagozatan 42 erettseg,zett fza- nek. hogy a diakokat az on-1 Ja · 
. 

1 
mi Technikum elsőéves hallga- · tal kezdi meg a tanulást. A álló kutatóm1mkába is beve-

- _Apam ma_r 1919-ben ikom-
tói töltötték meg. Az ünnepi 

I 
t.anulmányi idő három ét,. zesse. Ezért akarják megszer• muni:sta voLt es gyermelceit is gy1.ilés elnökségében helyet Négy tanszék keretében kez- j vezni az iskolában a Közleke. 

Maráczi István szállitómun- an;UI-k r,,evelte. A felszab_adulás foglalt Szabó Antal, a vas- 1.ődik az oktatás. A marxista dési Tudományos Egyesület 
kás, a Nyugati pályaudvar utan foldet kapott, maJd �- 1 utasszakszervezet főtitkára, és nyelri tanszéket Kun De- üzemi kutatócsoportját. 

Az alapszervezetek a tag
gyúlésen meg,:álasztottak kill
dötte,ket a pártbizottsági érte
kezletre. A Keleti pályaudvar 
kilenc alapszervezetének tag
sága mintegy 120 szavazati és 
20 tanácskozási jogú küldöttet 
választott a csomóponti párt
bizottság október 3-án tartan
dó értekezletére. Ezenk1vül a 
PB meghívott még 15 dolgo
zót, akil, között partonkívüliek 
is vannak, mozdonyL--.ezet:ők, 
forgalmisták, i,onatkísérök. 
kocsi1·endezök, műszakiak, pá
lyafen ntartásiak. Egyet hadd 

mutassunk be közülük. 

Szállítmányozási Főnökség m'.'rosan tsz-t:ig _lett. A szeme- Lindner József ÍVIAV vezér- / zsö, a műszaki tanszéket Ot- Február 15-én kezdi majd 
pártalapszerveztének küldötte lyl kul�s\ eveiben_ . azonba_n igazgató-helyettes. Máté Sán- rok László, a t·asútüzemi tan- első évfolyamát a Felsőfokú 

időközben a Nvugali cso-
egy szovet eze!1 •  gyules�':- szot dor. a 2. szakosztály vezetője, �zéket dr. Mészáros Pál Kos- vasútforgalmi Technikum le

mópont pártbizottsága is kül-
emelt 

R
a ��Z�O;ieg 

k 
hb�fJa e1- Borsodi Janos. a szegedi Jgaz- 1 

suth-díjas, a természettudomá- 1 velező tagozata. A 80 helyre 
döttnek jelölte a VI. kerületi �- e 

ik 
ona / ,t{{:z- gatósag vezetóJe Varga Fe- nyí tanszéket pedig én veze- eddig 600 jelentkezés érkezett. 

Pártbizottság értekezletére - ' s az •'::t ori veze O ze renc. a Csongrád megyei tem - mondotta Kálmán Mi- 1 Igazgatóságok előadói, állo-
32 éves. Vajon ez a fiatalem- me.

ssz
,
re e · · KISZ-bizottság tagja és az új I hály. másfőnökök és forgalmi szol-

ber mivel érdem€lte ki a meg- - MoSt -rendben menneik a j iskola tbbb vezetőJe M f k · 1 ·1 t· · gya "álattevok kózül választják ki 
dolgok mert pá t lemo t 

• · agas o u e me e 1 es - o · • 
• f" tiszteltetést? ' a

7 
r • 

bC::Zt I A Himnuszt az iskola ének- korlati oktatást ír elő az új ' a hallgatókat. Oktatasuk o 

_ Tudom _ mondja Mará- � �zennye
r

tá

m
". yet r;_sza __ - kara adta elő, majd szavalat felsőoktatási intézmény tan- célja az lesz, hogy a helyes 

czi István __ hogy a megtisz- 0 a 
flZe ssag, 

?' . ogmat,L- kö\'etkezet!, s ezután Kálmán terve Hetenként 36 óra fog- v-ezetés. szervezés érdekében 
teltetés nemcsak engem illet, �,u-� es . a �zei:;ely{ ,tultus;Z, 

, 
Mihály, a Felsőfokú Vasút- lalko�ásuk lesz a hallgatók- alaposan megismerjék a vasút 

ha-nem a négy. szocialista ci-
- pa':'at IS r ·1

a J
É
1ta ta

t ' l
ba

k

r forgalmi Technikum igazgató- nak akik már szinte vala- üzemgazdaságtanát. 
o mar i:iem e .  . n anu O , ja mondott üdvözlő beszédet. ' 

m ért küzdő brigád tagjait is. most vcgzem_ az altala!los 1s- 1 Méltatta az ÚJ. oktatási intéz-

A párt 

nem ígér lehetetlent 

:ir:n a Béke-brigádban dolgo- kola nyolcad k zt l t A t 
zom. A másik három : az Ady-, . 1 os a ya · z 

I 
mény létrehozásának jelentő-az 

__ 
egyet bá_nom, hogy 1956 ségét és szerepét a vasutas a Hala.dás- és a Rákóczi-bri- ula1; nem _leptem be a�onnal szakkáderek képzésében, gád. Tagjai főként pártonkí- a part sora,�. h_anE::'1 ,-a�m. majd átadta a szót Lindner vüliek. Brigádvezetőm. Ká.l- De most _m:ir küz?ok_ 1s erte, József vezérigazgató-helyettesmán György is az. Ki váló e�- hogy a hibák ne 1smetlödhes-- nek. bere k  valamennyien. Egesz senek. És ezt várja el a párt Li d 1 tá b t"" nap zsákolnak, cipekedünk mindnyá3'unktól• n ner e v rs eveze oie-

. . · , · · ben arrol beszélt hogy a párt 
Papp Jánosné, a Műszak, hordjuk az árut gepkocswal Kováes József által két éve meghirdetett ok-Kocsi.si:olgálati Fönökség por• ------------•--------- tatási refoi1n végre'hajtására tása éppen szolgálatban van. került sor az új Felsofokú 
- Miért éppen öt választot-

Vos• ·  ,.,,o··nt'.jU' ·k 
Vasútforgalmi Technikum 

tuk? - ismétli a kérdést Ma- ft1 ,.,, J megszcrvezésevel. Népgazdasá-
jor Frigyesné. utazó takarító- gunk ör...-end-etes fej lődése 
nő. - Mert Pappné olyan asz-

r, d • l 
• 

k l 
mind nagyobb feladatok meg-

szony, o ki  mind.ig szívén viseli a any lp omaS OrVOSUll a oldását követeli meg a vasút-
munkatársai problémáját. Igaz-

ö . tól. Gyorsabban, pontosabban 
ságossá.gá.ért, bátor szókimon- tven evvel ezelőtt, 1912

1 
giink van tudására, gazdag ta- és olcsóbban kel l  ellátnunk 

dá.sáért becsülJük őt. Olyan júniusában vette át orvosi dip- pasztalataira és őszinte em- szá!lítási feladatainkat. Ehhez 
kommu nist.a. asszony, akit lom.áját a. kolozsvári egyete- berségére. amellyel mindan11- a munkához magasszinvonalú 
gyakran felkeresnek panaszuk- rnen dr. Dombóy Zoltán. Az- nyiunknak példát mutat. tudással rendelkező vasúti 
kal a dolgozók. Ha igazuk van. óta fél évszázad telt el, s ő, 1 Örömében kedt>es családjá- szake'?'be_rekre t'an szükség. _A 
akkor Pappné nem nyugszik, az egysze-rií. parasztfiúból lett val és közvetlen munkatár- 1 

usztk_cpzo mel�ett ezt a_ celt 
amíg orvoslást nem talál. Ha diplomás ember hűséggel 

1

, . 1 b '
t 

. 1 „tt . szolgalJa ezentul a Felsofoku 
i•iszont a panasz alaptalan, • . . . sawa ' ara awa egyu mi Vasútforgalmi Technikum is. akkor megm.agya rázza ezt is. megt;a,rtotta .. or�_os? eskűJe:· is osztoztunk vele. amikor 

I 
Az új iskola nem egyszerűen 

_ E:n csak azt mondhatom N_em __ volt k,ö�nyu elete. Vuié- szeptember 17-én Szegedre technikusokat képez, hanem 
- ha11juk Papp nénitől -, kz k,örorvo�k�nt kezdte. _Lát,ta utazott. Fényes ün nepségen olyan felkészültséget ad, amely 
hogy örülök a bizalomnak, a a f�lvak nepenek. a�kort sz?.r-

1 vette át az egyetem rektora m�gfelel_ a gyal�orlati mér�ö
megtiszteltetésnRk. Ennek jelét nyu elmaradottsagat. Koz- kezéből az aranydiplomát. kok szmvonalanak. A vezer
lattam �bban is, hogy két é_v- egészségügyi és járványü(l11i I Másnap reggel munkaheJvén . igazg_ató-helyettes • . ig�nyesség
vel. t>zelott a_ s�)<szervezet ko7.� sza kképzettséget szerzett, hogy virággal és ajándékkal ked- 1/ TE; h (t'!a; fel_ az UJ iskola '.a-
ponti vezel.ősegcnek tagJa let-

, 
eredményesebben vehesse fel I t--e ke;;l:tek ki. n.kat. . narait es s ... orgalmas tanulas-

terll. 1959sbe,n pedig kormány'- . .. • . . .. . s · _ · .  n,e �u a-r� ra a fiatalokat, akik most 
kitüntetést. a Szocialista Mun,- a har_cot a_ tudöba1_ es a tobbi Egysz�ruseg_e, nyilt embel'Se- kezdik az el�ő évfolyamot. 
káért érdemérmet kaptam. pusztító oopbeteg3eg eUen.. 1 ge ezuital � _megmutat_�zott, _A Csongrad_ megyei KISZ
P.fö�n1;ek értékét nöee):i _az l Ősz hajú Dombói/ bácsink 

a!'ogy elhC7:rttotta az unneJ?- b1z0Usag __ neveben . Varg� Fe� 
az erzes hogy munaktarsa,m / t . l • h t d 

!.est. ,.Munkamat nem a d1cse- renc udvozolte az UJ felsofoku 
szeretnek'. S azt h 1szem. hogy ". va.n ma,'.' a e i:enen, . e retért végeztem, h iszen az em- technikum tanárait és hallga
ez ten11észete. , mert én is sze- mint s�aks�e ;i-ezetunk _ t�rsa- bereket csak szeretni tudom. tóit. Amint mondotta, a me
i·etem az embere ket. Ha olya.'1 dalomb,ztositasi osztalyanak Ugy érzem mag(ll1TI. k-Ozötte- gyében már háromra növeke
jegyvizsgálokkal találkozom, ellenőrző föorrosa, ma is fia- tek, mint otthon, a családi lcör dett az új felsőfokú techniku-
ak1kkel mint takarítónő sokáig ta!os lendülettel dolgozik. melegében. Ez s:::ámomra a mok szarna. 
együtt uta,tam a nemzetközi Több mint tíz é,,e nyugdíjaz- legdrágább jubileumi aján- Az élet köt>eteli, hogy ma-
gyor·von;itokon, mosolyogva tal,. Pihenhetne naphosszat, dek • • .  " gasabb szlnvon.alra emeljük a 
emlegetnek egy-egy epizódot. sétálgathatna a Margit.�zige- Kívánjtt.k, éljen és dolgoz- szakképzést minden te·rületen. 

- A kongresszusi iranyel- t . d t t _. Tud ·a zon körú nkben Zoltán bácsi Erjenek el minél jobb tanul-
1:-ekből az is megara.ga.dta a en, e nem _ez es.1. J • még nagyon sokáig, hogy még mányi eredményeket a hallga
jigyel,memet - meséli tovább s a szeretetbol, amellyel mun- a vasdiplomához is mi gratu- tók és 1.•áljanak marxista-le-
Papp néni -. hogy emelni kell ka társai körülL•eszik, erzi, láthassunk. ninista világnézetú szakembe-
a családi pótlélkot és az ala- hogy szükség van rá. Szüksé- 1 L--cz rekké. 

Műszaki könyvnapok 
Az idei műszaki könyvna

pok keretében a Műszaki 
Könyvkiadó együttműködve a 
Művelődés,ügyi Min isztérium 
Jpadói fóigazgatóságával és 
az AlJami Könyvterjesztő 
Vállalattal, 1962. október h-0 
22 és november '3-a között a 
vasúti főosztály felügyelete 
alá tartozó nagyobb vállala
toknál is megsz;ervezi a 
könyvnapokat. 

A műszaki könyvnapok 
megrende?.ése oogy mérték
ben elősegíti a könyvtári 
propagandamunka sikerét és 
hozzájárul a műszaki isme
retterjesztés hatékonyságának 
növeléséh-ez. 

A műszaki könyvnapok 
megszervez,ése során az Alla
mi Könyvterjesztő vállalat 
könyvikiállítáwkat is szerve-4 
melyeken bemutatja a leg
újabban megjelent műszaki 
irodalmat. 

A vasúti főosztályon kívül 
a budapesti igazgatóságon, 
az Északi Járműjavító -OV, a 
Landler Jenő Jj. OV., a du
nakeszi és szolnoki já.mlűja
ví tó OV-nél is sor kerül 
könyvankétokra. Az ankétok 
minden bizonnyal hozzajárul
nak a helyi szaikikönyvtári 
munka eredményességének 
fokozásához. 

Otthcn vizsgázunk 
A balatonkenesei vasutas

üdülő három hétre iskolává 
alak-ult át. Ezúttal nem a 
gyerekek birodalma lett, ha• 
nem a felnőttekké. Az „öreg 
diákok" megyebizottsági ta
gok és sz-titkárok három hé
ten át tanulták a s:l'.akszerve
zeti munka elvi � gyakorlati 
tudnivalóit. Az előadásokat 

konzultációk követték, melye
J;,en a hallgatók az életből ki
ragadott kérdések sokaságát 
mondották el. 

tont. Gyönyörködtek a tó ví
zében. az itt-ott feltűnő vitor
lásolóan, élvezték a hajóki
rándulás S7.épségeit, a sport
es·emények lz�:ilmait és a ki. 
- mit tud vetélkedő fejtórő 
perceit. 

Nagyszerű kollektíva ková
csolódott egybe, pedig az or
szág legkülönbözőbb vidékei
ről jöttünk össze. Néhány ne
vet kívánok csupán megemlí
teni, a debreceni Szilágyi De• 
zső, a dombóvári Toklászka 

Különös érdeklődés kísérte István, a péceli Rosza István, 
a békéről, a vallásról, a közle- a nyireg}·házi Rácz János, a 
kedéspolitikáról, a társadalom- fehérvári Szeder János épp 
biztosítasról, a munkásvéde- úgy összebarátkoztak már az 
Jemről, az ifjúságról, a nők első napon. mint a nagykállói 
egyenjogúságáról és a kulturá- Hertelendi Kat6ka, a dunake
lis feladatokról szóló előadá- szí Rosner Istránnévill. Az el
sokat. • .  . . 1 töltött idő alatt egyszer sem !lf!IOO[!l@(!ll!l@t!l@@@l!ll!lOOl!ll!l@@@l!lOOC!ll!l@OOlilOO(iJl!JOOOOl!ll!ll!JOOlil(i}@f'.!ll!ll!lOOOOí!l�l!ll!lOOOOl!lf!l@fill:!ll!l@filOO@@f!llill!lC!ll!J@I!lOO.!.!ll!lf.!11!10000f!ll!l@l!ll!ll!1íffill!ll!ll!l(!l@l!ll!l@ Az an!a�ok elsaJ1tasaban / fordult eló rendellenesség, 

Északon, fe nn a dán pa-r- - Ezt megnézzük - mond-� na_gy _segitseg volt. �og_y _az szabálysértés. Az iskola nagy-
tokkal szemben az Atlanti-

u
„ 

T1JEG YZE T'EK tuk egyszerre többen is. ooe�oadok alapos _felkeszultseg- szerű tematikáját, iskolarend-
óceán meUéktengere a Keleti- Nem volt egysze-rií.! A komp-�rol tettek tanusagot. . . jét tel.i<>s egészében betartot-
tenger partján, girbe-görbe, hajó közlekedése idején� • A tanfo�y:1mot nagy erdek- tuk. pedig sokan voltunk. 
macskakÖL'es utcain nyulánk, I. ugyanis le van zárva az állo-� lodésse'. ·  kiser�e a_ sza�szerve= Szólni kell az iskola vezető· 
meredek tetős házaival teriil má.,. Megnw.g11aráztuk, hogy l�J ze� _felsovezet1:5_e .. 15• ezt bizo ségéröl, az üdülő gondnokságá-
e! Warnemünde. Wa rnernündei képes lap mi magyar va.suta.sok vagyunk, f�ny'.tJa, h_ogy korui:kben . '.'°eg- róL és a technikai személy-

Reggel van . . . és szeretnénk látni a kompha-l>lfoi dult lobb v�ze�o e.1"._lars IS. zetröl. akik kiváló munkával 
A nyári szél friss levegőt jót így odaengedtek bennün- 00F�l.kereselt a lob_bi kozott sza- biztosították s7.ámunkra a za-

� 

'·-t' 00 bo Antal elvtars, .szakszer- 1 1 • h 
• görget a végtelen tenger fe- = . 

. . . . �vezetünk főtitká-ra. aki üdvöz- varta an tanu ast, pi enest, 
lő/. A nap lustán tápászkodik Felettebb erdek,es a beha30- 001ö beszédében a köve!.kezőket szórakozást. Fáradozásaikért 
fel a dz és ég képezte hari- zás! Az á�lomá_s :oo,q�n11_ai _ a� mondotta: tanfolyamtársai m  nevében 
zont mögül. tenger felol _ .,Jnka�a t;egzo�-00 _ Az elrtársak a tanfolyam mondok köszönetet. 

A kikötőben hatalma.s ten- nek. A 8 :m�t�: sz�!es, 60 me-�befejeztét•el nem tesznek vizs- Szeptember 28-;in elérke-gerjárók sorakozna k. Köztük .., ter h?sszu obolt reszbe� egyfelgat. majd otthon, a gyakor!a- zett a búcsúzás órája és azzal sok a német, szovjet, bolgár, csu�los. le-fe_l eres�he!o, h�z-� 1; �unkájuk Lesz bizonyítéka a gondolattal és elhatározással 
dán, franC'Í<I és angol nemzeti- hato híd fedi. A _h íd  csak ak-

oo annak, hogy mit, és mennyit indultunk vissza szolgálati he-
ségű hajó. Keskeny öböl 

��,,���-������rj����ijij��l! 
kor van l,ebocsatva, ha aootanultak mit vittek haza tar- lyeinkr�. hogy a kenesei tan-

dugig ritorlásokkal - karolja komp é7:kezés�t .. várják
_. .A � solyukbdn. folyamon tanultak felhaszná-

a t  a tengerparti vasutátlo- komP_ beall �z ?bolbe. Mwtanoo A tanulás mellett a sport, a lásával előbbre visszük és 
máSL. 

1iii�J::- a raJta le�:o sinsza!°k _a !�-� kultúra és a szórakozás is he- megjavítjuk munkának, ki-ki 
Az i,.Ostseeu·oclle" - a Ke- eresztett (Hdon levo smsza- oo lyet kapott a programban. So- a maga területén. 

leti-tengeri hét - alkalmából lakhoz ,neszkednek, egyl!l kan voltak közöttük akik Csiba József szb-titkár feketesá;ga fs vörös sarlóka- ügyes szerkezet rögzíti a komp� most látták először ;_ Bala- Gödöllő lapácsos zászlóerdő díszít min- és a lengöhíd helyzetét. Ez- oo 
dent: kikötót. a vitorlások Warnemündei kikötórészlet után a tart_alékmozdon11 a �  
ösztöi-ér árbocait, állomást es (Gesztódi Guidó rajza) kompon lei,ö, Eu-rópába ut-0zót.i 
a ,,ároska minden házát. A utasokkal -rakott gyorsi•ona ti � ,•i rágos sétá ny, a sok-sok z<'sz- met, zongom-. wlami piszton- nak. A t'ÍZ gyengén sós. hideg �zerez_�ény�. személy-, háló- ésoo Komócsin elvtárs meglátogatta ló, a tá PO!i tenger. a nyüzsgő féleség- és dobkisérettel. Egy- és csak a legnagyobb nyárba1i etkezokocsikat. esetleg _ � 
tömeg színes kaleidoszköpra szer csak egy fiatal német - alkalmas fürdésre. Nag11 a ha- mint ebben az esetben teher- 00 , 

• • 1 •• • k emlékeztet. egy vendég a sok közüt jóforgal,na · · · Nagyobb kikö- kocsikat is - lehúzza a moz- @ 8 vasutas t1szt1e O te et 
A zászlók mellett egy-egy felpattant a dobogóra,  és nagy tói Leningrád, Riga, Gdynia, gó hídról. és az állomás vá- � . , . 

jelmondat: Keleti-tengeri hét- s::akérte!emme! ölbe lcapott Lüb.ock, Kiel. Rostock, Hel- gá nyá ra állítja. Majd az etó- oo Sz�ptember 12-en Koniócsm előadás szüneteiben k�e-
lcl a békéért! A Keleti-tenge-r . sinki, Götebo1·g, Stockholm. készített a szigetorszáqba tar- � Zoltan el\'társ, az MSZMP nül elbeszélgetett a hallga-
a béke tengere. 

egy gitart. A zenekar elcsen- * tó utasokl·al rakott kocsikat.� Politikai �izott,-ág�ak_ pót- tókkal életükről. mtJnkájuk-
desedett. A fiú kezében meg- teherkocsikat t·agy más jár-!!! tagJa: _ _ a Nepszabadsa.g fos_zer: róL Az előadás után az inté--Egy tengerpa rt i  matrózcsár- pendült a hangszer . . .  

Éjfélre járt az ídő. Halt•á- míiveket rátolja a kompra. @ k-es�toJe a M�V T1sztkepzo zet párt- és KISZ-ve2Jetőségé-
dában ismerkedtünk a német Néhány matrózba1·átunk is nyan csillogtak a dán partok G1Ja kori az autós uagy motor- l!I I�t�Z;t párt- e� _K!SZ-veze- vel találkozott. 
emberrel, a sörrel és a cseppet akadt. Barna bőrűek, lányos fényei. Amott jön a mozgó hid ke rékpáros tltas i.s! � t?segenek_ megh1vasara �eg- A kellemes Jég!k,öri)en le-
sem karcos pálinkára!. Egyet- képü,?k, szőkék . . .  Kiváló i.s- mondták. és mutattak a 

A-t ·,  ld .. . 1 .  M'l oo latogatta a vasut;,s tJSztJelol- zajlott találkozas nagy se-len félszemű vagy borotválat- meröi itt Skandi'návia és Jüt- mélykék sötétség felé, me/11·- ".a 1 0 a rogzi es. e Y,@ teket gítséget adott az intézetben la n, amolyan Jack-apó féle lan(l között a mintegy 400 OOO bői mint egy fénylő ékszer Ö?lős dud�s�,ó jelzi az . indu-� A Íátogatás alkalmával Ko- folyó politikai nevelőmunkátengeréssze! sem találkoztunk. négyzetkilométer teriiletü ten- t·illogott ki a komp. laSt. :,Fertig -:-- han9zik tn-
oo mócsin Zoltán elvtárs 1>tlnt- hoz és ahhoz, hogy minél De annál több jokedeú llar- gernek. Minde nt tudt-0k a Dánia és az NDK között bo- ?en es onnan ,s. , .az�an �g-1!1 egy 5 orás elóadást tartott a eredményesebb legyen az inmonikássa!. Friss ütemíi. Tci- nagy vi?:ről. Azt ís, hogy 50 nyolítja le a forgalmat. Egész mdul a menet viss�a Dama� tisztjelölteknek az időszerű tézet KISZ-sze-rvezetének 11· csit katonamarshoz lia.�onló -450 méterig válwkozó a gyotst·onati szerelL'ényt, -i:asúti felé. � kül- és belpolitikai kérdések- júság a szocializmusért � 

nemet zenére forogta.lc a pá- mélysége. Az északi öblök. a teherkocsikat, a1ttókat '!.'agy Gergely József i!l ről és ,·álaszolt a hallgatóság galma. 
rak. A szaxofon -i:itte a prí- Botteni, a Finn télen befagy- egyéb jármífoeket szállít. (Folytatjuk) r.i koru:ul,tációs .kérdéseire. Ai; Benedek Tibor 
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Versenyben a „Szocialista 
pályamesteri szakaszli címért 

1962. OKTÓBER t. 

Színvonalas küzdelmet rírtak 
az iljúsáf i birkózók 

Három szocialista brigád előtt 15 nappal fejezik be és a 
dolgozik a terézvárosi pálya- megtakarított időben terven 

fenntartási főnökség XIV. pá- felüli munkákat végeznek. 
lyamester szakaszában. Mivel Leveleznek az egyik szovjet 
a három brigád a szakasz páJyafenntartási szakasszal. 
ÖISSZlétszámát magában fog- Tájékoztatják egymást életük
lalja, a dolgozók elhatározták, ről. a munkában szerzett ta
hogy a jövö évi vasutasnapra pasztalataikról. 
elnyerik a „szocialista pálya- öttagú bizottságot válasz-

Egy ideges emberhez 
Szem- és fültanúja voltam az esetnek. Akkor nem mpnd

hattam el a véle'ményemet. mert nagyon ideges volt. De ezú, 
Ml pótolok mindent, hogy mások is tanuljanak belőle. 

Az előzményeket nem ismerem. de nem is fontos. Lehet 
hogy őn megbántva érezte magát. Az is lehet, sőt biztosna1, 
látszik, hogy a feljebbvalója is okkal vonta önt felelősségre•. 
Nem ez a lényeges! Hanem az. hogy a beosztott - szolgálat
ban - semmilyen körülmények között sem kiabálhat a ranp
ban, korban idősebb feljebbvalójával. f:s különösen nen, 
más dolgozók jelenlétében, mely mindenképpen káros kiha
tással van a vasútüzemi szolgálatra. 

�ber - 16-án a BVSC 
I 

Xinn:yfislily: L Non (Törekvés), SZőnyt úti birkózótermében ren- 2. CSánYi (Tör.). Kisváltósúly: 1, deztélc me,e az országos vasutas Csepela (Tör.). 2. Klss (SZVSE), 
ifjúsági loötöttfogású bll'kózóbaj- 3. Előd (BVSC). Nagyvált6Súly: 1. 
nokaágot. A lretn.a:pos vetélkedé- Erös (BVSC). 2. Dávid (BVSC),3. 
sen tizenkét vasutas sportkör Horváth (PVSK). K!Sközépsúly: 1. 
mintegy 30 fiatal birkózója mérte Steer (BVSC), %. Ber.lthammer össze tudását. Az Idei bajnokság, (BVSC), 3. Kiss F. (SZVSE). Nagyhasonlóan a korábbiakhoz, érne- középsúly: 1. Varga (BVSC). 2. 
kes. szlnvonalas küzdelmet hozott. Ledény! (Tör.), 8. Sz.écsi CSZVSE). Eredmények. Lepkesúly; 1, Ocsai Félnehézsúly: 1. 1. Ma.lor (BVSC), (Ceglédl VSE); %. Fodor (Szegedi 2. Czett (PVSK), 3. Peták (SZVSE). 
VSE), 3. Márton (Srroln<>ld MÁV). Nehézsúly 1. Balogh (PVSK), 2. 
LéR'Sllly: 1. Balogh (Szolnok), 2. Koncz (I'ör.). 3.. Solti (Dunakeszi 
Végh (SZVSE). s. Orbán Dombó- :MÁV). 

mesteri szakasz" címet. tottak, amely a vállalás telje-
Vállalásukban a kollektív sítésében vereti s szakaszt. A 

munka javításából indulnak bizottság tagjai: DUbois Ist
ki, arra törekedve, hogy mind- ván, Szabados Béla, Heffen
inkább szocialista módon élje- t,-éger János, Horváth István 
nek és dolgozzanak. Messze- és Szabó Béla. ,.A szocialista 
menően betartják a munkavé- pályamesteri. szakasz címért 
delmi előírásokat. A szakasz folytatott versenyben az vezé
összes felszerelését, munkaesz- re! bennünket, hogy terüle
közét szocialista megőrzésre 

I 
tünkön ezzel is meg,gyorsítjuk 

veszik át. Mwnkájukat újítá- a szocializmus építését ... " -
sokkal teszik eredményesebbé. írták válaszukban. 

Elmúlt az az idő! .. Igy mondta. Ez igaz. De nem ;ött e!, 
remél�ük nem is feg eljönni az az idö, hogy a rangban, kor 
�n fia�labb szolgálatban megszegi a fegyelmet, a rendet 
vitatkozik, kiabál a feljebbvalójával. 

ván VSE). Pehelysúly: 1. Mészá- Pontversenyben: 1. BVSC 21. !. 
ros (Szolnok); 2. Járfás (Kaposvá- Törekvés 11, 3.. s11e1:e<11 VSE 12 
rí MA VI. 3. Boros (Pl!csi VSKJ- pontl&I. 

Az éves tervet a határidő Szabó Tibor 
!!fem vo'.t _igaza! !(ép:wl;e el_ mi lenne: ha a sok veszélyt magaban re3tó vasutuzemben mindenki kenye-kedve szerint cselekedne. 

A városföldiek eredményei 
Városföld állomáson talál

ható a szentesi építési főnök
ség VII. számú hegesztő épí
tési szakasza. Nemcsak azért 
érdemlik meg az elismerést az 
itt dolgozó szocialista brigá
dak, mert eddig 100,6 száza
'&ékra teljesítették kangresszu
si felajánlásukat, hanem azért 
is, mert társadalmi munkáva,l 
széppé, otthonossá tették szol
gálati helyüket. 

Benv,ázási lreret nem á!M 
rendelkezésükre de mivel 
főnö'kségük adott hozzá anya
got, társadalmi munkában 
megfelelő ebédlőhelyiséget 

építettek maguknak. Ha se
gítséget kapnának, öltözőjük
be zuhanyozót is létesítené
nek, mert a· csiszológépek po
rát csak így tudnák megfele
lően lemo&ni magukról. 

A szakasz három szocialista 
brigádja a munka mellett 
nagy gondot fordít a különbö
ző sajtótermékek olvasására 
és a művelődésre is. Köz:ilük 
tízen járnak a dolgozók általá
nos iskolájáiba, négyen pedig 
technikumban képezik tovább 
magukat. 

87.iládí Sándor 

Munkásakadémlán és ál
&alános iskolában tanulnak az 
egri vasut.asak. A szeptember 
végén megnyílt munkásakadé
miára az állomás és a fútöház 
dolgozói közül 80-an jelentkez
tek.. 

- Új típusú villamos moz.. 
donyokai próbáltak kí Moszk
va és Leningrád között. Az új 
mozdonyokat a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságban a 
plzeni Lenin Művekben készí
tették. 

- 30 dva.b vegyianyagok 
szállítá.sára alkalmas tartály
koesit rendelt a MAV a győn 
Wilhe!m Pieck Vagon. és Gép
gyártól, 

lyf -

CÓ'· (S CYORSÍRÓVlRSENY 
Október 12-től rendezik meg 

az idei gép_ és gyorsíró verse
nyeket. Jelentkezni lehetszep
tember 25-ig. Felvilágosítást 
ad a központi versenyiroda 
(telefon: 185-002), tájékozód
ni lehet az üzemi bizottságon. 

Sikerrel rajtolt az asztalitenisz Európa Kupában a Vasútépítő 
Törekvés magyar bajnokságot nyert férfi asztalitenisz-csapata. 
Első mérkőzésükön Budapesten a Nemzeti Spor&esarnokban 
5:1 arányú fölényes győzelmet arattak a belga bajnok Stan
dal'd Liege csapata felett. A képen bakól jobbra Rózsás, Ber-

A Dunakeszi Jármújavltó dolgozói panaszolják 
Vác felől a nappali mú

sw.ikra több mint ezer dolgo
zót visz a Dunakeszi Jármű
javjtóba a VáCJ:ól induló 117-
es számú vonat. Ez a vonat 
különösen hétfői napokon 
o)tyan .zsúfolt, hogy a dolgo-

zók nagy része az átjáró hi
dakon, sőt az ütközótok:okon 
állva, életveszélyes körülmé
nyek: között jut el munkahe
lyére. 

- Műszakiak a szocialista 
brigád címért. A szombathe
lyi igazgatóság teriiletén elsö
ként Zalaegerszegen alakult 
olyan műszaki brigád amely 
célul tűzte kí a szociaÍista bri
gád cím megszerz.ését. 

- Az utóbbi években Ang
liában igen elterjedt a bűnö
zésnek az a módja, hogy ki
rabolják a vasutasok fizetését 
szállító autókat vagy a bérki
fizetések napján egyes gyárak. 
intézmények pénztárait. A kö
zelmúltban egy londoni vasút
állomáson tört.ént hasonló eset. 
Ot álarcos bandita betört a 
bérosztályra, leütötték a két 
pénztárost, majd a borítéko
zásra elkészített 16 ezer fon
tot magukkal vitték. 

mk és Bíró láthaió. - Elkészült az elsó hazai 
gyártmányú vasúti kocsi lég
kondiciónáJó berendezése a 
gyóri Wilhelm Pieck Vagon
és Gépgyárban. A tapasztala
tok alapján a jövő évben meg
kezdik a magyar légjavító be
rendezéssel ellátott vasúti sze.. 
mélykocsik sorozatgyártását. 

(Hemző Károly felv.) 

A szakszervezeti labdarúgó ha jnoki 
cím megtartásáért 

Emiatt többször panasszal 
fordultaik már a MA V illeté-

Munkavédelmi kiállítás Szegeden 
keseihez. Volt is átmeneti ja-
vulás. Ez a vonat azo-nb<in 

Srepterober 14-től. 20�ig a 
vasutasszakszervezet ,,Petőfi 
Sándor'! kultúrotthonában 
Szegeden mutatták be a vas
utas munkavédelmi kiállítást. 
A kid!ZításnaJc közel ötezer 
látogatója volt. 

szeptember 17-én -reggel u
mét csak 7 kocsiva. közleke
dett. El lehet lrepzelalJi, mi
lyen zsúfoltak voltak az 
egyébként is kisméretű sre
mélyfkocsiik. 

Lakáscsere 

- _Elcserélném Budapest, XV., Damianich u. 35/a. alatti háromszobás. kertes, magányos családi házamat. budapesti Z-3 szobás MA V szolgálat! cserelakássaJ. Telefon: Hunyadvárl, 7-15 óráig 
27-32 (492-147), vagy személyesen 
16 órától. 

A debreceni fűtőház !abda
rúgó--esapa ta jól szerepelt a 
múlt évben és megnyerte a 
szakszervezeti labdarúgó-baj
nokságot. A csapat m.i.nden já
tékosa aranyérmet kapott és 
ök ő.rzik a vándorserleget is. 

Ezek a sportszerető dolgo
zók most arra készülnek, hogy 
az új bajnokságban is meg
őrizzék bajnoki címü:k;et. Je
lenleg négy ponittal vezetnek 
a bajnoki táblázat élén. 

A kiállítás képei jól szem
lél tett.ék azokat a hibákat, 
amelyek balesethez vezethet
nek, A helytelen munkamód
szerek és a rakodás, a gon
datlanság és az utasításelle
nes szolgálat gyakran okoznak 
baleS€teket. A kiállítás nem
csak a vasutas()lk, hanem a 
más területeken dolgozó lá
togatók tudatában is kialakí
totta az éber és körültekintő 
szolgálat szükségességét. 

Csak hely,eselhetjü<k a kiál
lítás megrendezését, s azt is, 
hogy a vasutas dolgozók cso
portooo.n, oktatótisztjeik veze
tésével :µézt.ék meg a tanul
ságos anyagot. Ez is a baleset
mentes munkára ösztönöz. 

Dr. Bá.nkfaJvy Gyula 
Szeged 

Ideje, hogy behatóbb in
tézkedés történjen az ilyen 
visszat.érő kocsi.hiányok meg
előzésére. A dolgozók srz.emé
lyi biztonsága megköveteli, 
hogy megfelelő, kulturált kö
rülményeket biztosf1sunk 
munkába utazásukhoz. 

T, L. 

A szerkesztőség üzeni 

dáic
za

�v;J,.�
r, 

B�!ic
il>

�t� i:� dapest; Bognár Károly Tapolca; dr. Bánkfalvy GyuJa, Sziládi Sándor. Szei,ed; Pintér Lajos Vácrátót; Tóth Tibor, Kiskunhalas; Bol
dimá:r Gyula Békéscsaba, Marosán 
Pál Debrecen: Leveleiket la.punk 
anyagához felhasználjllk. 

Halász Antal. Szeged: Kár. hoi,y nem 1rta meg, mi okozta a motor
üzemanyaghiányt, tgy nem k.özöl• 
hetjük. 

- Sorompó-.órhelyet létesít 
a szombathelyi igazgatóság a 
Tapolca-Sümeg közötti vona
lon a Tapolca melletti Bille
gei erdőnél, ahol a korábbi 
hónapokban több súlyos bal
eset történt, 

- A közelmúltban 1000 táv
írász szünteUe be a munkál a 
Chicago and Nordwester vas
úti vállalatnál. Sztrájkjuk kö
vetkezt.ében a vállalat vasút
vonalain megbénult a forgalom. 
A távírászok sztrájkját ugyan
is a vállalat 15 ezer alkalma
zottja is támogatta, 

- Villámhíradó néJ)llzerűsf
ti a kongresszusi verseny leg
jobbjail a celldömölki fútonáz• 
ban. 

Köszönet a gyors és pontos munkáért m� �i1;::��ri���!d�= 

1 

gozói, A szombathelyi igazga
A múlt évben 15 vasúti tej- Budapesti Tejipari Vállalat- tóság a régi fűtőház épületét 

száHító tartálykocsi gyártásá- nak. �l�totta át. Az átalakított 

75 ÉVES A MÁV ANYAGVIZSGÁLÓ INTÉZET 

epuletben az iroda és a szerra adtunk megbízást a Debre- Megállapíthatjuk, hogy tej-
/ 

tár mellett melegedő étkező ceni Jármújavitóniak. A ko- szállító vag<J<11jainkon pontos mosdó és társalgó áll 'a pálya� 
esik elkészítését 1962. decem- és lelkiismeretes munkát vé- munkások rendelkezésére. Ott 
ber 31-re vállalták. Miután geztek. A tervtől eltérő gya- kaptak helyet a mozgalmi szer
többször tanácskoztunk a ko- korlati jellegű kívánságain- vek is. 
esik sürgősségéről a gyár ille- kat is messzemenően figye-
tékeseivel, a vállalt határidő lembe vett.ék. Külön is köszö-

MAGYAR VASUTAS 
előtt 4 hónappal elöbbre hoz- netet mondunk Bihari és Ke-

Kevesen tudják, hogy a 
MA V Anyagvizsgáló Int.ézet -
az ország elsö ipari laborató
riuma - 75 évvel ezelőtt ala
kult. 1887 szeptemberében hoz
lák létre a MAV-nál a vegyé
szeti laboratóriumot, amely a 
vasút számára igen fontos 
feladatokat végzett el már a 
kezdeti időben . A vasút gyors 
fejlődése szükségessé t.ette, 
bogy a felhasznált anyagokat 
sokoldalúan megvizsgálják, 
hogy azok tartósak, időt
állóak-e. Elsősorban szén- és 
olajvizsgálattal foglalkoztak, 
�"ert ezekből az anyagokból 
használt fel a vasút a legtöb
:,et. A MAV további fejlődése 
";empontjából is indokolt volt 
u laboratórium létrehozása, 
:imely akkoriban a budapesti 
fütőház és főműhely kereté
iJen működött és nemsokára 
v:zsgálataival, új kutató mód
szereivel nemzetközi hírnévre 
tett szert. 

A laboratórium első veze

ták n1<át é t 31 
serü elvtársaknak, akik a ki- Felelas szerkeszl4: Gulyás Jh05 mot később bővített.ék : a szén-

, 
ratórium, textil- és fest.ékvizs- a mu s augusz us - vitetezés irányítását öszinte F-•-i� �-dó•. sza�� Antal 

és olajvizsgálatokat nem sok- gáló röntgen-laboratórium, re elkészítették a kocsikat. megelégedésünkre végezték. sze��i,: Buda";esi. VI.. 
kal később kiterjesztett.ék az szén-, olaj-, cement- és építö- Ezúton fejezzük ki köszöne- Kériük, hogy a tejszállitó ko- Benczur u. tl. 
üzemi vízre, a textilre és a anyag-vizsgáló mechanikai, tünket a Debreoe-ni Járműja- esik készítöit vállalatunk ne- Telefon: várost: 424-J.M, 
mechanikai anyagokra. műanyag- és gázvizsgáló labo- vitó dolgozóinak, akik mun- vében részesítsék dicséretben. Terjeszt!: �!�.:;:· Lapkiadó 

A két háború között szüle- tlrium működik. A legkorsze- kájukkal, seg!tségadásukkal Köteles József Vállalat 
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az Tn�t jeLentős támogatást adtak a igazgató 
Buda�kr:Ubao��= l1t St. 

dolgozták a gyulladásmentes zet mérnökei az ultrahang�""""""'"""'"""'"""'"""""""""'"""'"""'"""'"""""""""""'"""'"""'"""'"""""""""'"""""""""""""""""""""'"""'""""""""""""""" 
fest.ékmaró&zer összetételét és vasú ti felhasználásával is. :\l 
a cellulóznak kukoricaszárból Olyan berendezésekkel büsz-§ 
való elöállításáL Nagy jelen- kélkedhet a MAV Anyagvizs-§ 
tőségű és ma is alkalmazott gáló, amely megfelel a legkor- <, 
kutatási módszereket dolgoz- szerűbb európai színvonalnak. y 
tak ki a korróziós folyamatok A helyszíni vizsgálatokat§ 
tanulmányozásával kapcsolat- anyagröntgen segíti, amellyel§ 
ban. bárhol készíthető röntgenfel-

A felszabadulás után az in- vétel. § 

t.ézet dolgozói szívvel-lélekkel A MAV Anyagvizsgáló dol-§ 
vettek részt az újjáépít.ésben. gozói az intézet 75 éves fenn-§ 
1949 után egyre több műszert, állásának évfordulóján ün
nélkülözhetetlen berendezési nepséget tartottak és az ott§ 

kapott a MAV Anyagvizsgáló elhangzottak azt bizonyítják,§ 
A kezdetben mindössze két hogy a háromnegyed évszáza-§ 
vegyészt foglalkoztató labora- dos múlttal rendelkező szolgá-§ 
tóriumból korszerű, 140 fővel lati hely fiatal lendülettel dol-§ 
működő intézet lett. gozik tovább a legkorszerűbb 

Dieselesítés után nem is meglepő 

/1[\ 
i,:je Grittner Albert volt, aki Igen sokrétű kutatómunka 
a barnaszén-kutatás Európa-

1 
folyik jelenleg az intézetben. 

hírű szakemberéYé vált. A Vízvizsgáló, vas- és fémvizs
MAV vegyészeti laboratóriu- gáló, spektrál analitikai labo-

anyagvizsgálati módszerek fel-§ 
használásával a vasút mű-§ 
szaki fejlesztéséért, a szállítási K - Rájöttem, hogy teljesen mindegy, hogy 
feladatok megoldásáért. $ én mondom-e be a v011atokat, vagy a papa-

8. I, í gá1om. 

- Tetszik tudni a gőzmozdonyokat átvette 
az Utasellátó. 

(Pusztai Pál raJzai) 
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Úiítási mozgó kiállítás nyílt 
Október 20-án vidékre indulnak a kocsik 

StÜSZlerÚ kiállítás mutatja k.avágányán nyitottak meg, 
be a Közleke�s- és Postaügyi első izben szemlélteti az Minisztérium hatáskörébe egész KPM újítási eredmé
t.artow vállalatok újítóinak nyeit. Jó szolgálatot tesz ez
és feltalálóinak munkáját. A zel az egyes szakterületek 
kiállítás anyagát ugyanis két közötti együttműködés fej
vasúti kocsiban helyezték el. lesztésének. 

Nem=tlc fényképek és gra- Az újítási mozgó kiállítás 
fikonok dokumentálják a megnyitása alkalmából Mé
közlekedési tárca újítóinak száros Ká,roly, a KPM mú
eredményes munkáját, ötle- szakfejlesztési és közledés
tességét, hanem számos újf- politikai fJosztályának veze
tást eredeti kivitelben és tője elmondotta, hogy a mű
még többet működőképes mo- szaki fejlesztési feladatok 
deH ,segítségével mutatnak végrehajtásának a közleke
be. A :sok miniatűr gép és dés vonalán is szerves ré
jánnú rendkívül gondos sze az újítómozgalom. 1961 
munka dicséretre méltó ered- folyamán a köz1ekedés dol
ménye, s jól szemlé1teti az gozói 25 ezer újítással se
újítások gyakorlati. alkalma- gítették elő a közlekedé,ai 
zását. Azért előnyös ez, mert technikai fejlődését. Az 1962 
a kiállításnak nemcsak be- I. félévében benyújtott 10 638 
mutatás a célja, hanem el- java'Slatból 4721 elfogadásra 
sősorban a tapasztalatcserék 

I 

és 3�63 már bevezetésre is 
előmo��ára készülit, került. Ezek nyomán a nép-

": k1:1lhtás. amelyet a Nvu- gazdasági megtakarítás meg
oati pályaudvar postai cson- haladta a 44 millió forintot, 

a kifizetett újítási díj pedig 
a 2,5 millió forintot. 

- Szele.!lebb körű. tapaszta
latcserék szervezésével kí
vánjuk elősegíteni az újító
mozgalom további fellendíté
:llét. Ezt a célt szolgálja a 
mozgó kiáZUtá.s is. Az volt 
nálunk eddig a. gyakorlat. 
hogy 10 ú,iításb61 rendsze
rint 1 került tapasztalatcse
rére. Szeretnénk a. jövőben 
ezt megfordítani, hogy egy 
újltásból legyen. legalább 
tíz tapasztalatcsere - mon
dotta Mészáros Károly fő
osztály\•ezető. 

A kiállítás egyharmada a 
vasutas újítók munkásságát 
szemlélteti. A legtöbb mű
ködőképes modell a jármű
javító vállalatoknál alkaJma
wtt újításokról látható. Szép 
és értékes modell szemlélteti 
például a csavaTkap,ocs gépi 
úton való szabályozását, a 
vonókészülék rugójának gé
pi eljárással való összeszere
lését, a tartánykocsi lefejtő
váltó csiszolását és még sok 
más újítást. 

Néhány napig Budapesten 
tartózkodik a kiállítás és ok
tóber 20-án megkezdi ország

,iárásáJt. Előrelláthatóan 35-
38 városban, csomóponton 
fogják bemutatru ezt az érde
kes műszaki tárlatot. L. J. 

1962. OKTÓBER 16. 

Az öszi forgalom 

sikeréért 
Dombóvár állomás dolgozói 

rendkívüli termelési tanács
kozáson beszélték meg az 
őszi forgalommal kapcsolatos 
tennivalókat. Eddig jól dolgo
zott az állomás. Erre vall a 
105,2%-os átlageredmény. 

A Miskalo-Gömöri pályaudvar 4-es váUóórhelyén teljesít 
szolgálatot Galovics Barna váltókezelő. Az állomás vezetői el
ismeréssel beszélnek a példamutató, szorgalmas vasutasról, 
a.ki fegyelmezett, jó munkával már három ízben nyerte el a 

kiváló dolgozó címet 

A termelési tanácskozáson 
a dolgozók több javaslattal 
segítették a munkaszervezés 
javítását. Több nehézségről is 
szóltak, amelyek gátolják az 
eredményes munkát. A jelen
legi forgalomhoz már szűk az 
állomás. Gurításnál legalább 1--------------------------

még két vágányra lenne szük
sé!(. Meg kellene hosszabbítani 
a Budapest felőli oldalon az 
V. számú csonkavágányt, 
hogy azt a tolatásoknál kihúzó 
vágányként használhassák. A'1.. 
érkező és az induló vonatok 
így nem zavarnák a tolatást. 

Jól segíti az őszi forgalmat 
a 29 szocialista címért ver
senyző brigád. Eddig a leg
jobb eredménveket Molnár 
István, Vida János, Takács II 
József, Hódosi István, Ughy 
J án.os és Szeghalmi J án.os bri
gádjai érték el. Az őszi for
galom sikere érdekében tevé
kenykedik most a szakszerve
zeti bizottság is valamennyi 
aktívájával. 

Bódogh Mihály 
Dombóvár. 

A VIII. pártkongresszus irányelveivel 

kapcsolatos teendőkről tárgyalt 

a szakszervezet központi vezetősége 
A szakszervezet központi vezetősége október 12-én ülést 

tartott. Az ülésen. megjelent és felszólalt dr. Csanádi György, 
a közlekedés.. és postaügyi miniszter első helyettese, a MAV 
vezérigazgatója., valamint V a,rga György, a SZOT titkára. 

Az ütés napirendjén. a. Magyar Szocialista Munkáspárt 
Központi Bizottsága által a párt VIII. kongresszusára kiadott 
irányelvekkel ko.pcsolaitos tennivalók megtárgyalása szerepelt. 

80 ággyal bővült a MÁV kórház 

Végh Lajos elnök megnyitója. után, - amelyben az irány
elvek jel.entóségét m.éltatta. - Szabó Antal főtitkár mondott 
vitaindító beszédet. Az előter;esztés részlertesen taglalta az 
irányelvekből a vasútra és a vasu,ta.sszakszervezetre háruió 
feladatokat. A vasút és a szakszervezet eddigi eredményeinek 
ismertetése után részlete&en elemezte az elkövetkezendő idő
szak legfontosabb teendőit. Ismertette azokat a múszakfejlesz
tési és szervezési tennivalókat, amelyek valóra váltása a dol· 
gozók lendül,eites hozzááUásával párosulva. sikerre viszi 1962. 
évi terveink teljesítését, hozzájárul az irányelvek nagyszerű 
célkitúzése, a szocia,Iista. társa.da.lom felépítésének meggyorsítá
sához. 

Kossa István közlekedés- és posta.ügyi miniszter is megtekin
tette a közlekedési újítási kiállítást 

(Németh Gyula felv.) 

Még egyszer a törzsgárda mozgalomról 
Október 2-i számunkban ilyen értelemben foglalkozott 

dkket közöltünk Mit kell az előterjesztéssel. :fppen 
tudnunk a vasúti szolgá!Ltti ezért felhívjuk a szakszerve
helyeken kibontakozó törz3- zeti bizottságok és az olvasók 
gáf'da mozgalomról címmel. figyelmét, hogy a vitaanyag
A közleménnyel kapcsolatban gal kapcsolatoo véleményüket 
elmulasztottuk megírni, 'hogy juttassák el szerikesztöségünk
ez egy tervezet, a mozgalom h.qz, ezzel is járuljanak hozzá 
célkitúzéseinek végleges ki- a vasút törzsgárda mozgalma 
alaikítását célw vitaanyag. 1 végleges alapelveinek kidol
• A szaksz,.,.'"t"Vezet elnöksége is gozásához. 

Tanácskoztak a debreceni igazgatóság 
szocialista l,rigádvezetői 

Az utóbbi években megnö
vekedett igények miatt külö
nösen zsúfolttá vált a MA v
kórház. A legtöbb osztályon 
még a folyosóra is kerültek 
betegek. A zsúfoltság meg
szüntetésére a vasutassza'!!:
szervezet elnöksége javaslatot 
terjesztett a központi vezető
ség elé. Mivel a kór.ház bő
vítését épít!kezés útján nem 
lehetett megvalósítani, a leg
járhatóbb útnak az bizonyult, 
hogy felszabadítsák a kórház
ban lakás céljaira korább811 
igénybe vett helyiségeket. 

Első lépésként ez év febru
árjában a Jávor utcai MA V 
éjjeli szanatóriumot bocsátot
ták a kórház rendelkezésére, 
majd az év második felében 
folyamatosan a la'kások is 
megürültek. Erre a célra 
egyébként kétmillió forintot 
hagyott jóvá az elnökség a 
fél százalékoo alapból. A kór
ház bővítéséhez jelentős se
gítséget nyújtott a vezérigaz
gatóság is. 

A lakások feLszabadításával 
újabb 80 ággyal bővült a 

Debrecen állomás zeneter- á k ás . 1 f MAV-kórház. Mit jelent ez a n cs oz on megJe ent 83 or- gyakorlatban? -érdeklődtünk mében október 8-án tanácsko- galmi, kereskedelmi és rako-
zásra gyűltek össze a szocia- dási brigádvezető közül. A a 'kórház vezetőitől

. 
lista brigádvezetők. A meg- Záhony állomáson dolgozó K. - A 80 ágyas bővítés az 
jelent brigádvezetőket Lovász varga. Béla elmondta, hogy elsll látásra nem túnilk sok
Imre, a vasutasszakszervezet van olyan brigád, amelyik je- nak, az egész kórház szem
Hajdú-Bihar megyei biwttsá- lentósen túlteljesíti a tervet. pontjából azonban -naw elő
gának titkára üdvözölte és A három müszakból 36-an rehaladást jelent - mondotta 
felhívta figyelmüket a növek- járnak esti iskolába. A szocia- Szeniczei Dezső . iga.zgatóhe-
vő feladatokra. lista brigádok vállalták, hogy ly�ttes. - tves mszonylat�n 

A vitaindító beszámolót írni, olvasni tanítják a néhány mintegy kétezer beteggel tob-
Laczkó Imre, a debreceni igaz- írástudatlan dolgozót. A Nyír-

1 
bet ápolha.tunk a. kórházban, 

gatóság III. osztályának he- egyháza. állomáson dolgozó mint eddig. Az év elején ren
lyettes vezetője tartotta. Mél- Bánfalvi József a túrok közötti delkezésünkre bocsátott éiieli 
tatta a szocialista brigádok gyakori áthelyezésekről be- szanatóriummal eg,,ütt éven
szerepét a vasútnál, hangsú- szélt. A sok áthelyezés meg- te 4000-4500-zal több beteg 
lyozva, hogy versenyük célja nehezíti a szocialista cím el- g,Jógyítása vált lehetővé. 
nemcsak a munkaeredmények nyeréséért folyó versenyt. Persze, a berendezkedés sem 
Javítása, hanem a szocialista Sajtos B. András ismertette volt egyszerú do� - foly
e"Tlber formálása is a szolgá- brigádja jó eredményeit és azt tatta az igazgatóhelyettw. 
latban és a magánéletben a vállalásukat, hogy átadják 'EmJrészt azért, mert a laká
egyaránt. Ezután a szállítási munkamódszerüket a többi sok nem etr.1,1 helyen voltak. 
feladatokat ismertette és fel- brigádoknak. Másrészt néhi!ny belső átszer 
hívta a figyelmet a balesetek 

I 

összegezve: hasznos és vezésre is sor került. A fel-
csök:kentésének, a munkafe- eredményes volt ez a tapasz- szabadult lakóépületbe a 11az
gyelem megszilárdításának talatcsere jellegű tanácskozás. dasági irodákat költöztették át 
szükségességére. Kiss János a C-épület negyedik eme!eté-

Sokan hozzászóltak a ta- Debrecen. ről. Az irodák helyén pedig 

4. belgyógyásza.ti osztály né
ven. új osztályt Iétesltett<Lk. 
Lehetőség nyílott m.ég a. gyer: 
meksebészet és a hypertónia 
meofelelőbb elhel'Y'!zésére is. 

- vi-

A, közpQ'll,ti vezetőség élénk vita. után. elfogadta és hatá
rozattá emelte az elnökség előterjesztését. Kifejezésre juttatta 
azt az elhatározását, hogy minden módot és lehetőséget ki
használva., a vezetés munkáját tovább javítva azon dolgozik, 
hogy az irányelvekben vázolt feladatokat a vasút területén. si
kerre vigye. 

Mondja meg őszintén ... 
Amint ismeretes, október 4-

én, csütörtőlron délután 14,21 
órakor üres szerelvényt tolat
talk be a Nyugati pálya.udvar 
csamokánaik IV. vágányára. 
Tolatás közlben a szerelvény 
tíz kocsija elszalbadult a moz
donytól és a Lenin kmút ira
nyában kifutott a vágányról. A 
tiz kocsi közül egy áttörte a 
pályaudvar homlokzati falát és 
a kocsi e'leje az úttesten állt 
meg. A baleset szerencsés ki
menetelú volt, mert haláleret 
nem történt. Egy járókelő, 
Párkányi Jenő-né XX. kerületi 
la'k:os szenvedett súlyos, de 
nem életve<'!Zélyes sérülést. 

Sdkan, főleg a vidékielk kö-
2li.il nem hiszik e!!., hogy ez a 
baleset ilyen szerencsés volt. 
A Nyugati pályaudvar vas-
utasainak a vidéki állomáso
kon gyakran :fel teszik. a kér
dést mostal!1ában: 

- Mondja. meg őszintén, ua.
lóban nem dlrozott hal.áJ.t a 
Nyugatiban kiifutott kocsi? 

S amikor a megnyugtató 
választ hallják. néme!lyek két
kedve csóváljálk fejüket, lát
sziik rajtuk, hogy nehezen hi
sziik el a történteket. 

Valóban szerencsés baleset 
volt. Alkalmunk volt arra, 
hogy beszélgessünk azokJkal, 
aikiknek ez a „szerencs,e" kö
szönhető. Ugyanis nem a vé
letlen műve volt, hogy a ba
kot áttörő kocsd, amely a Bam 
4010� számot víselbe, nem 
okozott s,úlyosa'l:>b szerencsét
lenséget. 

1 
Kiss Gyula térfelvigyázó. 

alki 23 éve vasutas és a bal-

eset idQpontjá!b:m a csarnok 
előtt levő I. számú toronyban 
teljesített szolgálatot, a követ
kezőket mondotta: 

- Meglepódve vettem ész
re, hogy a IV. vágányra. vég
zett tolatás közben a kacs.sor 
elszabadult a. mozdony-tót Rög
tön arra gondoltam, hogy eze
ket a !kocsika,t már ti.e-ín lehet 
megálLítani. A mikro,fonhoz 
ugrottam és Legalább hatszor
hétszer isméteLve � kiáltot
ro.m bele: A csarnok IV. vágá
nya. mellett vigyázz! A IV. 
vágány bakjánál vigyázz! Re
méltem, hogy időben meghall
já,k ezt és féLrehúz6d:n,ak az 
wta.rok. Nagyon örültem, a.mi
kor később megha,llotta.m, 
hogy emberél.ellben ne,m esett 
kár. 

Sallay László fóintézó szám
adó és fizetőpénztáros: 

- A baleset előtt néhány 
perccel a Nyuga,ti. pályaudva,r 
kijárata mellett Zevó nyomtat
oonyra.ktárban voltam. tppen 
egy 1eézilwcsiért indul-tam, 
amiikor észrevettem, hogy a 
IV. vágányra. tolató szerel.vény 
a szokottnál gyorsabban 'köze
lít a bak felé. Mi.ért nem fé
kez? Atvtllant az agyamon a 
gonde>Utt, hogy ez a. azerelvény 
már nem fog megállni. Látva. 
hoqy a IV. vágány végénél 
többen várakoznak. rohanni 
kezdtem feléjük kiáltozva, 
'i.0011: Viq,1ázz! Vig,Iázz! A ri

asztás használt, mert vala
mennyien félre uqrotta;k. Még 
az a fejkendős néni is eljött a. 
bak metlől, aki addi4 az egyik 

lánctart6 oszlopra. támasz,ko
dott. 

Deák Ká.l.mán kapus a kö
vetkezőket mondotta: 

- E:ppen bélyegzős kapu.s 
voltallll a csa1"'110k bejára.tán.H. 
A baleset elóit 16 peronjegyet 
váltottak nálam, akik a Deb
recen felól érkezó vonatot 
várták. 'Egyszercsak meghal· 
lotta.m, hogy a hangszórók a 
IV. vágánynál veszélyt jelez
nek. S hallottam a.zt is, hogy 
dübörögve jön a szerelvény, 
amelyet a IV. vágányra iök
tek. Néhányszor láttam már 
bakkitörést és ,-ögtön az ;utolt 
eszembe. FeWlwm az asztal 
mellől és a IV. vágány végét 
figyeltem. A ba!kJioz érkező 
kocsi, a.mikor azt ki.törte, egy 
pilihinatra megtorpant, de úV· 
ra előre Zendült. Abban a. pil
lanatban a kin.t várakozókra 
gondoltam. Az ajtóhoz ugorva. 
láttam, hogy ott négy férfi és 
egy nő álldog,á.L. Az egyik a? 
üvegfalon át figyelte, hogy mi 
történik a csarnokban. Naf/'Yol 
kiwltottam, hogy Vigyázzanak. 
Meghal:lották, mert éppen 
cseru:lea volt a körút, a Rud� • 
László utcánál piros volt a 
;elzőlámpa.. A várakozók Lero 

hanta.k a lépcs5kön, azutá•1 
már tört ts az üvegfal, recseg
ve szakadt ki az e{111ik tart6-
08'Zlop, s az első kocsi megje
lent a körúton. 

Igy történt. A baleset pi!la
na taföan volt néhány vasutas 
akinek helyén volt a szíve és 
mentette. ami menthető. Ez<ért 
nem lehetett életveszélyes a 
vágányról kitört kocsi. 
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Beszélgetés a Debreceni Járműjavítö oktatási tervéről 

gazók szakmai múveltségéneh 1 - Milyen módszerrel kíván-
eme!éséveJ; kapcsolatos feladtJ- ják megvalósítani ezt a gaz• 
tainkat - folytatta Éles Sán- . dag oktatási programot? 
d?1'. - A , technikumi végzet�- · - Módszereink nem egé-

1 segge! meg nem rendelkezo, szen újak de beváltak _ váelső_�orban 40 _éve7: aluli . do!• J laszolta étes Sándor. _ Jegygozomkat az ipari _'echntkttm zéket készítünk az érdeke!-

Harc közben erősödik 
a brazil szakszervezetek egysége 

Írta : Rafael Martinelli, a Brazil Vasutasok Országos Szövetségének elnöke 

A Debreceni Já.rmú]Q-vi'ó 
oktatási bizottsága a párt 
kongresszusi irányelveinek 
szellemében dolgozta ki ötéves 
oktatási tervét, s a terv meg
valósításának módszereit. A 
terv a Szakszervezetek Hajdú
Bihar megye; Tanácsa által ki
írt pályázaton első díjat nyert. 

esti. illetve levelezo t�gozatá- tek "l é ''t t - · b" tt - 1 ra kívánjuk bevonni. Sza.k- 1 ,:0
_ ,  

s az o'." a asi zzo sag Az elmúlt években a bra- A brazil milllkás- és s,zak- ci6s, po]iti!kát folytat, amely a 
mitnkásainkat egy másodilc 

tag:ai __ elbeszelgetnek veluk. zíliai munkás- és szakszerve- szervezeti mozgalom fontos munkásosztály és a para� 
szakm.a el,sa,játítására ösztönöz-

J Ar,a u,rekszunk. ?;Dg_y vala- zel.i mozgalom nagy lépések· sze1,epet játsrott az ame1ikai tömegek ellen i1:ányu1. A 
zülc. Betanító tanfolyamokat 

me,�nyiuket ��g�ozzuk __ °:. ta.- kei haladt előre az egység es imperializmus kubai katonai rendórség sok s.ztrájkot elfoj
inditunk d.aruvezetök kazán-

n�las fontossagarol. Kulönos a szervezettség útján. Ez nem intervenciója ellen vívott küz- tott, a sztrájkolókat bebörtö
fűtők, gőzkalapá.csvez�tők és 

sulµt . ilelyez��-k a t,a_talok ne- a v�let.l':-°n�, hanem annak del�mben, .  E� _ilO. s�sz_erv� nözték A paraszt-O'knak a föld 
más munka.körökben dolgozók velé�ere. Ta3eko�tJUk liol- ' tulaJdom1Jhalo, hogy a brazil ' zet1 vezetobol iwo küldottség birtoklásáért vívott lruzdelme 
szám.ára. lwgy munkájukat 

gozo�nkat a_ tanula.s, lehetose- proletar:iá_t� a_ gazdasági füg� látogatást �:1 a „K�ib-tel!'- ugyancsak heves rendő1i el-

E!es Sándor elvtárs, a jár
műjavító kultúrotthonának 
igazgatója, akinek jelentős ré
sz.e van a pályamű megszer
kesztésében, az alábbi tájé
koztatást adta a tervben fog
lalt elgondolásokról. 

eredményesebben. baleset- gekrol, tanacsokat adunk az getlensegeert es . 
a gya1TI1at1 ger gyongy� ' s ez „ latogataa nyom.ásba ütközik, jóllehet a 

- Pártunk na{l1J fontos8'igot me te . zhe . k 
I iskolak, a tananyag kérdésében, rendszer ellen vtvott küzde- IS elomozd1totta a sz,;,l!daritás kormány megígérte a földre-

tulajdon_J.t a. dolgozók tovább- n sen vege� sse · Késöbb feli·ételi vizsgára elő- lemben élni tudott a demok- szálainak szorosabbra '_ü ·é��t !ormot, 
tanulásának kezdte Éles Az új gépek ismertetésére, készítö tanfolyamokat indi- ratik�s. és szak.szervezeti s-?a- Latin-Amerika dolgozói ko- A kormány törekvései erii-
elvtárs, - Ez érthető is. hi- a kezelési. műszaki előírások I tunk, majd korrepetálásokat b�ds.agJogok!k_al, . hogy ,gy zött. . . teljes el1enállásba ütköznek a 
szen hacsak sa.ját · portánk011 elsajátítására, valamint a sza- � • .. • • . védJe meg a mar kiharcolt . A brazil szakszervezeti moz- munkásosztály és a paraszti 
nézünk körül, akkor is nagy - , . . , S-erve,ttnk,_ es a�imnyiben er- vívmányait és újabb vívma- 1 galom az 1961. év során nagy tömegek részéról, amelyek a 
fejlődést tapa.sztalhatunk. Vze- lagszeru _gyartasi . '"!unka.fo!ya-

1 

re lehetőség nyilik, műszak- nyakkal gazdagítsa azokat. haladásról tett tanúbizonysá- nép oldalán részt vesznek a 
münk gépparkja, a munka matok t-s-�esere 

1,S tan- cserével is segítjük a váltó- 1961 kéu;ég.telenüt olyan got mind a szervezettség, nemzeti és demokratikus moz
technológiája a legtöbb terü- fo�yam:'ka! i'?:'1í'unk. E_ze� 

J 
�űszakban dolgozók tanulá- 1 esztendő volt. amelyre a küz- mind az __ e�ség és a küzde�- galomban, harcolnak egy 

leten már nem azonos a fel- előadói uze-niunk mérnokei sat. üzemünk pártszen·ezete delmek kibontakozása nyom- mek teruletén. De e haladas olyan nemzeti és demokrati
szabadulá.s előttivel. A szer- lesznek, A szervezést a szocia- a sza�zervezeti bizottság é; 1 ta rá bélyegét. Ez mindenek- ellenére a tömegek gazdasági kus kormány megteremtéséért, 
számok és gépek egyre ton• o- H�a b-rigád.mozgal.omba.n a szakvezetés bátorítani segí- 1 el_ött a tömege:1'< c�lód.ottsá- helyzete állandóan_ tov�bb amely megvalósítaná az jga2li 
lultabbá válnak. A fejlődés részt vevő dolgozók között I ten

. fog . ta 1 ,  dolg '. . k ganak tu!aJdomthat-0. romlik a Jelenleg, kormany földreformot és államosítaná 
wrá.n csökken a dolgozók tes- kezdjük. Nem feledkezünk el I i 

3:1' .. nu O 
. 

ozom at, A munkás- és népi törne- gazdasági és pénzügyi politi- az imperialista vállalatokat, 
ti igénybevétele. s a munka az adminisztrClitív munkakör-

a 
�ladás 

onkénte
sc

it. gek azt remélté�, h_ogy Quad- , kája követke_ztében. E_z a kor- különösen az amerikai vállal-
ma már nagyobb technikai is- ben dolgozók tov 'bbké • • B!.ZOm abban _ jegyezte ros hatalomra mtása után a m�m• ugyarus folytatja Jan1-0 kozásokat. 
mereteket követel mi11,d.e1iki, _ ú 

a __ pz�se-
meg végül Jeles elvtá . nép érdeke.it szolgáló intézke- Quadros politikáját. behódol A brazi1 szakszervezeti 

től. Alig van -munkaterület. rol sem. gyn.evezett „onkolt- . . .. rs ' déseket fog tenni, de az elsó az észak-.amerikai trösztök9ek mozgalom előtt az újab!> küz-
aho! ne volna szülcség meg- séges tanfolyamok" keretében hogy ok�t;:5t tervunket_ a kormánynyilatkozat arra szólí- és monopóliumonaik. Demagóg delmek és újabb győrelmek 
felelő szaktudasra. lehetővé tesszük, hogy növel- megado_tt ido _cz.:att �-radekta- totta fel a népet, hogy húzza módon bejelentette ugyan egy távlatai nyílnak meg a jobb 

- Milyen elvek alapján állí· , jék általános i{lazgatá.si és lanu: vegreha7t;uk. Kcn:etkeze- szorosabbra a nadrágszíját és „al�pvető reform" megvalósí- / élet- _és munkakörülménye-
tották össze az ötéves oktatá- munkaűgyí, számviteli és tes es el nem lanyhulo figyel- taikarékoskodjék, hogy a kor- tás.at, de a gyakorlatban reak- lrert v1vott harcban. 
si tervet? anyaqszerkeze!ési ismeretei• met és munkát kíván ez, de mány egyensúlyiba hozza az 

- Kettős cél J;ebegett előt- ket, és képesített könyvelői buzditás�t lebegjen előttünk ország pén_zügye�t.. , . , 
tünk - foll-tatja Éles Sándor vizsgát tehessenek. Lehetősé- a VII. partkongres.szus ho.tá- A _ kormany külonfele_ mtéz-
-, tervünket ehhez igazítot- günk , ho t, rozatában a kultúrmunkások kedesei csakhamar k1eleztek 
t k Az Z " 

van arra is, gy arsa- , • az ellentéteket és súlyosabbá u . e so az általános mű- dalmi ösztöndíja,/; adjunk a szamara me_gfoga!mazott gon- . tette' k a tö·megek nyomorát. veltség emel:"sére irányul, a d z t T •�·k Múszaki Egyetem nappali ta- J oa :  , . ani':'"'. meg . az em- Igy a tömegek kénytelenek 
második a szakmai képzéSt gozatán néhány fiatalnak. Ter- bereket szocialista módon él- voltak nagy küzdelmeket indi-szolgálja. Dolgozóink 42 %-a 

1 

nem végezte el a nyolc ált.a- -veink szerint hat mérnököt ni
'. 

dolgozni és gondolkoznt". tani. amihez viszont aiTa volt 
lánost, tehát erre különös gon- vonunk be a mérnöki bová.bb- Mt ehhez tartjuk magunkat. srukség, hogy magasabb 
dot fordítottunk. 533 ilyen képzésbe. S I szintre emeljék . öntudatukat 
dolgozónk még 40 éven aluli, ______________ 

z. · és szervezettségüket. E har-
250 pedig az ifjúsági korosz- cokban a munkásosztályt és a 
tályiloz tartozik. Erős elhatá- paraszti tömegeket a lakos-

. 
k, h k H Ó J h t • bb d } 

• li} ság leghaladóbb rétegei támo-

�1:l�. 1°!r, .  :fioi;:i·��l!f I obyan e e ne JO an O gozm r 
ga

�k�ztrájkmozgalmak egy-
k lá · mást érték az egész ország-nos is O 3at. Egyete-mre i:agy Erről tanácskoztak október tök rámutattak arra, hogy b.a.n. Több mint másJ'élmillió főiskolára legalább 50 dolgo- 2-án a vasutasszakszervezet Sreged rendező forgalmi dol- mllll1kás és közalkalmazott zót a�run1t küldeni. 1 szegedi „Petqfi Sándor" Mű- gozóinak munkáját gyakran volt kénytelen eh!hez a harci - Milyen eredmétiyeket ér- velődési Házában tarlolt meg- hátráltatja a menetirányftók eszikö2lhöz folyamodni, hogy tek el eddig a dolgozók okta- beszélésükön a Csongrád me- elfogultsága, helytelen intéz- érvényt szerezzen jogainak, tásában? gye terület.én levó állomások kedése. SOk késedelmet okoz kibővítse azokat és védelmet 

- Ha az utóbbi öt év okta- szocialista brigádjainak veze- a helytelenül szervezett moz- keressen a megél!hetési költsé
tási statisztikáját vizsgáljuk, tői. Az értekezlet célja az donyforduló és a selejt tolatós gek ugrásS7..erű emelkedésével 
tanulságos képeL nyerünk. Ez volt, hogy megbeszéljék, mi- gépek lassú munkája. Bodor 8 p 1 áll ban k , t dh tna1 bb ·t F , , - h ,  K , ! szemben. ao au o am , 
idő alatt általá·1ws iskolába �!1 a a - . ' nagyo segi - ;r_e�c es =. o aro Y 1:ona�- ahol a brazil i,par legnagyobb 

A francia államvasntak kelet-párizsi hálózatában új, korszerű 
biztosító berendezést helyeztek üzembe. A képen a berende

zés kapcsolóterme látható 
(MTI Külföldi Képszolgálat) 

194. középiskolába 162. egye- seoe� . az oszi forga_lom leb� �serok s�el;llt a .. VE;zenyles része tömörül, 1700 s
2itr

ájk 
temre és főiskolára 61 dolgo- n�oh!asához a szoc1al1sta bri- 1s . sok h1baval . !örténik, s zajlott le ebben az időben. 
zénk iratkozott be Az á!talá- J gadok. eilllatt sok a rezs1ut, a feles- Kül.. .. agymértékben E k"J ' t  h 

, 
J , no.s iskolások 18,5: a középis- A megbeszélés elöadója l 

l�g� c�pat!d:endelés. • A bon=i:ik ki :zek a mo.zgal- gy l ome er osszu szere veny 
· k lá k - • 

1 
, . tobb1 felszolalo 1s az elofor- , . , . . . 

is o so 22, a_ egye1.emre es Horvath Imre felugyelo, a dult hib 'k 
. rt tése 11 tt ma.le 1961 masodik feleben. A Szov1etunwban szeptem- akik elsösorban az elegy ösz-

fő-iskolára beiratkozottak szegedi igazgatóság forgalnu 
ka

a is11:e _e
tásár

_ m
t
e

tt

e
k Az 1961 év során a vasuta- ber 19-én a lihobori fűtóház szeállitásában vé!!eztek gyo= o , • , •. é 

I 

a mun megiav1 a e e , , . , . . - · 
_ •� 

18_ 1/o-a_ hagy� abba a tanu_last. csoportiana� vezetoie, k rte a javaslatokat. 1 sok egesz sor sztraJicot md1- 1 egyik mozdonyvezetoJe majd- munkát. Ezzel elérték, hogy Tavlati termmk_ az eddigi , ta- (mgádveze!o�et, hogy munká- Reméljük, a vezetés irán á- tottak, Ezek_ � sz:rájkmozgal-
/ 

nem egy 1?lométe� hosszú te- egy nap alatt 2200 rakott ko�la�ok__ figyelembevete- 1 Jukka.! _ seg1tsék az_ 1gazg�t�s�- ban gyakorolt bírálatok m�g- mak meghius1tották a kor- herszerelvenyt tovabbított. A csit indítottak terven kívül A Lével .. készult. Arra kell tore- got a Jobb eredmeny elerese- hozzák a kívánt hatást és ja- má.nynak a bérek rögzítésére szerelvény 1 17 kocsija szén- szovjet vasutasok ezt a nem kednunk, hogy megfelelő fel-
, 
ben. Ismertette �kat az oko-

1 vulni fog a munkaszervezés. ü-ányuló terveit. 30 és 60 szá- nel, fával, gépekkel és egyéb 
tételeket biztositsunk a tanu- kat, art:el_yek k!5vetke�ben Ez az elófeltétele hogy a sze- zalék közötti béremeléseket I áruféleségekkel volt meg.rak- mindennapi eredményt a 
ló dolgozók számára, s ezzel a s�?ed1 1g_1;'2!_la!óság az igaz- gedi igazgatóság kikerüljön sikerúlt kiharcolni és az or- va. A vonat súlya 800 tonnával Nagy Októberi Szocialista For-
megelőzzük a lemorzsolódást. J gatósagoI_<: -�ozotti versenyben 

I nehéz helyzetéből. szágos bérminimum 40 száza- múlta felül a normát. radalom 45. évfordulója tíSz• 
Oktatási tervii.nk részletesen 

\ 
,,sereghaJto ' lett. lékkal emelkedett. Ez az eredmény a diszpé- teletére indított munkaver-

tartalmazza a múszaki mun- A vita során Szabó József Dr. Bánkfalvy Gyula cserek jó munkáját is dicséri, seny keretében érték eJ. 
kakörben foglalkoztatott dol- és Kovács István brigádveze- Szeged. A munkásosztály egységének 

ÚTIJEG YZETEK 
II. 

Berl in i  séta 
Kékesszürke nyá,-i reggel 

voit, A berlinL Ostbahnhof 
csarnoka, mint egy nagy sötét 
torok nyelte a vonatokat. Az 
,,S Bahn" 3-4 kocsiból álló sze
relvényei, alig 5 percenként, 
60-80 kilométeres sebességgel 
,,kergetik'' egymást. 

Sétára indultunk . . .  
Vidám, jólöitözött emberek 

járják az u teákat. Itt-ott még 
láthatók a háború nyomai: sé
rült házak, romok, egy-egy 
üres telek. A főutcák új kosz
tümbe öltöztek. Modern. szög• 
letes épületek sorakoznak egy
más mellett. Közülük is ki
emelkedik az NDK egyik büsz
kesége, az újonnan épiilt Karl 
Marx Allee. a metropolisra 
emlékeztető levegös, sokteres, 
wgá,reg·yenes utca. 

A híres U-nter den Linden 
(a Hársfa sor) fái újra zöldell
nek. Foghíjas bár, de nem 
romos az utca. A fasor közt 
1:egigtekintve. a mai tényleges 
lwput, Nyugat és Kelet kapu
ját a Brandenburgi Tort lát
juk. A kapu előtt néhány mé
ter vascső és szögesdrót képe• 

zi a határt. A Reichstag, mely 
a drótsövény mögött van, bom
bafüstös ablakaival, itt-ott 
csonkult falaival még emlékez
tet a szörnyú múltra. 

Sétánk közben betértünk a 
Pergamon múzeumba. A szür
ke, szögletes épület kívü!rö! 
barátságtalannak látszik. Belül 
annál ünnepélyesebl}. Szinte a 
Pergamoni birodalomban, az 
egykori római provinciában 
járunk, az időszámítás előtti 
második században. 

A Burg von Pergamon -
magyaráznak a táblák - a 
pe1·gamoní ki-rályi vár -
1878-86-iki ásatásokból előf&e

rült - színes mozaik padlóza
tán járunk. Eredeti oszlopok· 
kal, párkányokkal, figurákkal, 
díszítésekkel együtt tökéletes 
a palota rekonstrukciója. 

Fájum - magyarázott német 
kísérőnk - a nílus-parti e1te• 
metett város, megannyi régé
szeti lelete, a Középbirodalom 
fá.raóinak emlékét őrző hfres 
havarai és az el-!ahumi pira
misok lelőhelye. Régészeti 
szempontból Fájum oázis a 

régi nílus-pa1'tí városok Dionü
szian, Tebtunis, Theadelphia 
és mások miatt jelentős. 
Egyetlen eltemetett nagy levél
tár. Az egyiptomi papíruszte
kercsek nagyrésze innen k�rült 
elő. A homok megőrizte a fáju
miak tábla és mú-miafestészet 
terén alkotott -remekeit. 

Berlin még így csonkán is 
őrzi a több milliós nagyváros 
jellegét. Az utcákat járva sok 
érdekeset lát a kíváncsi szem. 
Mégis ha megkérdeznének, 
hogy mi maradt meg Berlinből 
a legjobban bennem. így vála
szolnék: német barátaink a 
nehézségek ellenére is jóked
ve!, munkaszeretettel építik 
fővárosukat, 

Természetesen feltúnt az is, 
hogy az autóbuszokat a német 
alaposság ellenére sem. zárják 
úgy, olyan ka!odaszerüen, mint 
Budapesten. Az állomások 
úgynevezett fapados büféiben 
pedig éppen olyan csend, tisz
taság honolt, mint az első osz
tályú éttermekben. Az embe
rek nyugodtan, csendben be
szélgetnek, fogyasztanak a szf
nes müanyagterítővel takart 
asztaloknál. Igaz, nem. karcos 
pálinkát, vagy tüzes bort, ha• 
nem sört, vagy üdítő szörpféle
séget. 

Gergely J67sef 

(FolyEatittk) 

és szervezettségének fejlődése 

Miként várhat.ó volt, a szak
Új vasút az erdő rengetegben 

szervezeti mo,,galom, valamint I 
A Kínai Népköztársaságban 

a közalkalmazottak és a pa- a közelmúltban fejeződött be 
raszti tömegek sze,rvezetei egy új 200 kilométer hosszú 
megerősöd,tek ezekben a küz- vasútvonal építése. Ez a vo
delmekben. Uj szakszervezeti nal belső Mongólia észa.ki ré
szövetségek jöttek létre. sze irányában az erdők ren-

ségessé a 200 kiloméúr hÓ3z
szúsá.gú vasútvonal megéptté
se. 

Huszonnégy órás 
sztrájkot tartottak 
az angol vasutasok 

Az 1 961. év gazdag volt po- getegében húzódik. A vonalon 
litill<:ai és társadalmi esemé- elsősorban kitennelt fát, rön- 1 
nyek>ben. aminek oka abban köket száUitanaik. Kínának 
ker6endó, hogy a kormány ezen a vidékén naponta több 
intézkedései fenyegetést je- 1 00 ez� köbméter fá_t _tenne!- j Okt.óber 3-án, szerdán, Nagy
lentettek a nemzeti, detnok- nek ki. Ez � �n-1/iseg , a fa Britannia összes vasút- és 
rati'kus és munkásmozgalom- ! ki_termelés ge?esitése�Z alza.n- 1 földalatti vonalain álljt je
mal szemben. doan fokozódik, így valt szuk• 

1
1eztek a szemaforok. Az angol 
vasutasok, mint ahogy azt már 
korábban bejelentettéik, kedd· 

Súlyos vasúti szerencsétlenség Lengyelországban 1 ró! szerdára virradóra 24 
órás sztrájkba léptek, hogy 
tiltakozzanak a konnány úgy-
nevezett racionalizálási int.éz-

A Varsótól mintegy 150 ki- zés következtében a Varsóból kedései ellen, amely sz.ámos 
lométernyire fekvő Piotrkow jövö vonat öt kocsija_ összesen vasúti műhely bezárását és 
város közelében október 9-én tehát 16 kocsi siklott ki. több ezer munkás, valamint 
este súlyos vasúti szerencsét- A két gyorsvonat nagy se- alkalmazott elbocsátását von-
lenség történt. bessége miatt az összeütközés ja maga után. Az is felhábo-

A Varsó felé tartó nemzet- roppant nagyerejü volt. A ko- rította az angoi vasutasokat, 
közi gyorsvonat 11 kocsija - esik összelapultak s a töltés- hogy az inté2lkedéseket a 
feltehetően sínrepedés miatt ró] lecsúsztak. szakszervezetek me�érdezése 
- kisilklott. A kocsik közül 3 Az első hírügynökségi le- nélkül hozták. 
átcsúszott egy sinelágazásra. lentések szerint 41 utas meg- A sztrájk méreteire jellem• 
Ezen a vágányon 100 kilomé- halt, 62 pedig megsebesült. A zó, hogy szerdán Nagy-Britan
teres sebességge1 éppen abban menJési munkál��k 

. 
az';mnal nla területén egyetlen vonat "

d
"
b k

""
zleked tt á-

�-egmdultak, a sotétseg es a sem közlekedett, szünetelt a 
� 1 0 en ° .. . e egy m kod azonban megnehezítette forgalom a londoni földalattin sik nemzetkozi gyor�vonat, az akciót. A baleset okalnak is. A földalatt; dolgozói iS a ,  amely beleszaladt a kisiklott j kivizsgálására külön bízott- I vasutasszakszerverethez tar-
három kocsiba Az összeütkö- ság szállt ki a helyszínre. toznak. 
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Találkozás kubai 

és t•ielnami fiatalokkal l Vasutasok a párt kongresszusÍ 1 
Október 5-én a l\'Iagyarorszá-

1 gon tanuló kubai és vietnami 
fiatalokat látták vendégül a 
MAV Tisztképzó Intézet hall- I 

ÍrányelveÍről 
gatói. Országszerte nagy érdeklő-

Jóleső érzés volt találkoz- 1 déssel tanulmányozzák a vasu
nunk azoknak a népeknek a tasak a párt kongresszusi 
fiaival, amelyek nemrég még irányelveit. Az irányelvek, 
gyarmati elnyomatás alatt él- amelyek lemérik eddigi fej
tek. Intézetünk KISZ-titkára lódésünk útját és értékelik 
üdvözölte a vendégeket, majd a szocializmus építésében 
Brarnon Purnpido kubai fiatal elért eredményeinket, bemu
beszélt a kubaiak életéről és tatjále a további fejlődés lel
felszabadító harcaikról. Ezután kesítő tárlatait. A szerkesztő
kultúrműsor következett régünkhöz érkezett levelek, 
amelyet a kubai fiatalok ad� 1 hozzászólások arról tanúskod
tak. Dalaikat, táncaikat jelleg- nak. hogy vasutasaink helyes
zetes hangszereik kíséretével ! léssel fogadták az irányelve-
mutatták be. ket. 

A kubai és a vietnami fiata-
, 

• , 
lok a késő esti órák_ig együtt Az 1parosodo Kecskemet 
maradtak a hallgatokkal. Ez L' . · A t • . . 
a találkozó is elősegítette, hogy 0r1!1� .. n al, kecskemeh al-
elrnélyüljön barátságunk a volt lomasf�nok: 
"ya.rrnati országok népeivel. j - Varosunk, Kecskemet a "' ! kongresszusi irányelvek szel-

Benedek Tibor lemében fejlődik. új városrész 

Öltözőbővítést kérnek 

épül, a Lenin-város, ahol még 
az idén 1500 Íakást adnak át. 
Pártunk ipartelepítési politiká
ja kedvezően hat a város fej
lódésére. A közelmúltban több 
új üzemet telepítettek Kecske
métre. Létrejött a Reszelőgyár, 
a Rádiótechnikai Gyár, a Pneu
matikus Berendezések Gyára. 
A meglevő üzemeket is szá
mottevó beruházásokkal bóví
tik. 

A város környéki futóhomok 
.,aranyhomokká" változtatása 
keretében az elmúlt három év 
során csaknem 4000 hold sző
lőt és 6000 hold gyümölcsöst 
telepítettek nagyüzemi módon. 
Ezek az eredmények és a to
vábbi szép program bennün
ket kecskeméti vasutasokat is 
további jó munkára lelkesíte
nek. 

Bizalom a párt iránt 

Róth Ferenc, az Utasellátó 38. 
székesfehérvári üzemegysege
nek pártonkívüli dolgoroja: 

A Keleti fú.töház fónök..,ó... j szekrényt csak a mozdonyszín - Egy szabadnapom alkal-
géhez tartozó villamosmoz- csarnokában tudtunk elhe- mával én is elolvastam az 
donyszin dolgozóinak létszáma l)!e:mi az irodák é� a raktárak irányelveket és látom a jelen
az utóbbi év folyamán megsza- folott. Ez a __ h�_ly_ telen n':71: af- töségét. A sokat hangoztatott 
porodott. Ezért növelnl kellett ki:_lmas �z. o!toz�sre. A_ f��h�_z tőmegkapcsolat az utóbbi 
az üzemi öltöző befogadóké- k?zponti epuleteben. _lev_() ()lto_- években eleven valósá,ggá vált. 
pességét. A szúk épület lehe- zob� 40_ doli!,o�ón� Jar o�tozni, A tömegek ma ténylegesen kö
tőségeihez képest ez meg is ��i eleg �orulmenyes es sok vetik a párt szavát. Nagy je
történt, s ma már 374 személy idoveszteseget okoz. . lentöségűnek tartom, hogy a öltözik a fürdő melletti nagy Hogyan lehetne megoldam a 

1 . b·· f I á .... 
teremben, amely zsúfolásig te!- problémát? part atran e t rta a regi m-
ve van öltözőszekrényekkel. Amint Novai János elmon- bálkat és leszámolt velük. Mi, 

A szakszervezeti taggyűlése- dotta jó lehetőség kínálkozik pártonkívüliek bizalommal kö
ken és a termelési tanácskozá- az öltözó újabb bővítésére. Az .-etjük a párt szavát. Azt kér
sokon az utóbbi időben mégis épület mögött ugyanis egy jük vezetöinktól. hogy az egy
többször napirendre került az tágas vasúti autógará� Jal�l- szerű emberek gondjaival, pa
üzemi öltöző kérdése. A fel- hato; Ha ennek egy r'.'5z_et at- naszaival mindig behatóan és szólalók az öltöző további bő- adnak a _moz"'.o�s=nek, lelkiismeretesen foglalkozzavítését kérték. Miért van eITe maradna meg eleg hely az nak szükség? autók számára .. Ezzel kapcso- · . . . 

- Havonta újabb és újabb latban beszéltek Tölgyes Lajos Valanuk:or a személyi kul-
villamosmozdonyoleat kapunk, elvtárssal, a 7. szakosztály ve- tusz idejében bizony meggon
s ennek megfelelően szüksé- zetőj:óvel, aki kérésüknek do1tuk, hogy átlépjük-e a párt
gessé vált létszámunk ismételt helyt adott és megfelelő intéz- iroda küszöbét. felkeressük-e 
növelése - mondotta erről 

I 

kedést ígért. a párttitkárt problémáinkkal, 
Novai János művezető, a fűtő- A villamosmozdonyszín do!- javaslatainkkal. Ma mindenkor 
ház szakszen·ezeli bizottságá- gozói remélik, hogy a segítség bizalommal fordulunk a párt
nak munkavédelmi felügye- ezúltal sem marad el és az hoz és minden erőnkkel eló
Jóje. �..104--dolgawwca:S már egé..2-ségiik védelme érdekében _segítjük az iránye]Yek megva
ne": tudtt.'.n� elhely_nni .a szükséges öltöző-bővítést rövi- l lósitását. Boldogulásunk zá-
bov,tett olfozőöen. 64. olt,no� 1 d sen meggldják. Joga e7_ 

Üzembe helyezték az elsö fénysorompót 

Reális tervek 

Kadocsa. Lajos a. 6. szakosztály 
müsza.ki lőelőa.dója.: 

- A kongresszusi irányelve
ket tanulmányozva különösen 
a gazdasági építőmunltánk 
alapvető célkitűzései ragadt.ák: 
meg figyelmemet. Lény�ében 
ettől függ fejlődésünk üteme, 
a foglalkoztatottság mértéke 
egész népünk jóléte. Ugy lá
tom, gazdasági terveink reáli
sak és mértéktartók. Külónö
sen fontos, hogy e tervek fi
gyelembe veszik az ország bel
ső és külső adottságait, lehető
ségeit és szükségleteit. Nem 
fogunk olyan árukat termelni, 
amelyekhez nincsenek adott
ságaink, hanem ezeket a KGST 
más országaiból szerezzük be 
a szocialista munkamegosztás 
alapján. Viszont fokozzuk az 
olyan áruk termelését, ame
lyekhez jó adottságaink van
nak. 

Jelentős cél az is, hogy to
vább javítjuk az ipar anyag
ellátását. A termelést még sok 
esetben akadályozza az anyag
hiány, vagy az, hogy egyes 
gyárak késve kapják az anya
gokat. A folyamatos anyagel
látás megvalósítása a vasúti 
szállításra is sok feladatot ró, 
s mi igyekszünk úgy irányíta
ni a munkát, hogy a szállítási 
feladatokat zavartalanul, min
dig kellő időben elvégezzük. 

Mi is építkezünk ... 

Ambrus Jó:rsefi az EszaJli Jár
müjavító kőmüvese: 

- Építőmunkás vagyok„ s 
így tudom értékelni, mit jelen
tenek a kongresszusi irányel
ve.l;cbe foglalt lakásépítési ter
vek. Dolgozóink nagyon vár
ják. hogy ezek a szép ter
vek mind előbb megvalósulja_ 
nak. Többen kifogásolták már, 
hogy az Eszaki Járműjavító 
dolgozói közül eddig kevesen 
kaptak szövetkezeU lakást. 
Több mint százan vannak már, 
föleg fiata.lolc. akik összegyűj
tötték a la.kásszövetkezetbe 
való belépéshez szükséges 
pénzt. 

3 

Fuvariogi napok Budapesten 
Október 11-én csütörtökön 

délelőtt a Technika Házában 
dr. Csanádi György a közleke
dés- és postaügyi miniszter 
első helyettese ünnepélyesen 
megnyitotta a Közlekedési Tu-1 
dományos Egyesület által ren
dezett fuvarjogi napokat. 

Az október 11-tőJ 13-ig tar
tó fuvarjogi napokon 8 előa- 1 

dás és korreferátum hangzott 
el. A vasúti fuvarjog problé
máit érintő előadások közül 
elhangzott d1'. Baczonyi Zol
tán. a Vasúti Tudományos 
Kutató Intézet munkatársá
nak előadása a hazai vasúti 
fuvarjog szabályozásának 
egyes problémáiról. Az első na
P<>n került sor dr. Nánássy 
Béla nyugalmazott MAV fő
igazgató előadására, melyet 

.,A vasúti fuvarjog jogi szabá
lyainak egységesítése" címmel 
tartott. 

gászokon kívül felszólaltak a 
Szovjetunióból, Lengyelország
ból, az NDK-ból és Ausztriá• 
bó! érkezett vendégek is. 

B. 1, 

Mnnkásakadémia kezdődött 

Szerencsen 

Szerencsen a vasutas kör 
helyiségében október 5-én ün
nepélyesen megkezdődött a 
munkásah--adémia előadássoro
zata. 

A megnyitón megjelent és 
előadást tartott a vasút kelet
kezésének tötiénetéról 
dr .. Pásztor Pál, a miskolci igaz.. 
gatóság vezetője. A vasutasok 
nagy lelkesedéssel kezdték az 
ismeretek elsajátítását. A 13 
előadásból álló előadássorozat 
a jövő júniusban fejeződik be. 

Pénteken. október 12-én ke- 1 A munkásakadérnia anyaga 
rült sor dr. Papp Endre a vasúti vonatkozású, főként ke
Vasúti Közlekedési Tudomá- reskedelmi jellegű. Az e!óadá
nyos Kutatóintéz,zt osztályve- so�at -� mis�?lci igazgatóság 
zetőjének előadására melyet eloadot tartJak. 

,,A koordinált vas;íti-közúti I A �egnyitó előadáson 80 
fuvarozás jog; problémái" cim-

, 
vasutas Jelent meg, 

mel tartott. Németh Pál 
A legjobb magyar fuvarjo- Szerencs 

A 1\1:ÁV Tisztképzö Intézetben modern távkózlii- és bizosító• 
berendezési terem áll a hallgatók rendelkezésére, A kéP"...D 
Ürögi József szakoktató a telefonközponti keresőgép alkatré
szeit ismerteti a forgalmi- és kereskedelmi tagozat két hall• 

ga,tójáva.l 

A KAPUS 
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Gépi kocsimosó berendezés 
tervein dolgoznak a Vasúttervező mérnökei 

tek. A tanulmányúton szerzett 
tapasztalatok értékelése után 
ezt az előirányzatot 50 száza
lékkal csökkentették, annak 
ellenére, hogy a mosóberende
zés részére külön csak erre a 
célra szolgáló vágányt kell 
építeni. 

A személyvonati tároló 
vágánycsop0rtról naponta. 
25-30, 10-15 személyko
csiból álló szerelvény ke
resi fel a mosóvágányt. 

ahonnan tiszta állapotban, 
vagy visszajár a tárolóvá
gányra vagy egyenesen az in
dítóvágányra áll be. 

A kulturált utazás követel
ményei között igen fontos 
szerepet játszik a tisztaság és 
ennek révén a biztonság nö
vekedése. A vasúti személy.ko
csik külső tisztítása kézi esz
közökkel. nem oldható meg 
kielégítően. l!:ppen ezért a 
MA V is tervbe vette, hogy a 
két budapesti nagy pályaud
varon gépi k006limosó-beren
dezést létesít. A berendezés 
terveit a MAV Vasúttervező 
ÜV. készíti. A tervezést meg
előzően, a feladat jelentősé
gére való tekintettel, két ter
vező. Tóth Béla és Szentpáli 
Gyula mérnökök az NDK-ban 
tanulmányozták, a KGST ke- A m'osóvágányon a mosási 
retében szervezett kéthetes technológia a következők sze
tanulrnányútjuk során a DR rint alakul: amikor a szerel
kocsimosó berendezé&eit. vény első kocsija a mosóbe-

Mint értesültünk róla, a ter- rendezést eléri, a járműveze
veket az év végére elkészí- tó a tolatás sebességét 2 
tik, s km/ ó értékűre csökkenti. 

A mosás első fázisa a ned-
a kivitelezést már 1963. vesítés, mely a kocsinak bósé-

tavaszán megkezdik. ges vízzel való lezuhanyozásá-
Elsónek a Nyugati-pályaudvar bóJ álL Ennek kettős célja 
kocsimosója épül meg. A kül-

1 

van. Az egyik, hogy a forró 
földi tanulmányút előtt a ter- napsütésben felmelegedett ko
vezők a tervfeladatban 16 mii- csiszerelvényt lehűtse, nehogy 
lió forintos költséget tervez- a következő fázisban felhor-

A Zseleznodorozsn i j  Transzport 
magyar száma 

A szovjet vasutasok gazda- mosítás kérdéseit tárta a 

dott vegyi anyag, illetve mo
só.szer a felületre rásüljön. 
Másik célja a nedvesítésnek, 
hogy a kocsi felületén levő 
szennyréteget átáztassa, abban 
a vegyszer behatolását előse
gítse. 

A nedvesítő állványtól meg
feielő távolságra van a vegy
szer-, illetve mosószerfelhordó 
állványcső, melyből a nedves 
kocsioldalakon sűrített levegő
,·el hab alakjában hordják fel 
az oldószert. 

A szerelvény eközben lassan 
tol előre és a vegyszerfelhor
dástól számított 40 m-en be
lül nem történik a kocsival 
semmi. Ezt követően kerül a 
jármú a függőleges tengelyű 
és forgó kefehengerek közé, 
melyek a kocsioldalak mecha
nikai úton való tisztítását vég
zik. A kefe szőrzete múanyag
szál, mely vegyi, mechanikai 
és hőhatásnak egyaránt jól 
ellenáll. 

Ezt követően a jármú egy 
bő öblítővíz-felhordó állvány
erdő és öblítő kefehengerpár 
közé jut, mely az oldószert és 
a fellazított szennyeződést 
mossa le. Innen egy csőkapu 
ai1á kerül a jármű, mely az 
utóöba.ftést látja el bőséges 
víz felhordásával. A mooás 
utolsó fázisát az ablakfelüle
tek lágyított vízzel való leöb
lítése jelen ti, hogy az üveg
felületen csurgási sávok, mész
maradványok ne legyenek. sági és műszaki lapja, a Zselez- szovjet olvasók elé. Dr. Faragó 

nodorozsni; Transzport szep- Ferenc a MAV járműjavítási 
temberi száma csaknem kizá- problémáit tárgyalta cikkében, A mosóberendezés múköd-
rólag magyar vasút,i szakem- Papp Károly az 1/6. szakasz- tetéséhez egy ember szűk-
berek cikkeit, tanulmányait tály vezetője a magyar vasu- séges, 
tartalmazza. A szerkesztőségi tak felépítményének rekonst- aki a vágány fölött elhelye
vezércikk leszögezi, hogy a rukciós munkáiról számol be. zett kezelőtoronyban van, 
magyar népgaroaság az elmúlt Urbán Sándor az 1/9. szakasz- ahonnan minden berendezési 
években különösen gyorsan tály vezetője a MAV távköz- tárgy működését jól megfigyel
féjlódött. Ennek eszköze a dol- lési és biztosítóberendezési fe;- heti és a vezérlőasztalon el
gozók egyre szélesebbkörú ér- lödéséről írt rövid tanulmányt. nelyezett hat darab pneurnati
deklódése a gazdasági kérdé- Fekete András és Lukácskó kai szelep és 36 darab elekt
sek iránt és erőfeszítése a2 Sándor, a kibernetikai tudomá- romos nyomógomb segílségé
állami tervek túlteljesítéséért. nyok _e kft _neves s�emberé- vel a jármú haladásának meg
A vasúti szállítások fejlődésé- nek _cikkebol_ a szovJet olvasók felelően, a mágneses szelepe
ról írva a lap megállapítja, megismerhetik, hogyan hasz- ket illetve tárgyakat üzembe hogy 1938-hoz viszonyítva a nálj�k _fel az �lektro"!likus szá- hel�ezi. o. J. teherszállítás nfflgnegyszerező- mológepeket es logika, gépe-

! dött, a személyszáJllitás pedig ket az áruszállítás meg. 
több, mint ötszörösére emellre- gyorsítására. Szentgyörfllli Ká-
dett. roly, a Vasúti Tudományos 

A tekintélyes szovjet lap Kutató Intézet igazgatója a 1 
magyar számának első cikkét MAV tudományos kutató mun
Kossa István közlekedés és kájáról írt értékes beszámolót. 
postaügyi miniszter írta, mely- Nagy József, a VATUKI 
ben ismerteti hazánk közleke- helyettes vezetője az egyenes
désének fejlődését, a jövő ben fekvő hézagnélküli vágá
perspektíváit. nyok stabilitásáról írt magas-

A lapban megjelent Lindner színvonalú tanulmányt. Kutasi 
József vezérigazgatóhelyettes Lajos, a VATUKI Kossuth
cikke a Magyar Allamvasutak díjas tudományos munkatársa 
személy- és teherszá!lításának az előfeszített vasbetonaljak 
megszervezéséről, Harmati alkalmazásáról számolt be a 
Sándor vezérigazgatóhelyettes szovjet lapban. Máté Sándor 

1 a gőzüzemű fűtőházak diesel az 1/2. szakosztály vezetője a 
üzemre való átalakításának hazánkban folyó szakmai ká; 
kérdéseiről írt. Tölgyes Lajos derképzésről írt elemzést. 

Ki a felelős? 
OJsághlr: Szeptember Z-án 

Aszód állomáson az v. és a VI. 
sz. vágány között tartózkodó 
utasok közül a 11G kilomé
ter/óra sebességgel áthaladó 
402/a sz. zyorsvonat 5 személyt 
halálra gázolt, 1 személy pedig 
súlyos sérülést szenvedett. 

Az alig néhány szóban kö
zölhető hírt, amely mögött 
megrendítő egyéni és családi 
tragédiák vannak, mindenhol 
megdöbbenéssel tárgyalták. 
Különböző vélemények alakul
tak ki és mindenki a maga 
szempontjainak megfelelő kö
vetkeztetéseket vont le. Egy 
kérdés azonban - kimondot
tan vagy kimondatlanul 
egyértelműen foglalkoztatott 
núndenkit. 

Ki a felelős ezé1't a szeren
csétlenségért? Ki, hol, miiyen 
mértékben követett el mulasz
tást, amelynek következmé
nyeképpen ez a döbbenetes 
esemény be_következhetett? 

A jogosan feltett kérdésre 
nem könnyű a választ megad
ni, mert nem lehet egyszerű
en az idevonatkozó vagy erre 
az eseményre ráhúzható sza
bályokkal magyarázni. Meg 
behatárolni is nagyon nehéz. 

Objektív nehézségek 

A magunk rész.éról megpró
báljuk a kérdést úgy vizsgál
ni, hogy szerteágazósága elle
nére is tudjunk egy olyan -
lehetőleg mindenki szempont
jainak megfele!ó - képet ki
alakítani, amely alapul szol
gálhat eredményes intézkedé
sek megtételére. 

Kezdjük talán a növekedés 
nehézségeivel. 

A vasút teljesítményének 
értékelésénél nagy eredmény
nek számít, hogy az utasfor• 
galom a háború előttinek 
többszörösére emelkedett és 
ezt vasutupk - nagy erófeszí
t.ések árán ugyan - teljesíteni 
tudta és tudja jelenleg is. Pe-

dig utasirány!tó berendezése
ink és rendszerünk nem fejlő
dött egyenes arányban. az 
utasok számának növekedésé
vel. Az újonnan épített Déli
pályaudvar utasirányító rend
szere e tekintetben már utal 
mutat, de ezen és a győri, va
lamint a székesfehérvári pá
lyaudvar újjáépítésén kívül 
alig lehet valamiról beszámol· 
ni. 

Az utasforgalom mellett nö
vekedett a vasút teherforgal
ma is. Ez pedig maga után 
vonta a vonatok számának nö
vekedését. Ma már egyes vo
nalakon egy-egy vonatnak a 
menetrendtől eltérő megállí
tása hosszú órákra felborít
hatja a vonal forgalmát. 
Enúatt és a közben jelentkező 
utasforgalom miatt az állo
mások dolgozói nehéz helyzet
be kerülnek, mert ilyen eset
ben legfeljebb csak a hangoo 
bemondóra támoszkodva tud
nak az utasok irányításával 
foglalkozni - persze csak ott, 
ahol ilyen van - mert sok he
lyen még hangszóró sincs. 

A vasút veszélyes üzem 

mereven betartaná, a vonato
kat nem is lehetne az állo
másból elindítani. 

Az „élelmes" utasok 

Egészen katasztrófális a 
helyzet egy vonat behaladása
ko.r, amikor a várt vonat vá
gánya mellett csomagokkal, 
gyerekekkel, nagy tömegbe 
felsorakozva ,várják a vona
tot. De akadnak úgynevezett 
élelmes utasok is, akik közvet
len a vonat behaladása előtt 
mennek át az ellenkező ol
dalra, hogy a többi utast ezzel 
megelőzve előnyösebb felszál
lást tudjanak maguknak bizto.. 
sítani. Többek között ez is • 
egyilc okozója volt az aszódi 
tömegszerencsétlenségnek. 
Kettősvágányú pályák állomá
sai!'l még fokozódik a veszély 
az ellenirányú vonatok köZ:e
kedése miatt. 

Nyugodtan fel lehet tenni a 
kérdést, hogy nagy tömegű 
utas esetében az ilyen veszé
lyes helyzet megakadályozásá
ra elégségesek-e a rendelke
zésre álló eszközök, vagy az a 
kevés létszámú vasutas, ame1y 
az állomás forgalmi szolgála--

A vasút területén csak úgy tát ellátja? 
szabad mozogni és ott szabad Nem, még akkor sem, ha 
tartózkodni, ahol nincs veszé- rendelkezésre á'lna a rendé
lyeztetve az emberek élete és szeti közegek aktív támogatú
testi épsége. sa. Egy azonban bizonyos, sür 

Ha a közigazgatás szem- gősen tenni kell valamit az 
pontjából vizsgáljuk a kér- utasok életének és testi épsé
dést, nem lehet vitás: megfe- gének az eddigieknél nagyobb 
lelő szabályok, törvényes elő- mérvű biztosításáért. 
!rások biztositják, hogy a ,:as- Tenni, de mit és hogyan ? 
út területén tartózkodó vas- Ime, néhány javaslat. 
úton k,í1.,-üliek eleget tegyenelc Az állomások területét zárt 
az ez irányú kötelességeiknek. helyekké kell kiképemi úgy. 

Ezek ismeretében azonban hogy a Yasúton kívüliek. az 
bárki nyugodtan felteheti a utasok is csak az arra kijelölt 

kérdést, hogy ha ilyen jól helyen léphessenek be és 
hagyhassák el azt. megalapozták a vasúton a Minden számba jöhető forszemélyvédelmet, mi az oka galmú á'.lomást el kell látni annak, hogy mégis gyakran 

éri baleset az utazókat? hangos bemondóval. 
A lehetőség szerint. bizonyq� 

Már említettük, hogy a vas- időcsoportokba súríteni vagy 
út területén tartózkodólc ve- legalább is az eddigieknél na
szélynek vannak kitéve a vas- gyobb tengelyszimmal kell 
út veszélyes jellegénél fogva. közlekedtetni a vonatokat. Ennek ellenére tapasztalhat- Nagyobb gondot kell fordí
juk, hogy sokan személyes tani az utazóközönség nevel<'.~ 
szabadságuk korlátozásának sére. A közúti közlekedéshez 
tartják, ha saját érdekükben hasonlóan már az iskolában 
felhívják a figyelmüket egyes oktatni kell a vasút területén 
előírások betartására. va'ó helyes magatartást. 

Véleményünk szerint a vas- Szükségesnek látszik eg" 
útnak és a rendészetnek az ed- olyan jogszabály megalkotásn 
digieknél s.zorosabb együttmú- és érvényesítése is, amely b,
ködésével a helyzetet bizonyos zonyos körülmények közöli. 
mértékig lehetne enyhíteni. előzetes figyelmeztetés nélkül 
Ehhez azonban szükséges vol- is lehetővé teszi azoknak a 
na hatékony rendszabályok al- személyeknek a felelősségre 
kalmazása, mert ha továbbra vonását, akik nem tartják be 
is csak az érdekeltek belátá- a vasút területén tartózkodó., 
sára és öntudatára apellálunk, számára előírt rendszabályo
rengetegen szenvednek a vá- kat. az 1/7. szakosztály vezetője a I Az ízléses kiállítású, gazdag 

MAV gördülőanyagállományá- ábra és képanyaggal illusztrált 
ró! írt elemző cikket, melyet szovjet szaklap olvasói e cik
több kép és ábra tesz szemlé- I kekből megismerheti� a _m�-

\ 
A szombathelyi já�müja.vító _vezetői és �ozga.lmi szervei a k�

letesebbé. Oroszvári László fő- 1 gyar vasutasok eredmenyeit es zelmúUban -�yugdíjaso�t h1vta� mei:: uzemlá!og�tásra.. Ke-
mérnök a magyar vasúti villa- további feladatait. pünk a nyugd1jasok la.toga.ta.sa.kor keszüU 

gányok között csonkulásos bal- Meg kell akadálvomi, ho1n· 
esetet, nem beszélve a halálos a peronokon valaki én-énye, 
szerencsétlen.ségekról. utazási, vagy peronjein, né'-

A vasút nagy erőfeszítése- kül tartózkodhass�n. l!:rvém·t 
ket tesz mind &rervezési, mind kell szerezni annak a régebbi 
anyagi tekintetben, hogy biz- szabálynak. amely megtiltja. 
tosítani tudja a kulturált uta- hogy az utasok kísérői akétr 
zás feltételeit. Ebben a vonat- érkező. vagy induló vonatra 
kozásban évről évre előreha- felszálljanak még akkor is, ha 
ladás tapasztalható. Ennek el- érvényes peronjeggycl rendel
lenére még mindig nem sike- keznek. 

Még jobban társadalmi alapra kell helyezni 
a szakszervezeti munkát 

A SISIKT X. plénumának határozata 

III. 

4) Figyelembe véve szá
mos, fizetett apparátus nélkül 
dolgozó köztársasági, határ
területi és területi szakszerve
zeti bizottság tapasztalatait, a 
plénum utasítja az SZSZKT 
elnökségét, a szaktanácsokat és 
a szakszervezetek központi bi
zottságait, hogy dolgozzanak 
ki és foganatosítsanak intéz
kedéseket további köztársasá
gi, határterületi, területi, vá
rosi és kerületi szakszervezeti 
bizottságok társadalmi mun
kára való átállására. 

A szaktanácsoknak és a 
szakszervezeti bizottságoknak 
támogatniuk kell azokat az 
üzemi és helyi szakszervezeti 
bizottságokat, amelyek fizetett 
apparátusukat megszüntetve 
át akarnak állni a társadalmi 
munka alapjára. 

5) A plénum felhívja a szak
szervezeti szervek figyelmét, 
hogy szélesebb körben vonják 
be a dolgozókat a termelés 
irányításába, a technil;ai hala
dás feladatainak megoldásába. 
A szaktanácsok és a szakszer
vezeti bizottságok minden 

módon támogassák az újító 
tanácsok, a társadalmi szer
kesztő és technológiai irodák, 
a gazdasági elemzési csopor
tok, a műszaki szabadegyete
mek és tapasztalatcsere isko
lák, s más ilyen formák létre
hozását és tevékenységük ál
landó javítását. 

6) A plénum nagyon fontos• 
nak tartja a társadalmi ellen
őrzés erősítését és ezért azt 
ajánlja a szaktanácsoknak és 
a szakszervezeti bizottságok
nak, hogy szélesebb körűen 
vonják be a dolgozókat a tár
sadalmi fogyasztási alapok 
felhasználásának, a munka
ügyi törvények betartásának, 
az érvényes bérrendszerek he
lyes alkalmazásának, a lakás
építési teri•ek teljesítésének és 
a lakások elosztásának, a ke
reskedelmi és közétkeztetési, 
valamint szolgáltató vállalatok 
és közművek, továbbá az 
egészségügyi és társadalombiz
tosítási szervek munkájának 
ellenőrzésébe. 

A vezető szakszervezeti szer
vek támogassák a társadalmi 
munkásokat. Lépjenek fel eré
lyesen, valahányszor azt ta-

paszta!ják, hogy bürokratiku
san kezelik az aktivisták jogos 
észrevételeit és javaslatait. 

7) A plénum azt javasolja a 

szaktanácsoknak, a szakszer
vezeti bizottságoknak és az 

önkéntes sportegyesületek ta
nácsainak, hogy minden mó
don fejlesszék nevelő-, népmű
velési és testnevelési munká
juk öntevékeny jellegét, na
gyobb mértékben ál!itsák át 
társadalmi igazgatásra a klu
bokat, kultúrotthonokat, 
könyvtárakat, stadionokat és 
turistatelepeket. Javítsák meg 
a népművelési és testnevelési 
társadalmi káderek - művé
szeti kö1<vezetők, könyvtárosok, 
edzők, bírók, turistavezetők, 
stb. - képzését. Szélesebb
körűen kell elterjeszteni :i 

Vo!gográd és Csernomc terü
leti pedagógusok kezdeménye
zését. Ezek a pedagógusok 
hozzáfogtak, hogy társadalmi 
munka alapjára helyezzék a 

falusi klubok, könyvtárak és 
kultúrtermek tevékenységét. 

A plénum azt ajánlja a köz
társasági, határterilleti és terü
leti szakszervezeti sportegye
sületi tanácsoknak, hogy na
gyobb mértékben helyezzék 
társadalmi alapra a városi és 
kerületi OSZSE-tanácsok mun-
1.:.áját. 

8) A szakszervezeti szerve
zeteknek tovább kell javíta
niuk a káderek és aktivisták 

ol,tatását és nevelését, hogy 
rendszeresen lehessen megújí
tani a szakszervezeti szerveket, 
hogy fejleszteni lehessen a 
társadalmi munkára épülő 
szakszervezeti tevékenységet, 
s a szakszervezeti munkába be 
lehessen vonni a dolgozók 
újabb millióit, sok olyan dol
gozót is, aki először vesz részt 
társadalmi tevékenységben, és 
nincsenek megfelelő tapaszta
latai és ismeretei. 

A szaktanácsok is a szak
szervezeti bizottságok úgy 
szervezzék meg a káderek és 
az aktivisták képzését, hogy 
mindegyik szakszervezeti dol-

rült elérni, hogy bizonyos idő- E néhány javaslat jóllehet 
ben, bizonyos vonatok túlzsú- csak pi'lanatnvilag enyhítené 
folt.sága megszűnjön. Gonda- a jelenle!!i helyzetet. l!:npen 
lunk itt a reggeli és délutáni erert továbbra is keresni kell 
időben közlekedő munkásvo- azokat a módozatokat. ame
natokra és a szombati, vala- lyek segítségével maradandó· 
mint a vasárnap esti és hétfő an biztosítható az utasok vé
reggeli vonatokra. Ezeken sok- delme. fgy még a bekövetke
szor olyan nagy a zsúfoltság, zett balesetek után a felelős
hogy ha az állomási és a vo- sé!! megállapítása is könnyeb
natszemélyzet az utasvédelem- , ben menne. 
mel kapcsolatos előírásokat Fehérvári József 

gozó és aktivista mielőbb 
gyalrorlatra tegyen szert a 
szakszervezeti munkában. Min
den szaktanács, köztársasági, 
határterületi, területi, városi, 

Budapesten 170 szakszervezeti 
politikai iskola indul 

kerületi és nagyüzemi szak- Szakszervezetünk budapesti 
szervezeti bizottság rendezzen bizottságának irányításával a 
állandó tanfolyamokat, szemi- szakszervezeti bizottsagok öt
náriumokat és elóadássoroza- ven szolgálati helyen 170 
tokat. Emelje a szakszervezeti szakszervezeti politikai iskolát 
káderek és aktivisták képú- szerveztek. Ez a szép ercd
sének színvonalát. Különösen mény gondos szen·ezési mun
nagy gondot kell fordítani a kának köszönhető. 
szovhozok és más mezőgazda- A szervezési munka befejez
sági vállalatok szakszervezeti téve! a budapesti bizottság 
aktívájának oktatására. Városi i kultúrnevelési, a,gitációs éti 
s.�akszervezeti munkásokat propaganda bizotrsága három
kell falura küldeni szeminá- napos tanfolyamot rendezett a 
riumi foglalkozások levezeté- politikai iskolák propagandis
sére és a tapasztalatok átadá- tái részére. 160 propagandista 
sára. hallgatta meg a hat előadást 

(Folytatjuk.) 
és a két tájékoztatót, amelyek 
sok módszerbeli segítséget ad-

tak számukra. Emelte az elő
adások színvonalát a tárgykör 
szemléltetése. Regényrészle
tek, versidézetek, dia- és moz
gófilm-vetítések tették válto
zatossá az előadásokat. 

Reméljük, a gondos előké
szítés meghozta gyümölcsét és 
jól működnek majd a szak
szervezeti politikai iskolák. 
Ezért igen fon los, hogy a 
szalcszervezeti bizottságok már 
az indulásnál kellő segítséget 
adjanak a propaganc'Listáknak, 
e1ósegítve, hogy a hallgatóság 
teljes számban megjelenjen 
az előaclásoknn 

Horváth Fere'IC 
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A VIII. pártkongresszus tiszteletére Adjunk zöldutat 
az új ítómozgalomnak Békéscsaba 

Béikéscsaioám, a páJ!yaf:en111-
tartási főnökség szaJcasza.inak 
t.öbbsége már tiel.jesített., a 
VIII. pá,r,tJJron,g1res&us tiS/zte
letére tett felaján.1áfiait és 
moot újabb vá:Jilaliásokat tet
tek. V áiliLailá..saiik eloosorban a 
munka minós,églének javitá-

1 
méI!Qleílret ért eil. a Horváth
bnigád is. 

Dunakeszi 

A Duna.keszi Jármií.javító
ba.n számos munkabrigád ért 
el már igen jó eredményt a 
kon®resszusi verseny során. 
Ezek Jcözé tartoziik a Puszta-

A ferencvárosi fűtőház dolgozói jó munkával eredményeik to
vábbnövelésével készülnek pártunk VIII. k;ngresszusára. A 
kongresszusi versenyben a legjobb eredményt elért brigádok 
közé tartozik a Gagarin motorszerelő szocialista brigád. A ké-

pen a brigád tagjai egy Diesel-mozdony javítását végzik 

� llrán�. A XVIII-as szeri-brigád. amely;nelk tagjai 
mozgó gépesített pályames. szeptemberben terven fclül 
teri szakaSQ; váJila1ta. hogy a beszereil1lek egy kocsit. V iflh 
kilomérerenkénrti hroapon,1:cik BéTa üveges,b:rügádia három 
számát 10 alá scwrí.t.ia. Ez ed� nappal előbb teljesítette szep
cl,ig 8,3 pontra sikerült. temberi tervét. Jó eredmé-

A szakasz dolgozói a G1J11Mia nyeket ér el az Ujházy asz
-Békéscsaba közötti "unal taloobrigiád is. amezy a párt. 
fenntartási munJkJálatait :ki- kongresszus és novembet- 7 
vá:ló :rninöség,gel végeztek. tiszteletére meggyorsította a 
Most új mWllkájukait, a Két- nagyfóvi� kocs:idc ooioo 
egyháza-Béké&csaba V'OOOJI.- munkáinalk el'V'ég,Jését. A Bo
resz ferhilllalrt;ását a tervelJett lror-brigá4 1:aruaii hálrom ipari 
haltá;rddo előtt egy héttel bamllilóvail. fogflalllroznalk és vál
akarjlálk bclejeznii. Ver5enil'ez- lalcilk, hogy 5000 fornm,1; ér
nE!k a vona!Llrez,elók :is. A 1,eg. békú a.no,,agot megtakatrítanaik. 
újabb értékelés szerint a mú-
s.zaOci.ak �Y"ében Hor.tobá- Ferencváros 
wi Aaá,m. Hór:nJe Imre. � 
,:ryel László. Wiand László és 
Déne3 JÓZ$e'f lrerfüit:� az 
élire. 

Alsóörs 

Al.isóörs á!IJomás dblgpzói is 
túlJte]jesírebték a párUkang
resszus tiszlteiletére tett válla,-
1:ásukat. A vál!JlailJt 93%-os Jro
csiltartózlkodás helyett a III. 
negyedév folyamán a Hart'o
bám/i-bri{lád 104%-os 1«x:si
ta<rlÓ2lJrodást ért el. Kocsiikii
haszruáaásuk a váJ!La[t 1040/n 
hal.vett 107¾ volt. Jó ered-

, !7 erencváros állomás dtil:,."0-
ZOl szeptember folyamálll re
kard eredményeket értek el. 
A kiocsillcifutás napi átlaga 
5127 kocsi volt. E-, olyan 
nagy mennyiség, ame1y Fe
rencváros álil.omás történetié
ben egyedüJM!ló. Tava,zy s.ziep
rember'ben 300 kocsival. keve
sebb volit a ki.futás napi á,t
laga. Gurításban a napi á'llla,g 
meghaladta az 5,5 ezer kocsit 
s ez szmllén rekord nagyságú'. 

Debrecen 

, 1'.. deb-rece-ni fűtőház dblgo
mi � műsrzakot m-

Ötven éve a vasút szolgálatában 
Ha Valaki 50  évet, fél évszá

zadot eltölt egy munkahelyen, 
senki sem csodálkozik rajta 
ha azt mondja: megöregedtem 
elfáradt,am_ Rohonyi Lajo; 
68 éves szegedi vasutas =m 
mond ilyent. hiszen a vasutas
ként eltöltött 50 év után is 
frissen, fiat,al,os mozgással 
végzi munkáját. 

- Mikor és hogyan !kezdett 
a vasútnál? - kérdeztük az 
ószhajú Rolumyi Lajos bácsi
tól. 

- 1912 december 16-án vet
tek fel a MAV-hoz Aradon. 
Kürtös állomásra kaptam be
osztást forgalmi díjnoklrent 2 
k-Oi <ma 50 ffüéres napidíjjal. 
Csak később, 1920-ban !kerül
� Sugedre, ahol 1957-ig 
tel3esítettem szolgálatot. Igaz, 
� 1qs1 januárjában nyug
diJ ba mentem, de ezután se.m 
váltam meg a vasúttól. 

- Most milyen beosztásban 
dolgozik? 

- A vasutas technikumok 
szakfelügyel.óje vagyok - vá· 
lafZOlta Rohonyi Lajos főt,a
"!acsos, a tanulók Lajos bácsi
Ja, aki atyai szeretettel foglal
lcozi!k, a fiatalokkal. A Legkel
lemesebb óráknak azokat 
tartja, amikor a forgalmi 
s�akköri foglalkozásokon be
szélgethet a technikum t,anu
lóival a vasut,as éLetéról. Ren
neteg élménye van, kelLemes 
is, kellemet!en is. Sokat lehet 
tanulni tőle. 

A �kfelügryel.ói munka 
melLett most a sugedi igaz
gatóság történetének megírása 
foglalkoztatja. 1888 május el• 
sején kezdte meg működését 
ez a.i igazgat68ág ú Rohonyi 

elvtárs az azóta végzett mun· 
káról gyűjti az anyagaikat. 
Van már egy-két nag11on ér• 
de� Lelete is. Például egy a 
mult századból szá1 mazó vá
szonra nyomtatott menetrend 
ábra. Ezt Budapesten látta 
meg egy vasutasnál, aki zseb
kendőnek használta és Lajos 
bácsi egy új zsebkendőt adott 
ezért az érdekes leletért 

Két világháborút élt át a 
vasútnál Rohonyi Lajos bácsi. 
Munkássága folyamán 8 állam
i?_ váltotta egymást. Igazgatók 
1ot_tek, mentek, de Lajos bá
csi maradt jó vasutasnak 
Szívesen emlékezik vissza ar� 
ra az időre. amikor 1919-ben 
Gerendás állomáson mint vas
utas dolgozó részese volt an
nak a kis létszámú vöröskato
na egységnek, amelyik lesze-
1'elt egy előretört francia in
tervenciós csapatot. 

S a beszélgetés mindunta
um visszakanyarodik mai 
munkájára, legfőbb g<mdjá
ra, a fiatalokra. Elmondta 
róluk, hegy a végzós techni
kusokat· is figyelemmel kíséri. 
Rendsuresen meglátogatja 
óket szolgálati helyeiken és 
levelez velük. Személyi urob
lémái!k megoldásához ís sok 
segítséget nyújt. A fÍfl,talokat 
arra t,anítja_ hogy megbecsül
jék, szeressék a vasutas éLetet 
s úgy véljük -Mm teszi rosszul• 
hogy pél<laként a saját éLetét 
is e!ébü,k _ állítja. Mert Rohonyi 
La3os bacsi ma is ezt vallja: 

Ha újra kezdhetném ak
kor is vasutas lennék . • •  ' 

Sziládi Sándor 
Szeged 

ditottak. A doJ.gozók műhely
rész;e,n,ként értékellté:k � ed
d!i,gi munka ereclménLYeit és 
megibeszéllték. mit kelil ten
niok. hogy teljesi¼n,i tudják 
az ŐSlllÍ forgalom mag,ru;a,bb 
követ.e1ményeit. KereZSi Mik
lós belsős mozdoniYfelvigyázó 
és 6 tagú brigádja szocialiSlta 
szerzőóést kötöit. V áilila1ták. 
hogy az énkező mozdonyok 
futójavitásiáiróJ. azonnal i'llltéz
kedneik és a javítási s:>.ázalé
kot 50/n ailatt tartj.á:k. Mint 
mun!kavédelm.i örök elősegí
Wk a baleseim�ózést. 

Miről tanácskoztak a budapesti igazgatóság újítói ? 

Tanácsko:zá&ra gyűltek ösz- tudatosan, a . gazdasági felada- tatott és nem elég aJapog. 
sze október 4-én a budapesti tok alapján készült újítási Olyan esetekben i& elutasítás 
igazgatóságok kultúrtermében feladattervek megvalósitásá- történik. amikor alaposabb 
a budapesti igazgatóság újítá- val fejlesszük e mozgalmat - műszaki elemzé� volna 
si felelősei és a különböző mondotta, helye. Túlságosan sz:gorúan 
szolgálati helyek legjobb újí- , bírálják el a munkaköri köte-
tói. A megjelenteket Benkó 4 millió forint lességet s ez sokakat visszatart 
József, a budapesti bizottság az újítástól. Ugyanez okozza 
szakszervezeti újítási és ész- 1962. r. félévében a buda- az újítások szerzözéséneik gya-
s.:eru:-i�i .?izottságán� veze- pesti igazgatóság területén be- ko1i átruházasát is, ami egy

A jobb munikaeredm� tőJ_e udvozol�, maJd atadta a I adott 779 újítási javaSllatbol értelmű a korrupcióval. Az 

elérése szemPOnt.iából hasz- szot Te:lek Janosnaik, a buda- az egyszemélyi elbírálók 261 ilyen esetek ellenör:rese és fel

nos. hogy Fúzesi Pál és Tőkés pesti igazgatóság igazgatóhe- 1. javaslatot minősítettek beve- derítése azonban rendkívül ne-
Bernát müSZJaJki res=ctoso'k :is lyettesének. 

1 

zetésre alkalmasnak. Az előző héz. 
bekapcsolódttalk a szocialista - Az úfítómozgalom ha- év hasonló időszakához ké- Szóba került az is, hogy a 
��k vers_enyé�. A mű- z�nkban n:1a_ már �étségtelenül pest a benyújtott javaslatok budapesti igazgatóság terüJe
szakii dolgozók :reszvétele a társadalmi Jelenseg - kezdte számábari 20 százalékos az tén 321 elbírálatlan újítási ja
m<n,ga1ombam az eredmények I Telek János elv,társ -, olyan elfogadottalk számában 2a' szá- vas.lat va111. legtöbb a II. osz
további javuJlása szemPQilltjá- megnyilvánulás. amelyet csak zalékos visszaesés mutatkozik. t-ályon fekszik A Vasúti Fó
bó.l örvenderes jelenség. szociali=ust építő társada- Ennek ellenére 37 százalék- osztályon 144 javaslat várja az 

Tapolca 

lomban tapasztalhatunk. Ez a kal javult az utóka1kulált elbírálást. Az újítási díjak ki
i mozgalom az elmúlt évtized-

, 
: cpgazdasági megtakarítás, hi· fizetésénél is sok a probléma, 

1 �n szárno_ttevő hasznot hozo;:t szen ennek össZE4;e az első a bizonytalanság. Az elmúlt 

A ta
pol

ca:i fútőház dol
go

z
ói nepgaz�asagunkn.ak... Jelentő- félév folyamán meghaladta a félévben az újítók 29 eset)>en 

a VIII. pá,rtlk:ongJre:SSZUS tisz-
1 sen s:egitette az onkölt.ségcsok- 4 millió forintot. Ez a gazda- fordultak panassml a szak

teletére te
tt f

e:ra.iániltás
ai

k:a
t 

, kent�t, az . �yagtakarék�ssá- sági eredmény awnban nem szervezetihez és két esetben a 

eddig 2_
3%

-ka
l t

últe]j
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g�t �- h?zzaJa_rul� _a termekek minden. Az újítómozgalom bírósághoz. A felülvizsgálatok 
bék. Ok

tóbe
r 

1 
ót

a .. -
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rmnosegeneik Javrtásához 1s. egész.séges fejlődésének az újí- eredménye az lett. hogy az 

műszakot kezd'telk ame'i'.�
un

!� A továibbia!kban az előadó tások számának növekedésé- újítók még föbb ezer forint 

vember 20-ig tart'. A verseny rámutatott arra, hogy az újí-
1 

ben a jarvaslatok elfogadásá- újítási díjat ka,ptak. 

célja a gazdaságosabb moe- tómozgalom teljesebb kibonta- nak ará,zyában is tülkrözódru 
A dionykmasználás a termelé- kozását a vasútnál is nehezíti kell. ,,panaszosok" hangja 

Jreno'ség. vagyis
. 

az e,gy- szo.1- még jó néhány akadály. Ar- 1 KitŰl!lt a beszámol<'.iból, hogy 

gálati órára eső 'kilométer nö· ra van most szükség, hogy cél- az újítási ügyek �ntézése von- Mielőtt megkezdődött volna 
a vi•ta az elnöklő Benkó Jó-

vel>ése. Itt emMtjük meg, hoey ,.._..,...,,.,.'-.,.,,.""'-.,,.,."""'-""r.r.�r.r.,,_.,,.,.vv'-.IV''Á'"'-.IV'N\-1\1\�-" zsef felhívta a jelenlevók fi
a fűtőház 9 do,J,gozója iratko- gyelm-ét arra, hogy felszólalá-

��ba
be 

.t f���� �= Mi újság a rakodógép1· avító műhelyben ? :!n�;,�;;:, :::ftts�� n;: 
s-zervez.ett dol,gozók áilitalanos I fel'hivás annak, aikiból csak 
�j�lk 47 tanul�ja vain. A , �}:'gl:ti_ pályau?var , ra- Géza műszaki felügyelő, Musti úgy kívánkozik a panasz . . . 

:!3ékéscsaba áJlomason a kodogepJaV1to muhelyenek Sándor uzemmérnök, Nagy Sok felszólaló volt így. S 
muszaki kocsász,olgálart; dal.go- létszáma csekély, az elhelye- László művezető. örvendetes, hogy melyilküknek mennyi 

zói a Dártkon;g;resszus tiJSzt.e.. zés szükös és korszerűtlen.. hogy nemcsak: a műszakiak oka és joga volt a panaszra, 
letére válilaJltáik. hogy brig:á- Nehézségeik ellenére jó újítanak, de növekszik a fizi- nem tudjuk, de valószínű, 
donként havonfa 20 kocsi munkát végeznelc az itt dolgo- kai dolgozók által benyújtott hogy nem a szószaporítás vé
nagiyta,k:ru:ítá<,á,t végzik el. Az zólt. Legutóbb szép kivitelű, hasznos javaslatok száma is. gett mondták el, hogy mennyi 
edidlig;i három �ociallii.s,ta bri- műanyag borítású hordár- Ebben a légkörben jól fejlő- bajjal, bürokráciával, merev
gád me1J1ett m,;ist megal.akult kocsit készítettek, amelyhez dik a fiatalok műszaki tudása ségi:el kell megküzdeniök, 
a negyediik: is. amely ,.Május hasonlókkal rövidesen talál- is. A „Szakma ifjú mestere"- amíg egy-egy javaslatból el-
1" néven versenyez a kitün- kozhatunk a budapesti fej- mozgalom keretében hat fiatal fogadott újítás lesz. 
tető dm e!Jnoreréséért. A bri- pályaudvarokon. arany-, öt pedig ezüstjelvényt Az újítómozgalom visszaesé
giádok kü1önös j:;/Jltl(Jot ford'Í- A műhely műszaki képessé- szerzett. A dolgozók jelentős sét az okozza -,- állapította 
taawk a tranzi:l;-v,p;nattik. m'011> geit az is mutatja, hogy a je- része vesz részt az állami ok- I meg hozzászólásában Erszegi 
tová:bbításának: e:!öse,gítésére. lenlegi KPM mozgó újítási tatásban és nagy forgalmat László, a budalJ'.)esti igazgató
A fekpróbá!< me,zcyorsításá- kiállításon e kis műhely dol- bonyolít le a műhely kis üze-- ság II. osztályának dolgowja 
val kiküszöoollil<: a késéseket. gozóinak három újítása szere-- mi"könyvtára is. - hogy n,agyon elhúzódik az; 

pel. A legjobb újítók Lukács Ertl István ellbírálás. Neki is van olyan 

Dunaújváros 

D1maújváros ál.1ornás vas
utasai a kongressrz;us.i ver
senyben elért eredményeikkel 
jól segítik a teherszáJilitást. 
Eddig az állilomás KISZ-bri
gádja érte el a legjobb ered-
ményt. Figyelemre méltó, 

1 
hogy a tehervonatok átaagos 
terhelését 102,3%-ra telje6i1et
té!k az áUJ.omás dolgozói. A 
dunaújvárosi vasutasok to
vábbra is leg(onoosabb fel
ada ttl!k:nak tartják a t.ehervo
natoik gazdaságosabb k:iJhasz
nálását. 

Új előadásokra készülnek 
a kitüntetett nagykanizsai színjátszók 

javaslata, amelyet 1959-ben 
nyújtott be és még a mai na
pig sincs elbírálva. 

Csere Sándor Ferencváros 
állomásról javasolta. hogy az 
újítási megbíwttak részére 
szervezzenek tanfolyamot. 
Solymos János, az angyalföldi 

Nemrég ünnepelte múködé-
1 

a szép kitüntetés fokozott kö- pályafenntartási főnökség dol-

sének: 15 éves évfordulóját a;. telességet jelent. 
gozója kifogásolta, hogy túlsá-

nagykanizsai vasutasdk „Dé- Szeptember elején ezért 
gosan szorosan értelmezik a 

ryné" színjátszó csoportja. Ez kezdték tagtoborzással az éva-
hatáskört. !gy végeredmény

alkalomból Szocialista KuZtú- dot. Ennek eredményeként a ben már a pályamesterek se 

ráért c'!'1mel tüntették ki a szeptemberi próbákon már nagyon újítllatmak. Pedig el

csoportot. A színjátszó cso- 20 vasutas fiatal es vasµtas sősorban a műszakiaknak len

port élén Altai József rende- családtag vett részt. 
ne módjuk és lehetőségük ar-

zóvcl világosan látja, hogy ez Elso"ként Iszajev-GalicS ra. hogy újításokkal tegyék 

szovjet írók „Nem magánügy" Pusztai György a józsefvá-

Sikeresen szerepelt Franciaországban 
1 

gazdaságosabbá a munkát. 

címú haromfelvonásos vígjá- rost pályafenntartási főnök
tékát mutatják be. Erre no- ség úJ'ítási felelőse örömmel 

' vember elején kerül sor a 
1 Nagy Októbeni Szocialista számolt be arról, hogy a kong-

a Deb • MA'V Filh "k Z k 
Forradalom évfordulója alkal-

resszusi verseny során a III. 

reCefll arffiOIU US ene ar I mából rendezendő ünnepség- negyedévben felszámol,ták az 

• . , sorozat keretében. Ezt a be- újítómozgalom helyi elmara-
Augusztus _27-tól szeptember I kepek es Kodály: Galánt,ai tán- mutatót újabb szép feladat k.. dásait és a mozgósító hatású 

8-1g Fr�nciaország�an járt :3 �ok cimií. mjveinek előadása veti. Novemrerben ugya� újítási feladatterv e:redmé-
Debrecen1 MAV Filharmom- ,s. Ezek a muvek a korunkbeli I megk zdik M .. 11 p •

t . K • t nyeként annyi újítás érikezett 
kus Zenekar A k da 

e u er e er. " e be hár h ' al tt . zene ar , magyar zene gaz gságának maré!k aprópénz'' cím - 3 fel- a om onap a , mint 
Touers városban egy nemzet- nagysurií. kifejezői." 

, . - . u . . tavaly egész éinben. 
közi kórusfesztiválon lépett fel h . , . vonasos szi_nmuvenek: probáit. Külön kell szólni azokról a 
teljes estét bet.öltő műsorával l 

A - angversen:v �ikerer': J_el- A ben_mtató! december_ véf:ére jó elgondolásokról, amelyek-
augusztus 31-én A d b . 1 ':mzo, hogy a kozonség kivan-

, 

tervezik. Kozben 'hélrol •hetre 

vasutas nekar
. 
s \:Sece�� 

j 
sa�A:a _a_ ráad�sként előadott szombaton és vasárnap foly- kel Császár Géza az igazgató-

keres vo� 
zerep e si Rák?cz•_ indulat kétszer kellett ta!ódna,k: a „Nem magánügy" ság II. osztályának vezetője 

. , .. meg1smetelme a zenekarnak. eloadásai Nagykanizsán és gazdagította a �ácskozást. 
Hadd 1dezzuk ezzel kapcso- Sőt már éjfél elmúlt amik I k„ ék , Okkal vitatta, hogy helyes-e 

latban a „La Nouvelle Repub- •· •· ' . or orny :°· é · • 
lique" című la t· Ennek a 

a _k�zo:1�g h��ds2;.or is , a A Jövo év első előadásaként az p1tesá. tervet módosító újí-

. f , .k �t-
" 

k l Rákoczi mdulo eload. asát var- Szigligeti Ede· Cigány" cúnű tás jóváhagyását a Vasútter-
sztm om us egyut esne . ame Y ta, de a zenekar már v l 'ban - , - . · " vezőtől kérni. Gyakran tapasz-
első alkalommal mutatkozott f ' dt lt 

a o nepszmmuvet mutatják be talják, hogy a Vasúti Fóosz-
be Franciaországban, semmi 

ara vo · csaknem teljes,en új szerep-

szüksége nem volt arra, hogy R:és�t vett a han�versenye� a osz�ásba?· A bemu_tatóra elő- tály egy-egy tervet azzal ad 

előzetes dicsérettel ajánl;uk a p�1zs1_ magyar ko�etség !tep: r��hatolag márcms �ején át az igazgatóság illetékesei

közönségnek. Az a művészet i 
viselet.ében dr. Balhy Lászlo kerul sor. Szerepel tervükben nek: ,,Ne hogy megpróbáljá• 

amelyet tegnap este Rubányi első _ti!kár � feles�ge, aki elis- egy vidám műsor is, amelyet ú:>k ezt újitani!" Mi �1Jhat

Vilmos ihletett karmester irá- m�re_se� feJ:zt� k1 a _zenekar Szilveszterkor mutat be a ja ezt? Hiúság, vagy a hatá� 

nyítás,foal nyújtott,ak, a leghi- . 
muveszi te!Jes1'.7'1én_Yéért. A cso�rt. , . 

kör féltése? Mindenesetre az 

resebb zenekarok közé sorolja 
J 

hangversenyt kovetóen __ Toue�s , �gesz ev1 _m�nkájuka t végig ilyen magatartás valóban 

ezt az együttest. Különösen város polgármestere unnepe- k1sen a szmiátszók tovább- megnehezíti, hogy a gya,k:orla

nagy érdeklődéssel vártuk lyes fogadást adott a debreceni képzése. A továbbképző elő- ti munkában részt vevő szak

Liszt: Les preluaes-jének elő- 1 M� V Filharmonikusok tiszte-

' 

adássorozat keretében nemcsak emberek ötletei és elgondolá

adását. Rar,uogó oolt. A ritka letére. SZE;rete_ttel kösZ?n_te _a m�vészeti kérdésekről szóló sai érvényre jussanalk. 

szépségű elóadásban na.gy ha- Z<;n�ar kiválo s�r7pleset es eloa<lás?k _ l�ek, hanem Ugy lát:iuk, eredményes volt 

tást gyakorolt ránk a zeneka1' kifeJezte azt az ohaJát, hogy .. szakmai eloadasok és ezenkí- ez az újító ankét. Ez az ered· 

tökéletes összhangja. A fúvós e� a� első _fesztivált . újab1:ak I 
vi? szavalókör fs segíti fejlő- ményesség már abban is tOk

hangszerek szinte hullámoz- kovet1k maJd Franc1aorszag- desüket. Az előadandó verse- rözódött, ahogy Telek Jáfl-OI 
t,ak, csodálatos hangszíneket �an. 1?"gy érezzük, . hogy·a J?eb- ket a vasutas kultúrotthonban igazgatóhelyettes válasmlt a 

adva uralták a legnehezebb ré- recem MA. V F1lharmón1,kus szervez,ett irodalmi ismeret- felszólalásokra. örömmel 

szek nagy piZlanat,ait, azonba.n �;nekar_ s1Keres szereplé5:vel terjesztő előadások tárgyköre- hallhatták a „panaszosok", 

sohasem volt,ak mennydörgőek . Jo szolgalatot tett a francia- nek megfelelően válogatják 
j 

hogy _az igazgatóhelyettes pa

nem nyomták el a többi hang� ' ma!!)'ar ba_:á.�s�nak, elősegítve és a versek előadásával színe- nasza1k nyomán külön'böz6 in

sze1't, mint ahogy ez sok zene- / 
a n':pek kozottl megértést, a sebbé llangu]atosabbá teszik 'ézkedések megtételére utasí-

karnál gyakran megesik. Na- béket. majd ' az írodalml előadásokat I totta a jelenlevő illetéke, -

gyon. tetszett Bartók: Magya;,- Szemíik Béla N .. _,_, ,,.A.._ 
j zető elvtársakat. 

8C7 ,,.._ ....,... Lórines Já1N9 
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Minél több fiatalt vonjunk be A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 11 József Attila olv11sómoz/11lomba 40. szl.mbcll: 122 164/1962. I/3. A. A 
barcsi .!ütöház üzemének beszün� 
tetése. :tvró évre növekszik a fia

talok érdeklód�e a könyvek 
iránt, emelkedik a könyvtárak 
fiatal olvasóinak és az általuk 
kikölcsönzött könyveknek szá
ma. Az olvasási kedv fokozá
sának egyik fontos eszköze •a 
József. Attila olvasómozgalom. 
Az olvasómozgalom az elmúlt 
évek kétségtelen eredményei 
ellenére nem vált tömegmoz
galommá, a munkás- és pa
rasztfiatalokat aránylag kis 
számban tudta bevonni az ol
vasá6ba. Rendszere túlságosan 
merev volt, nem alkalmazko
dott sem az egyes rétegek igé
nyeihez, sem a könyvtárak ál
lományához. Nem siikerült az 
olvasómozgalmat a kulturális 
szemle legfontosabb ágává 
termi. 

A KISZ-szervezetek és 
könyvtárak kapcsolata nem 
volt elég rendszeres. Gyakran 
folyt vita arról, hogyan osz
lanak meg a feladatok, ahe
lyett, hogy közösen igyekez
tek volna jobb eredményeket 
elérni. 

Kötetlenebb forma 
Az elmúlt hónapokban foly

tatott vizsgálatok és elemzések 
nyilvánvalóvá tették, hogy az 
olvasómozgalom szabályzatát 
és szervezetét meg kell vál
toztatni, fel kell szabadítani 
a kibontakozást gátló kötött
ségek alól. Ezért törölni keJI 
a követelmények közül a kö
telező könyvek elolvasását, a 
verstanulást és az évvé� be
számolót. Meg kell változtat
ni a részvevők nyilvántartá
sának ódiát. A fiatalokkal 
való foglalkozásnak eddig ki
alakult egyéni és csoportos 
módszereit tovább kell fejlesz
teni, a könyvtár körülményei
nek megfelelően. de a köve
telményeket úgy kell megszab
ni. hogy azok a kezdő olva
sókat se riasszák el a mozga
lomban való részvételtől. 

A József Attila olvasómoz
l"alomban tDvábbra is bronz-, 
ezüst- és aranyfokozat eléré
Fére hívjuk fid a fiatalokat. A 
jelvények megszerzésének kö
vetelményei: 

Bronzfokozat: 1. Hat szaba
don választott könyv elolva
sása e/!:V naotári évben. 

2. Közművelődési. iskolai 
vagy szakszervezeti könyvtá
ri tagság. 

Ezüstfokozat: 1 .  Kilenc sza
badon választott könyv elol
vasása egy naptári évben. 

2. Közművelődési, iskolai 
vagv szakszervezeti könyvtári 
ta;,ság. 

Aranyfokozat: 1. Tizenkét 
87.abadon választott kiinvv el
olvasás"- e!n7 naotári évben. 

2. Közművelőde'si. iskolai 
val"v szakszervezeti könyvtári 
tae:ság. 

Mivel az új szabály7..at sze
rint alapkövetelménv a köny
tári ta gsáe: ezért a könyvtáro
soknak állandó lrnncsolatot 
k"'ll ft?nnb,-t„ni � KISZ-bizott
ságokkal és alapszervezetek-

kel. Hasonlítsák össze az olva
sómozgalomra jelentkezettek 
és beszámolón részt vettek ta
valyi számát a könyvtárba be
iratkozott fiatalok számával. 
A könyvthak és a KISZ-alap
szervezetek vegyék fel tervük
be irodalmi rendezvények tar
tását. 

A könyvtárosok teendői 

A beszámolási kötelezettség 
megszüntetése után sem mond
hatunk le a fiatalokkal való 
foglalkozásról. A könyvtáro
sok kötetlen formában folya
matosan beszéljenek a részve
vőkkel olvasmányaikról, se
gítsék őket olvasmányaik ki
választásában, különösen az 
élő irodalomra és az ismeret
terjesztő művekre hívják fel 
figyelmüket. Találják meg a 
módját annak, hogy egyem 
vagy csoportos beszélgetések 
során a könyvek mondaniva
lójáról, hatásáról, művészi ér
tékéről is véleményt mondja
nak a részvevők. 

A könyvajánlás megkönnyí
tésére az olvasómozgalom tá
jékoztatójában kb. 400 könyv
ből álló, szakok szerint be
osztott könyvjcgy7.ék is lesz. 
A részvevők egy füzetbe lr
já� be az eloh,asott művek 
címét, az olvasás időpontját, 
ezt a füzetet kölcsönzéskor 
mindig vigyék magukkal, s a 
könyvtárossal írassák alá. 

zési lapját nem kell külön ke- 125 056/1962. I/2. c. Felhívás a fel-
�lni, �ert � bélyegek alap-

!
' ���t�ug!�tal��•;m„J:;;ga

i!�e1ez� Ján konnyuszerrel számon tantolyamra való jelentkezésre. 
tarthatók. Az olvasómozgalom 124 657/1962. I/3. c. Allamvasútl 
�gjainak ed�gi nyilvántartá- ff;f�!�k ,t��!�

e
�Jd;:

1

\e��� s1 rendszere ily módon feles- let mellékletének módosltása. legessé válik. A könyvtárosok 41. számból: 112 119/1962. I/3. A. 
az év folyamán két alkalom- A nyugdJj-megállapltással össze-
mai számolják össze a rész- !��atd

a
,;,•;t;fJ������� 

hlányos
-vevőket: január elején az 

1962-es naptári . �vben . beirat-
u'1· edz'o' a BVSC-ben kozottakat, ápnhs eleJén pe- • 

�g azokat, akik 1963-bao 

I 
Mint Ismeretes, az 15szi bajnoki iratkoztak be. ;dény kilencedik fordulója után 

A .könyvtár és a KISZ-alap- Fenyv�sl László, a BVSC NB II-es 
szervezet közösen rendezze l_abdarugó-csapatának edzőJe sa-
q,eg az ünnepélyes műsoros !ii �rc���li!bo.:1ztot!�!�üf�t 
jelvénykiosztást 1963. áorilis 1 Helyette Ideiglenesen Stah! Jenő, a 
és június 30, között. , �gy�ni :,Se�

a�t���
a
1i'!sz��

z

�:,;z,';;'.
a

�� = kezdeményezesekkel. UJ mod- egykori játékosa, a Láng <Mpgyár 
szerekkel tegyék sikeressé és csapatának volt edzője vette át az 
emlékezetessé ezeket az ünne- edz6! teendők ellátását. 

1 peket. 
A könyvtárakban legalább 

negyedévenként rendezzenek 
irodalmi műsort az olvasómoz
galom tagjai és más érdeklő
dők számára. A meghívott elő
adókon kívül vonják be a he-
lyi irodalmi színpad tagjait, 
színjátszókat vagy más mű
velődési csoportokat. 

1 963-ban a könyvhéttel kap
csolatban rendezik meg Bu
dapesten a József Attila ol
va•ómozgalom aktíváinak ta
lálkozóját. A találkozóra a 
lee:sz,..,r.-.01m.asabban olvasó, az 
olvasótoborzásban és a könyv
tári munkában részt vevő iro
dalmi műsorokban sikeres'!n 
szerepló fiatalokat kell majd 

Düsseldorfban 
játszik 

a VasútépÍtök 

A könyvtárosok a küldendő javasolni. 
,,József Attila"-bélyeget ra- A könvvtári munka eredmé
gasszák rá a részvevők köl- ny�ebbé tételére pályazab! 

Tizennégy csapat vett részt 
a férfi asztalitenisz bajnokcsa
patok Európa Kupa-tornájá
nak első fordulójában. Az 
első fordulót valamennyi csa
pat lejátszotta Mint ismeretes 
a Vasútépítők simán továbbju
tottak. A második fordulóban a 
Német Szövetségi Köztársaság 
bajnokcsapata, a Tusa Düssel
dorf lesz a Vasútépítők ellen
fele. A második forduló mér
kőzéseit december 31-ig kell 
lejátszani Düsseldorfban. 

csönzési lapjának (tasakjának) is hirdetn<>k. a-mPlvnek felt-é
jobb felső sarkára. Az olvasó- ! teleit a közeljövőben tesszük 
mozgalom tagjainak kölcsön- közzé. • Vezérlő asztal 

a mozdonyon 

Műszaki könyvnapi újdonságok 

Műszaki könyvnapok: október 22-tól november 3-ig 

Antal-Kozmon-Nagy: A prés• I dos-Valkó: Eplt6iparl kézikönyv 
tégüzem gépel és berendezései I (Múszaki). - Mföályf!y L.: M_űve
(M:üszaki Kiadó). - Kismorby L.: zetö tervczök zsebkönyve (Musza: 
Gépipari táblázatok (?,rűsznld). - j ki). - Mohácsy-Bretán-ll_!lolnár. 
Gonda-Laboda: Forrasztás. Ipari Acélbetou szerkezetek (Muszaki). 

szakkönyvtár (Műszaki). - Mit.ro-
1
- Valent-Zsák-Prohászka : Diesel 

fanov: A csoportmegmunkái�.s gépjárműmotorok adagoló beren
technológlája (Műszaki). - Vörös dezése 2. Jav. és böv. kiadás (Mű� 
r. : Géprajz. Tankönyv. - Ha- szaki). - G. RehbeJn-Wagener. 
ranl?hv P.: Gépelemek - Gén- A� közlekedés al�pvet6 gazdasá� 
szerkCzetek (Táncsics). - Hegedüs kerdései (Mú�zaki). - 0. Haynes. 
J.: Fémipari kéz.iszcr�zámok (Tán- Anyagmozgató berendezések (Mú
csics), - Sárk8zl z.: Műszaki fzakl). 
mechanik.:11 ala.!'ls....,crP.tek (Tán· 
CSICS), - Bánlci-Dömök-Prause-

A Prágai Szállításügyi Tu
dományos Kutató Intézet mér
nökei modern készüléket szer
kesztettek a vonatok forga
lombizton.s.\,gának me.zóvásá
ra. A készüléket a mozdony
vezető lcis vezérlőasztalába 
szerelték be. Az asztalon 
szakadatlanul jelentkeznek 
fényjelek, amelyek a vonat 
útját jelzik. Ha valami rend
ellenesség esetén a ,,stop" jel
zésre nem reagálna a moz

donyvezető, a készülék a vo
natot automatikusan megáll!t
ja. 

Reuss-Sztanó-Vecsey: Szabadve
zetékek és l<Abelek (Múszaki). 
Lányi-M:am,art 1.: Elektrotechni• 
ka (Múszaki). - Hámori A.: Vil
lanyszerelés. Ioart Szakkönyvtár 
(Műszak!). - Rádlóamat6rök kézl
könyVe (Mű�zald). - Kelster
Ritchie-Washbum :  Kapcsoló 
áramkörök t"'rvezése (MO�zaki), 
Feuer F.: Gépkocsik karbantartA
sa és javítása (2. Javltott kiadás). 
{pari Szakkönyvtár (Míls,oik1). -
Kovács Gy. szerk. :  Mélyépllésl 
�vakorla.ti sz,S.mftá�ok 2. Jav. éS 
bóv. kiadás (Műszak!). - Simonyi 
w.: Vill'\moso:;:��n t. 1e,, jav. � böv. 
Jl-ladlio:;: (Akadémi�t). - Sz.ekeres 
G.: Uzemt veeyészek kéztkönvve 
f'-AO�zaki). - W1nnaclcer-KHchler: 

Műszakiak szocialista brigádja 
munkaszervezési mooszerek 
átadása és a kivitelezési prob
lémák együttes megoldása is. 
Vállalták munka!erületükön 
az újítási mozgalom fellendí
tését és a dolgozók szocia
lista brigádmozgalmának pat
ronálását. 

Az építésvezetők swcialísta 
brigádja arra törekszik, 
hogy elősegítse az egyes 

Kis, falusi állomás 
A fényl6 sínekr6l pattog a csend 
várok, bőrönddel, kis áLlomáson. 
s a távolban feltűnik a g6zös. 
- Vendég voltam, rövid szabadságon: 

s máris vége a kedves óráknak, 

a régi tájat újra elhagyom, 
s ez már így lesz most már holto-míg: 

jövők, s mindig sürget a vonatom. 

őseimt6l má3 helyre indított 

vágyam s az új rend segítő keze; 
ez az út lesz nemzedékem útja, 

s tája a gyárak kémény-erdeje. 

A fényl,6 sínekr61 pattog a csend 

várok; a g6zös elémdübörög. 
Füttyszó • . . S mérem a növ6 távolságot 

szivem s a régi, tűnt viiág között . . . 

- Százhetvenez.er forintos 
költséggel felújítják Balaton
ederics állomás felvételi épü
letét. 

Diesel-mozdvnyt lbpott 
egy 17 éves angol mechani
kus. Kihallgatásakor elmond
ta, hogy az angol vasutas
sztrájk miatt másképpen nem 
tudott volna hazajutni. 

Népművészeti kiállítást 
reodezeU szeptember végén a 
kaIJOSVári vasutas művelődési 
ház szakköre a somogyszobi 
múvelödési otthonban. 

- Megyei közlekedési és 
szállítási tanácskozást tartot
tak a napokban Be'ltéscsabán. 
A tanácskozáson az őszi for 
galom soron levő feladatait 
vitatták meg. Szó volt arról 
is, hogy 1963. január l-től 
megyei szállítási tanácsot hoz
nak létre. 

- Huszonháromezer utast 
szállított a nyári hónapokban 
a Mecsek-vasút. A kedvező 
id6járás miatt október 31-ig 
üzemben tartjá.k a népszerű 
kis1>a3utat. 

- A VIII. pártkongresszus 
tiszteletére október l-től k�
dődően ünnepi műszakot szer
veztek a zalaegerszegi fűtő
házban. 

- Gyümölcscsomagokat is 
árusít az Utasellátó a pálya
udvarokon. Az áll.ami gazda
ságok!kal kötött szerződés 
alapján mintegy 50 OOO cso
mag jóminóségú szőlő és á6zi
barack kerül forgalomba. 

- Dunaújvárosba szervez
tek kirándulást a MAV Tiszt
képz6 forgalmi és kereskedel
mi hallgatói részére az inté
zet vezetői. A fiatal tiSztjelöl
tek megtekintették a gyárórir 
ást és a város nevezetességeit, 
majd a Szalki-szigetet keres
t&. fel. 

Fazekas Lajos 

Légoltalmi parancsnoki 
továbbképzésen vettek részt a 
balatonk,enesei vasutasüdül6-
ben az igazgatóságok törzspa
rancsnokai. 

Mérnökök, technikuso)!. 
segítik a munkások tanulását 
a Debreceni Já.rmújavitóban 

- Új elektrodinamikus biz
tosító berendezést szereltek fel 
Komárom állomáson. Itt al
kalmazzák először az ország
ban a nemrég nemzetközileg 
megállapított jelzési módsze
reket. Az új biztosító beren
dezés építése négymillió fo
rintba került. 

- Atadták az új kiköve
zett raikodóteret Hort-Csány 
állomáson. Az új rakodótéi: 
lehet6vé teszi a 111/0Tsabb és 
bizt'onságosabb rakodást. 

- ötven hallgató vett részt 
a MA V Tisztképző Intézetben 
megrendezeU asztalitenisz há
zi bajnokságon. A döntő mér
kőzéseket nagy érdeklődés 
mellett a lakóotthon klubszo
bájában rendezték meg. 

- A csehszlovákiai • Brnó-
' ban rendezett nemzetközi vá
sár keretében nemzetközi gép
íróversenyt tartottak. A ver
seny első és második helye
zettje magyar. A második he
lyezett Harangozó Ferencné a 
KPM I. Vasúti Fóosztály tit- , 
kárságának dolgozója. H aran
gozóné a versenyben 10 perc 
alatt 4193 leütést ért el, tel
jesen hlbam.,,ntesen. 

A SZERKESZTÓSEG ÜZENI 

Boldizsár Gyula Békéscsaba, 
Bognár Károly, Dancs József Ta
polca,Pintér Lajos Vácrátót, Szilá· 
dJ Sándor, Tótka Károly, Cser
háti József, ·c1r. Bánkfalvi Gyula 
Szeged, Szemők Béla, Kiss János 
Debrecen, Kiss �jos Alsóőrs, Be
nedek Tibor. Horváth János, Ert:t 
István Budapest. Németh Pál Sze
rencs, Bódog Mihály Dombóvár: Kémiai technológia I. (Műszaki). 

Fnrlor cv.• A la.nlace tran,;;zfortná
cl6 n-i'fio:;: .... n1rl .. ,1r�hn ...... �c;:,a ��c-...... 1.--h 

- Dr. Tovob�tzkv K.: A relatlvt• 
tás elmélete. Tankönyv. - Kar--

l!;pítésvezet..'ii szocialista bri
gád alakult a MAV Magas

építési Fönökségnél. A bri
gád legfontosabb feladatá
nak tekinti, hogy munkájá
val elősegítse a főnökség terv
számainak teljesítését. Vál
lalásukban nemcsak a ter
melési, a termelékenységi, a 
béralaP- és önköltségi tervek 
teljesltése szerepel_ hanem az 
átmeneti anyag- és létszám
hiány közös leküzdése, a 

munkahelyek dolgozóinak - Száznegyven kilométeres 
versenymozgalmát, a felaján- sebességgel is közlekedhet a 

Leveleiket Japunk anyagához fel• 
használjuk. 

Boros Ferenc Kisterenye, Ve
szelka Antal Szabadszállás: Leve-
lelket az lllekésekhez tovAbbltot
tuk. 

KERESZTREJTVÉNY van. 30. Betűpótlással becézett nlli 
név. 31. Idegen női név. 32. Nem 
gyors. 33. Kettős mássalhangzó. 
35. Majdnem kent. 37. Jó jegy az 
iskolában. 38, Német névelő. 40. 
Kérdőszó. 42. Idény. 44. Evőeszköz. 
45. Névmás. 46. Egtáj. 47. Lehaj!t. 
48. Vízben él. 49. Becézett, női név. 
50. Német 11. 51. Védj 1 52. Energia. 
54. Nem bűsuló. 58. I. E. 59. Azo
nos betűk. 60. Számnév. 62. Bél
hűros teniszütő. 64. Kuba fö kiVi
tell cikke, 66. Nagy Károly híres 
lovagja. 

lá ,_ yisé 
. es· mm· 0-_ győri Wilhelm Pieck Va.gonso... menn gi és Gépgyár új vasúti kocsija, 6égi szempontból egyaránt amely a Lengyel Népköztársamegfeleló teljesítését. Vál- sáir rendelésére készült. 

lalták szakmai és politi- - Jólsi.került ankétot ren-
MAGYAR VASUTAS 

FűGGOLEGES: 3. Rangjelző. 4. 
Búvóhely. 5. Kökörcsin. 6. Görög 
kikötő. 7. Nével6. 8. Azonos be
tűk. 9. Berlini állatkertek. 10. Er
délyi folyó. 11. Cet szélei. 13. A 
Szent1vánt\iii álom egyik szerepe. 
17. Báj. 19. Ehető gyümölcs. 21. 
Kihulló. 23. Fedd. 25. Becézett női 
név. 26. Nem szellemi. 29. T. A. 0. 
34. Nem külföldi. 36. Amerikai 
súlyeme!6 _ 38. Férfinév. 39. Tö
ménytelen. 40. Hadsereg. 41. A nó
tában ide szórják a virágos rétet. 
43. Szabolcs megyei község. 44. 
Tejtermék. 45. Nem folyamL 47. 
Római 50 és 55. 48. Csapadék, 53. 
Ma már nem használatos 11rmér
t.ék. 55. Régi magyar név. 56. Is
tálló. 57. Vissza : Petőfi költötte 
alak. 60. Von. 61. Tartó. 63. Sze
retne a végén. 

Beküldend6: vízszintes 2 és foly
tatása a függőleges l-ben. Bekül
dési határidő: 1962. november 10. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A forgalom tervszerű
sége. A gazdaságos üzemvitel. 

Könyvet nyertek: Csurkó Józse� 

kai továbbképzésüket is. Sro- dezett a szocialista brigád- Peletl5s szerkeszti': Guly4s Jllnoe cialista műveltségük elmélyí- mozgalom továb-bfejlesztésé- Felel& kiadó: Szab<I Antal 
tését, szépirodalmi '.könyvek ró! a Keleti-pályaudvar szak- SzerkESZtO&éJ?: Budapest. VL. 
olvasásával, színházi és film- szervezeti bizottságának vo- Telet!����

0

; 4
4
�-tM. 

előadások látogatásával is natkisérói műhelybizottsága. Ozem1: 1!1--'1'1. 
elómozdftJ'ák. 

1 
Az ankétra a Nyugati,>álya- Terjeszti: a N�pszava Lapldadd 
u var vona sero1 mu e Y 1- Budal><!"t- VII. Rákóczi dt 54. d tki • -· 'h  l b" 1 Vállalat 

Egeresi Zsigmond zottságát is meghívták. sz!kTa Lapnyomda 
�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�@OOOOOO�@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@OOOO�@@�OOOOOOOOOOOO(!J[!}@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl!ll!lOO(m)� • 

Pénztárablaknál Csúcsforgalom 

vtzszINTES: 2. A vm. pári 

I 

Rés. 18. Vége keverve. 20. Etelize- Szerencs állomás. távbeszélő köz
kongresszus irányelveinek törté- sítőt. 21. Kérdőnévmás. 2.2. Figyel- pont. Halmai SZJ.lvia, Szombathely 
nelml JelentóségO: megállapitása. mes. 24.. Leánynév. 26. Kerek szá�-

1 
1\-iA. V Já.rmújavitó UV. Zsigmond 

(Folyt. a függ. t-bcn.) 12. Mutató- 27. Kissé, olaszul. 28. Egy szoviet Jánoo, Bp. :t,ryugatl rakodási rész
szó. H. A Hold. 15. Férfinév. 16. városba való. 29. Dyen vonat is leg. 

- Mondja, hogy szabad ilyen gorombán 
beszélni az utassal? 

- Nem utas az kérem. ua� a férjem. 

- Tessék i6l körii.lnézni a raktárban, {gy 
könnyebben megtalálja azt a láda almát. 

(Pusztai PáJ mjz;oú) 
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A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓK LAPJA 

VI. lWFOLYAM, 21. SzAM. Ára 40 fillér 1962. NOVEMBER :t. 

A NEGYVENÖT ÉVES OKTÓBER 
N

ovember 7-én ünnepli a haladó emberi
ség a Nagy Októberi Szocialista Forra

dalom 45. évfordulóját. Negyvenöt esztendő 
telt el azóta, hogy az Aurora ágyúinnk dör
gése új N?ményt ébresztett az elnyomott és 
kizsákmányoLt. az első világháború borza.Z
maiban meggyötört dolgozó mfüiók szívében. 
Negyvenöt éve indult diadalmas útjára a szo
cialista forradalom, melyet hiába próbált el
fojtani a nemze�közi imperialista reakció ár
mánykodása, a külső és belső eUenség táma
dása. 

Az október! forradalom legyózhetetl,ensége 
és társadalomformáló ereje éppen abban van, 
hogy az öntudatra ébredt tömegek alkotása 
voLt. A világtörténelem első olyan forradal
ma, amelyet valóban a legszélesebb tömegek 
önma,gukért, saját érde·keiikért, rabláncatk 
széttö!'éséért vittek győzelemre. A forradalom 
győzelme tovább élesztette a tömegek önte
vékenységét, új, soha nem látott magaslatra 
emelte a dolgozó milliók történelemalkotó 
szerepét. 

Lenin pártja, a bolsevikok pártja vezette 
1917 őszén az orosz munkásosztály küzdelmét. 
Negyvenöt évvel ezelőtt is, csakúgy, mint 
napjainkban Lenin tanításai lelkesítették, ve
zették a párt minden tagját és erőt adtak a 
forradalmi harc mérhetetlen áldozatainak el
viselésére. A Nagy Októberi Szocialista Forrada.1.om 

győzelme abban különbözik minden ko
rábbi forradalomtól, hogy nem egy maroknyi 
kizsákmányoló réteg cseréjét jelentette a ha
talomban, hanem a nép uralomra jutását. A 
dolgozók saját sorsuk irányítóivá váltak. Meg
győzően bizonyította ez a győzelem azt is, 
nogy a korábban elnyomott, de már felsza
badult nép urai néH,ül, a maga erejéből is 
képes arra, hogy az országot vezesse, sorsát, 
,mberibb életét. jövendő;ét maga intézze. 

Ezzel a tanulságával - miként számtal,m 
"rá.s tanumtgával is - az októberi forrada
lom túlnőtt Oroszország natárain, s az első 
pillanattól kezdve nemzetközi jelentőségűvé 
vált. Nemcsak azért nagyobb minden koráb
bi forradalomnál, mert szocialista forradalom 
volt, mert győzelmével egy nagy ország népe 
szabadult fel a cá1-i önkény, a tőkés-földesúri 
kizsákmányolás és elnyomás alól, mert egy 
sok nemzetiségű országban szüntette meg a 
nemzetiségek elnyomását, hanem azért is, 
mert egyben mintaképül szolgtÜt a világ min
den elnyomottja és kizsákmányoltja számá
ra. Megmutatta az emberiségnek az igazi sza
badságnoz, a népek boldogulásához, a szocia
lizmushoz vezető utat. 

A világ proletariátusa, ha 1917 őszén nem 
is látta még teljes mélységében a szo

cialista forradalom új korszakot nyitó jelen
tőségét, mégis nagy lelkesedéssel, együttér-

zés.rel és rokonszenvvel állt a forradalom gon
dolata mellé. Két héttel az orosz nép győzel
me és a Béke Dekrétum meghirdetése után Szovjet automata vezérlésű mozdony és szerelvénye 
több mint százezer munkás tüntetett a. torra- .... _____________________________________ _ dalorrt mellett Budapesten és a következő ha-
tározatot hozta: 

„Budapestnek és környékének munkásai és 
velük együtt Budapest egész népe testvéri 
üdvözletét küldi az orosz forradalmároknak, 
akik bátor szívvel, erős elmével és kemény 
kézzel vezetik ki az emberiséget a háború 
poklából. Mi mindannyian, akik itt össze
gyűltünk, s az egész dolgozó Magyarország, 

,,Közös erővel teljesítsük 
kongresszusi vállalásainkat!'' 

el vagyunk határozva arra, nogy az orosz 
E 

.. •·
1 
• 
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t k t• b• ttsá • forrada.Zmárokat a béke megszerzésére irá- gyuttes U est tartotta erem:varos csomopon Sia Sierveze I IIO ga1 
nyuló hősi harcukban támoga,tni fogjuk és 
minde-n erőnkkel küzdeni fogunk azért is, A ynr. pá.I11!kongress:rus <tisz-
hogy egyik osztálynak a másik áLtal való ki-1 teleté

re .s�� mU1_1iltaver
zsákmányoltatása és egyik nemzetnek a má- seny haJráJ_� __ elott �-s� ízben 
sik által való elnyomása a mi országunkban• tarto� kozos. szb-ülest Fe-
. - .. k, ,, 

1 
·rencvaros csomopocnt szolgá-18 megszun3e · · · • , lalti ágainatk szakszervezeti bi-

A magyar munkások és s�egenyparasztok zotts' gai A egbes -1- tá _ te�ekkel, is .bebizonyították . együttérzésiiket. j gy-J.t aa n"ovem'::er 1_;:; :indt Kozel szazezer magyar hadifogoly harcolt és I taru:ló ünnepi mú.szak s az erre nevel?dött . a Vörös_ H_ad�1;regben a for_radli:- készített javaslat ké�. lom � az intervenció ide3en. O1�6b_er peld�;a A javaslat bevezet.óje hanglelkesitette azokat az Oroszorszagbol hazatert súlyoZ7.a hogy Ferencváros 
volt hadifoglyokat, akik a baloldali szocialis- csomópo�t dolgooói a VIII tákka:l és a forradalmi értelmiségg<'I együtt pártkon,gresszU6 tiszteletér� megalakították a Kommunisták Magyaror- tett vállalásaik maradéktalan szági Pártját. Ne�zeti büszkeségünk,_ hogy_ a teljesítésével méltóképpen kimag,;ar proletariatus az orosz munkasosztály fejezésre akarják juttatni a 
példáját köveh•e, tölJb mint négy évtizeddel 

I 

párthoz a hazához és a sw
ezelőtt, az októberi forradalom győzelme után cializ:m�s i.igyéhez vaJó húsé
elsőnek vívta ki a tanácsköztársaságot és hoz- güket. Vállaliisaikat nem a 
ta létre a dolgozók hatalmát megvalósító ál- munka intenzitásának növelé
lamot. sével, hanem a jobb munka-
l\1„gyvenöt esztendő alatt nagyszerű ered- s7.ervezé<;sel, újít.ások alkalma-

ményeket értek el hazájuk építésében a zásával úgy kívánják megvaló
Szovjetunió népei. Hosszú. és küzdelmes volt síta.ni, hogy a munka során be
az út az első villamosítási programtól a kom- tartsák a munkavédelmi elö
munizmusba való átmenetet előkészítő hét- írásokat is. 
év<'s ten'ig, a feliőrt szűzföldek sok millió r bb nektár;áig, az atommeghajtású hajókig éa az .10 minóseggel, 
űrhajókig. A fejlődés olyan ütemét érték el, gazdaságosabban 
amellyel egyetlen kapitalista ország sem ve- A fűtőház mozdonysz.emély-heti fel a versenyt. zete vállaJja, hogy a negyedik 

A . k?17lmuni;"7?�t ép(tő Szovjetunió és _a negyedévben 5 százalékkail szocializmust epito orszagok hatalmas, egyse- több t ta,kairit • t ges tábora, a szocialista világrendszer - le- a ��k 
egyeaT� mi; 

győzhete�le� er.?t __ je_len_tenek. A sz?cia_�is!:4 tá- az eredmény �.6 m�ó f�ri,n� 
bor orszagai kozotti viszonyt a kolcsonos se-1 m� jelentené Válgítség_ és testvéri együttműködés elvei szabá- laljáik továbbá, hogy a ;zá.llílyozzak. tási felada,tok időszakos csökMa, amikor október szülöttének, a szocia- kenése ellenére teljesítik az lista világrendszernek tevékeny, alkotó tagja- éves száz etkm tervüket illetként készül hazánk dolgos népe pártunk VIII. ve 0.5 szá:z:a!lékos tú1telj�ítést kongresszusára, gyakran kell október tanítá- érnek el. A mozdonyjavító műsaira. gondolnunk. Minden sikerünk a negy- hely dolgoz.ói terven felül vál
venöt éves október újabb győzelmét is jelenti: [a,!ják a 411-087. s.z.ám.ú moz
Lenin eszméinek m ind fényesebb diadalát! dony részlegvizsgálatá<t és a 

424-143. számú mozdony kap-
csolt kerékcooportjána:k cse-
réjét. 

A vitá:barri elsőnek Láng Pál, csak papíron létezik Ferenc
a bu<lapooti bizotbság termelési városbaJn, mert a szerveres 
felelőse szólalt fel. Mélta:tta a után a sza.ks=ve.zeti bizottsá
tervezett ünnepi műszak je- gok eLhanyagolroák a brigádok 
len-töségét és a csomópont ed- ellenónését, seigf.tését. 
digi jó munkájá,t. Udvarnelyi Az ünnepi műszakira vonat
István állomásfőnök elmondta, kozó jaJVaslaJtot egészítette ki 
hogy az eredmények elfogad- Pék István pályad'enntartási 
ha.iók, de lehet és kelJ is raj- főnök felszólalása. Javasolta a 
tuk javítani. Egyensúlyban versenynyilvánosság javítását, 
kell tartani a kocsi be- és ki- mozgósító erejű röplapok ki
futásokart és ezen felül szük- adását, és azt. hogy az ünnepi 
sé,ges a fogadási. menetrend- műszak folyam.á.n tartsanak 
szer-CIS6g javítása is. Elek éVV'égi nagytakaritást az egész 
György, a csomópo,iti pártbi- csomóponton. 
zottság ti.tkára folszólalásában A vita eredményeként az 
üdvözöl-te az első közös szak- összevont szb-ülés elfogadta az 
szerve,z-,eti biwttsági ülést. Ki- ünnepi műS2Jak ja vaslaitát és az 
fejezte azt a reményét, hogy a azóta megtartott termelési ta
csomópont szakszervezeti bi- nácskozás alkalmával a cso
zotiságai megtartják ezt a jó mópont dolgozói elé terjesz
kezdeményezést és -a jövőben tette azt. A dolgozók lelkesen 
is közösen bes:zélik me,g a leg- fogadták a kezdeményezést és 
fontosabb tennivclóka.t. Fel- közös munkávaJ kívánják el
hívta a figyelmet arra, hogy I érni éves tervük sikeres telje
számos szocialista brigád már sítését. 

Az NDK vasutasainak kérése 
A nYár eleji kedvezőtlen idő

járás következtében „ terve
zettnél jóval kevesebb burgo
nyát takarítottak be a tsz-ek 
és az állami gazdaságolk. A la
kosság ellátásában ennek el
lenére sem lesz zavar. Kor
mányunk ugyanis időben gon
doskodott a hiány pótlásáról. 
A Német Demokratikus Köz
társaságból 100 ezer tonna ét
kezési és 40 ezer tonna vető
burgonyát vásároltunk. 

A burgonya szállítása már 
megkezdődött. Az NDK vas-

utasai Naumburg-állomásról 
naponta egy szerelvény bur
gonyát indítanak hazánkba. A 
140 ezer tonna burgonya le
szállítása 8 ezer fedett kocsit 
igényel. A Deutsche Reichs
l>a.hn vezetői, mivel az őszi 
forgalomban nagy hiányát é,
zik a fedett kocsiknak, azzal a 
a kéréssel fordulnak a MA V 
vezetőihez és mindazolkhoz a 

vasutasokhoz, akik a burgonya
szállí1mánnyal foglalkoznak: 
tegyék lehetővé, hogy a ko
csik mielőbb visszakerüljenek 
az NDK-ba. 

A vasútigazgatóságok munkaversenye 
A kocsijavító műheJly dol

gozói az időszakos jaJVftási ter
vet 106 százalékra teljes! tik. 

1962 sz,eptember hónapjá
nak, valamint a III. negyed
évnek eredményei alapján az 
igazgatóságok helyezési sor
rendje, valamint százalékban 
kifejezett összteljesítménye a 
következéílk szerint alakult: 
(Az igazgatóságok által elérne
tő legjobb eredmény 1050/o, a 
hálózaton elérhető legjobb 
eredmény pedig 1000/o.) 

. , . Kifc;,glásta.lianul betartjátk a mi-
Eszerint a III. negyedév I dig 50 OOO Ft penz,utalomban nőségi elóírásokast Az áililomás 

80,83",o-os hálózati eredménye részesül. A jutalomösszegnek dolgozói válliladják:" hogy a te

Dombóvár állomás 

a téli felkészülésért 
alapján az I. helyezett Pécsi legalább 900/o-át a célkitűzé- 1 hervonatok átlag� terhelését A té!lli fellkészüléssel kapcso
Igazgatósá.g 100 OOO Ft, a II. 

\ 
sek teljesítésében élenjáró 1 szá:zalékkaJ emelik és éves latban kibővített üz.emszemlét 

helyezett Miskolci Igazgató- kiikz?!,gáLati helyek dolgozó�- vállaJásuka,t kedvezőtlen idő szervezett Dombóvár állomás 
ság 75 OOO Ft, a III. helyezett na� Jutalmazására kell ford1- esetén is teljesítik. A kocsi-

, 
szakszerveroti bizottsága. Az 

Szombathelyi Igazgatóság pe- tan,. um-tózkodási időt 1 százalékkal üzemszemle megvizsgálta az 

tátk-e a dolgozókat téli védő
ruhával, és hogy gondosk'l
dott-e a szakvonali veretes a 
melegítő italról. 

1. Pécs 91,250/o 
2. Miskok 88, 750/o 
3. Szombathely 82,500/o 
4. Budapest 68,75% 
5. Debrecen 68,130/o 
6. Szeged 50,630/o 

Hálózat 73, 750/o 

A III. negyedév eredményei: 
1. Pécs 95,420/o 
2. Miskolc 87,920/o 
3. Szombatlhely 81,880/o 
4. Budapest 77, 71 % 
5. Debrecen 70,420/o 
6. Sz,eged 48 96% 
Hálózat eredménye 80,830/o 
A folyó évi 28. sz. MA V 

Hivatalos Lapban közzétett 
118 1691962. I/2. s.z. Végrehaj
tási Utasítás szerint az igaz
gatóságok csak abban az eset-

. l>en részesülnek erkölcsi és 
teljes értékű anyagi jutalma
zásban, ha a hálózat eredmé
nye legalább a 90"'o-ot eléri. 
A hálózat összesített eredmé
nyének 80-900/o közötti tel
jesítése esetén a jutalomösz
szegnek csak so0·'0-a folyósít
ható, 80° 0 alatt jutalom már 
nem jár. 

Nagy sikerrel zárultak 

a műszaki könyvnapok 
Az idei műszaki könyvnapok 

I 
tása fordít_<;>tta a_ társadalmí fi

eseményei közül kiemelkedett gyelmet konyvkiadásunk � te
a Technika Házában rendezett rületére: ebben az évben már 
műszaki szakkönyvkiállítás 302 műszaki könyv került ki
melyet október 20-án nyitottak adásra. 
meg. A megnyitó ünnepségen A nagy váh,sztékban megje
Köpeczi Béla, a Kiadói Fő- lenő műszaki könyvek kiadása 
igazgatóság vezetőjének sza- azt bizonyítja, hogy a szocia
vai után dr. Csanádi György, lista építőmu:1 a. előreluuadá
a közlekedés és postaügyi mi- sával e,,.,,ütt megnőtt a t_Udo
niszter első helyettese, a Ma- mány szerepe. 
gyai: Tudományos Akadémia Igen nagy sikerrel folytak le 
levelező tagja méltatta a mű- az idei műszaki könyvnapok a 
szaki könyvnapok jelentőségét v:3-sútnál is. A v:asút�. Főosz
Hangsúlyozta, hogy a felsza.ba- talyo;i az Allam1 Kony�r
dulás után több műszaki kön11v J�szto _vállalat m;gbí:zottJa_ �z.. 
;elent me0 hazánkban. mint l�ses es sokoldal� kot:.yvkia)
előtte fél évszázad alatt A Mű- htásl anyagot állltott ossze, es 
szaki Könyvkiadó Váll�lat év- a .k�állít_ást jól slk�rü.lt könyv
ről évre több é-tékes könyvet vasar zarta le .. K1.�tást :en
nyújt át az olvasónak, a leg- deztek műszaki_ konyvekh?l, a 
i<'bb hazai és külföldi szerzők �AV Bu�pes!• Iga�g!7-tósagan 
tollából. 1960-ban mée csak 1s: és a _vidéki vasut,gazgató-
145 műszaki könyv jelent meg sagok szmtén sokat tettek a 
ez a szám 1961-ben 186-r� műszaki irodalom terjeszté
emelkedett. Nem utolsósorban séért. 
a Műszaki Könyvnap megtar- B. I. 

csökkentik. J állomás egész területét, hogy Szakszervezeti bizottságunk 
· A pályaferun,ta'l'tási dolgozók · megvannak-e a szükséges fel- a tapasztalatok a.lapján intéz
éves fenntartási tervüket a lét- tételek a tél várható nehézsé- kedési tervet dolgozott ki, 
számhiány ellenére 95 száza- geinek leküzdésére. amelyet a szakvonali vezetés
lékra teljesítik. VáhlaJják to- Megállapítottuk az üzem- sel közösen hajtunk végre 
vábbá, hogy az élüzem feJ.téte- szemlén hogy a vonatkísérők Felkértük az üzemorvost, tart
leket éves szinten is teljesítik laktanyája mindenben meg- son előadást dolgozóinknak a 
és a �� forgalo� siike� le- felel a követelmények- téli forga!lommal kapcsolatos 
bonyolltásához mmden pálya- nek. A melegedőhelyi- teendőkről. Az új dolgozókat 
fenntartási feladaJtot végrehaj- ségekben már több hiá- pa�r�mUás végett idősebbek 
tanak. nyosságot találtunk. Jegyző- m�e .. osztottu� be, hogy se-

Segítsénet a szocialista könyvbe vettük az á:hlomás ta- g!_tségu�el kollillyebben le-
0 lajánaik egyenetlenségeit is, küzd!1essék a tél okozta re-

brigádoknak amelyek télen könnyen okoz-1 
hézségeket. 

Az ünnepi músmkra vonat- hatnak balesetet. ElJenőriztük B6dogb Mihály 
kozó javaslatot Huszár József, azt is, hogy megfelelően el!át- Dombóvár 
a ferencvárosi fűt.óház szak-
szervezeti bizottságának titká
ra terjesztette a közös szb
ülés elé. Vitaindítójában rá
mutatott arra, hogy Ferencvá

Vonattovábl,ítás megtakarított szénnel 
ros csomól)Ol1l1: dolgozói edqig Lelkesen készülnek a VIII. 
jól teljesítettél,; terveiket és pártkongresszusra a békéscsa
közös erővel dolgozva elnyer- bai fűtőház KISZ-fiataljai is. 
hetik a párt kongresszusi zász- A 424-375, a 411-072. és a 
laját. Bírálta azt a helytelen 411-368. számú mozdonyo
gyakorlatot hogy a munkában .kon dolgozó KISZ-brigádok 
tapasztalható hibákat a szol- tagjai vállalták, hogy a kong
gálati ágak igyekeznek egy- resszusi műszak folyamán 
másra áthárítani. Rámutatott 

I 
megtakarított szénnel további

a balesetcsökkentés fon.tossá- ta,nak egy-egy vonaJtot. 
gára. Tarthatatlan az a felfo- Ezek a békéscsabai fiatalok 
gás, amely a baJesetek szá- több idős dolgozónak is jó pél
mának növekedését a termelés 

I
dát mutat'1ak szorgalmas mun

hövekedésével igyekszik ta- kájukkal. 
kargatni. Az említett KISZ-brigádok 

vállalásához csatlakoztak a 
mozdonyműhely és a kocsi
műh.ely KISZ-tagjai is. A moz
donyműhelyi fiatalok vállal
ták, hogy a határidő előtt el
végzik egy mozdony időszakos 
javítását. Műhelyükben ők a 
rend és a tisztaság őrei. A ko
csiműhelyi fiatalok szokásos 
munkájukon felül vállalták a 
gőzfűtési tömlők gyors javítá
sát. hogy a szerelvények fű
tése zavartalan legyen. 

Sziládi Sándor 
Szeged 
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A TA KARÉKOSSÁGI NA POK EL ŐTT 
A tőkés_ rendsz-':rben a !éle- f madízben - a z  Ország-:,.1 Ta- jékoztatják a dolgozókat a ta-

1';11 _ az oregkortol, a beteg- · karékpénztár a Hazafia,s Nép- karékoskodás előnyeil'ől, lehe
ségt?l, .. a __ munkainélküliségtől fronttat karöltve, a tömegszer- tőségeiről, arról, hogy a oot.ét- osztönoz arr:a, hogy az cm- vezetek és a tanácsok támoga
�r félxetegyen valam.it a ne- tásával a takarékossági napo-

gyűjtés ehsősorban egy
éni é

J:


Az algériai dolgozók új harca 
hez napdkr:a. A szocialista és kat. Az első aJikalommal L2 dek, de túl ezen, lehetővé te- Az algériai szakszervezeti 
a swcializmust építő országok- megyében, masodízben 16 me- szi a mezőga.u!asági tervek mozgalomnak régi hagyomá
ban a dolgozók életük kult ,- gyében és a főváros 53 iirerné- eredményesebb megvalósftá- nyai vannak a munkásosztály 
ráltabbá, szebbé tételére rar- ben zajlottak le sikeres t;ika- sát, a lakásépítkezések foko- , szolgálatában vívott harcok
talékolják keresetük egy 1..:0- rékossági napok. Az idén már zását, szociál,s intézmé!nyei< 1 ban. Évtiz-roek óta küzd a 
szét. A szociabsta gondolko- vaJamennyü megye és a !eg- gyorsabb ütemű gyarap1táát. 1 Függetl<?nséget. földet és !'�
dású ember munkal1elyén és több fővárooi üzem részt ,·e . .  z kulturá·lis és köz ·zükség!eti , nyeret! jelszavak megvalos1-
otthonában fokozatosan hoz- a mozgalomban. Célja, !1ogy igények kielégítését sz�lgáló tásáért. 
zászokik ahhoz, hogy rendsze- 1 tovább gyarapodjon a kiegyen- cikkek nagyobb arányú gyár- S most is, amikor a függet
resen takarékoskodjék, miv<>l súlyozot,t. kulturált körü!rn-'.·- tását stb. - a takarék-hetét, len&ég szakaszába léptek, meg
a takarekosság fontos alapfel- nyek között élő emberek fzá- 1 gyűjtés tehát társadat!.mi ügy. találta a he.Jyes követeléseket 
tétel:e az egyéni és az általa- ma. Nem kétséges, hogy az ide1 a dolgozók azonnali mozgósí-
nos életszínv=I emelkedfsé- A cél elérését mi:nél in•enzi- ! taka-rékossági napok tovább tására. 
nek. 1 vebb f�vilá��tó n;u';'_;;:_áv1;1 j 

nö-_:eli:k majd a takaré-i<osi.:o- Az UGTA ideiglenes titkár-
a 

5 
.
11

. , d f , ! lehet elosegíteru. Akt1va1is ta- dók táborát. sága így szövege7..i meg fel-
' ml 1ar onnt 1 ______________ , hívásában e jelseavalffi.t, a 

takarékbetét 1 1 gazdasági és társadalmi prog-
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Hi.vatal jelent�e népgazdaeá- • 6 törekvesemek megfele10 1ranyt 

k · 1 
j kell adni az ország munlkás-

gun elso fé évi eredményeiről .  
T , •k 1 1 „ t • { ,' , ' ] 1 

lnozgalmá.nak, azaz meg kell 

!
gy

�;��e�1f' 
an;���;� 1 ec1UU mu eve ezo agoza aro valósí)ani a politi�ai. g_azda-

foglalkozik különösen ügyf>- I . I 
sági es társadalmá forradal-

lemre méltó. Ez azt közli. hogy 
I 

A Felsőfokú Vasu .forgalmi re fizetendő. A elő'<észité 
I 

mat. , .. , . 
a takosság talcarékbetét-állo- Technikum I-eve1ezö tagozatára ' tan.folyamon c,a,k a fol'v�teli 2- A d,o]gozok koreben_ .. ki 
mánya 8 és fél miHiárd 10- való jelentkezés feltételeit és I tá-rgyak anyagáit tanitjak. 1 kell kovacsolm a. munkason-
rintra növekedett. 1 módját a MA v Hiva:a.!Gs Lnp 1, , , , , _ _ f tudatot. __ �el� alka}m� ar:a, 

J , .. . 1 196? , . 27 , , 'ib t· ·· , 1 Az e.okeszllo taniolyamok:a 

I 
hogy kulonbS€g neJIJrul mm-

obban elunk ennek talan , -- ev1 , szam< an ,ozze- · 1n6? b h
, 

4 • b · d k' 'k · 1 · 11 h 
-k leg . _,., !bb .1.u . 1 �.tt llB 94•J./Jgs? 1 /? e �z ' " -- no,se1.n er o -1g eza- en . 1ZSa crnan

. 
yo o e en ar-

egy1 J=emzo pe uaJa a '" u � -· · -- ,. - • 1 , , , , i · k 
takarekbetét-állomány rekord- 1  rendelet tartalmam.a. Kieg{•- , ro(a� szem�lyesen _vagy ,a,·be- co;Jana . _. , _ 

f) Az ország gazdasági és mostohábban, most elsősorban 
tá-rsad,al,mi irányítása a do-l- őket fogják előnyben részesí-
gozó tömegek által. téni. 

- A tegnapi Algé,;a ha- * 

!ott· Ma még nagyobb szükség 
_:_ az éhínséget, a kon-up- van a nemzetközi munkásszo

ciót és a megkülön,böztetést 
1

1:daritásra, mint valal1a, hogy 
meg kell szüntetni. segítse az algériai dolgozókat 

- Véget kell vetni a gyar- , a maguk elé tűzött célok meg
mati rendszer privilégiumá-

1 
valósításába.n, a háborúban 

nak. • elpusztult hazájuk újjáépíté
- S mivel a mezőgazdasági sében és az új Algéria felépi-

munkásokkal bántak a leg- tésében. 

magassága_ Az embe,·ek tge-
1 

szíté ül közfüjük! l:ogj a . :·en- 1 sz�on az _1gazgatosá�ok_ sze- : ?· A m1;.nJrnsosztály „vedel
i 

nyel is növekednek Nin�s deletben mcgJelo1t es s7..atla.ro- me,yzet1 es munkaugy, osz- m�ben m_g , kell .. szuntetn 
· · · · k ·t··1t·· · ·-•o ., , · 1 ,, · --k 1 :tá·· ·á ,.1 mmden megkülonboztetést. 

miert lakarékoskodrna an„oak, san 1 o ott Jw.n1.ccz�ol 3po- taiyana o.tla S1 csoportJ na . 4 A . bb él tk" _ .. 1 , k 
a�n<:k &0-ám�a vágyai ne;?.: k�t �egkésőbb 1;9.62. de:-:,,_m°'.'..r leh�t jele:i,t;_e�nL A tanlolya": : és 

·
a teÍ;s fog�al-���;����:g Allandó egészségügyi szolgálatot létesítettek a Cs�hszlová.l,lán 

vaobJa egy eleten keresz.u, j ho l:J-Jg lehet €.Juttatn . .. z 11- első foglalkozasaira nm embe1 1 , - , k ll . , •ta . keresztülhaladó nemzetközi járatokon. Képzett ápolónök gon-
Yaló kuporgatás e11enére is el- leté.1<.es igazgat.ó.<ágok szemóly- 1 í-10-e között kerül sor. 1 �- �r"se�k

e 
h ·

e • t 
i:ranyi  ni a 

doskodnak azokról, akik úfüözben rosszul le znek. Amermvi-
, l il d Il ·· ·· 

1 
el' és munka „gy· os7.t·'lvá O go7.o arca • , 

er _1ete en __ n�ara • yen korill- z 1 . . . � 1 __ :":,u ·� - Az előkészítő tanfolyamok 
I 

A polit ikai. gazdasági és ben súlyos megbetegedés fordulna elö, kórházba szállítják a 
n1enyek kozott az esetleges fe.- hoz. A. z .iskola ,ezeto,eo- cs�k d··1· ·1· h . ·•--'-- t tá d 1 . t . gval , f 
1 1 n-1 . .  k , d 

. az igazgatóság által jo,·á'
l
a- egye u 1 ce Ja, ogy segi=ge rsa a rru eren me os - rászorulókat. Képünkön: Bozena Jankova ápolónö fejfájás el-es eges 1 · et� sem van or:>.- 1 , t '. -. ' ,,_, - '  nyújlson a felvételi .-1zsgá1-a rondó fon-adalom megköveteli 

nak a tak�r�kb-a. Ez vol� a , g, o ,t :,z-1;':tke7:o�et_ renddJ be való folkészülés.ben m! ndaz,>k- 1 az alább iakat: leni gyógyszert ad az egyik utasnak 

helyzet az un Mcgyarorsz�gon a fe]v_t.l, viz.s�aia,  amelyet k d ]"'ozóknak a'.·iJ· az a) A gazda..<nni és társadal- (MTI Külföldi Képszolgálat) 
· al l f 1 · · ' ml · ' 1963 ia.nuár hó első felébe� na a O O • ·'· ' 

-,, · 

1�• 10 a __ 0 J osza a , a-.t,_az 
t;rtuni-

· 
1 idézett rendeletben közoü fe'.- mi strukturák szocializálása; �----~~---�--------�-----�-~-~-

u:. d'." a �o11;egek a Postata;,1;--
1 

'· tételeknek me.gfeleLnek és I b) A természeti kincsek és 
rekpenz:tarbol csak a >:álog u,. Tudomá ·unkra juto:t. i10gy szándélrnkban áU a Fel,éfokú I a termelő eszközök áltamosí-
m.t ismerlek. sokan nem tudták .megvru;::- Vasútforgalmi Techniirnm I tá.sa: 

2 300 OOO betétkönyv rolni 
.
a Művelő.désüg

.

yi
. 

Minisz- 1963 f':bruár hóba1: beinrlt,l? : e) A , tulajdo;1- , korUÍ;tozása; 
1 . . . 1 térium fe1véteJi vizsgaanyagot levelezo wgozatara Jelentkcm1. I _ d) Melyrehato es tel3es me-

A KÜLFÖLDI TECHNIKA ÚJDONSÁGAIBÓL 
Ta:karekoskodm tehat csak ·tal . tá ·.s . .. , , . , .. • zor,a.zd.asá(!i reform; 

akkor lehet Lgazán, ha vaíóra- 1 tai " - -�-azo Jéko�t? !�ze- I 2. sumely-.,et, es munka.ugyi eJ A természeti erőforrások 1 
váJJthatók a vágyak. Hogy r-á- lec,�eJet . . . Az _ _ érct.e_klodokkel 

szakosztály elosztása; 
1 lun:k lehet, érdemes. takarékos- E:2 .':1;°11 1� �ozolJ�k. hogy a 

kodni, azt beszédes száJY'ok feh e.eh_ ':''zsoa �a1gJ_a . i:nate
igazolják. Az országba n 2 m2t:ka 1r:ll;beh ';s . s2;'?b�h, va
miltió 300 ezer kamato�o nlje- lanunt fizika ll'2.SOC-lJ es szo
remény- és gépkoc;;,�

1
,e,.�- beli .  A felvét�i tárgyak rés7:

Váltóáramú villam,osmozdonyok 

Közlekedési mmhét a reclmika Házában 

j A francia városkörnyéki 
vasúti vonalszakaszokon, ame

' lyeket ipari frekvenciajú vál
l tóárammal 1.'illamosítottak. si

kerrel fejezödtek be a kísér
letek négy darab három ko
csiból álló kísérleti motoros
vonat-egységgel. Ezek közül 
hármat félvezető szilíciumos 
egyenirányítókkal szereltek 
fel, a negyedik,et pedig új kol
lektoros vontatómotorral, vál-

tóárammal, 685 kilowattos ka
pacitással latták el. A moto-r 
különleges tl"anszformtitorbó! 
táplálkozik. Az új motor 320 
voitos jeszüitség mellett mú.
ködik, és az indítás piU.anatá
ban a benne levő áram el
éri a 4500 ampert. A motor 
súlya 5300 l<ilogramm. A mo
torosvonat-egységek óráÍtként 
120 km-es sebességet képesek 
kifejteni. 

-mény-betétlcönyu van forga- letes _tei:nalí!<,UJat le«ok_-z�ro.si- A Közlel:.ec!ést,,dom,á,nyi ' egyik leghatékonyabb eszkö
lomban. Közülük a legfiata- toltuk � JUl.lUS ho :'egLJ: az Egyesület október 29-töl no- , ze. Érthető tehát az a töre�
labb az autónyeremény-betét- / iga�ato�ágo_� oktatas!.. r�';: s-ember 3-ig közlekedési film- vés, hogy minél több oktató 
könyv, de ezt is már több mint 

I 
portJa ieszeie megkulcitttA, hetet rendez a Technika Há- ' é;; felvilágosító film álljon a 

75 ezren mondhatják ma-guké- ahol azok megkaphatok. ;::ában, az I. emeleti vetitőte- közlekedés szolgálatában. A 
nak. A házi bankban, a Köl- 1 A levelező tagozat.ra .1elent- remben. A filmhét során be- 1 vasút területén 6 mozgó ve
csönös Segítő Ta)w.rék.pénz- kezö dolgozók részére az igaz- , mutatják az elmúlt öt év fo- títőcsoport működik, s ezek 
tá;;a·�?an 800 ezren gyqJtik _a i gatóságok személyzeti és mun- lyamán készül t  vasúti, autó- előre meghatározott program 
penzuk.et. l\lmd tobb varos es , kaügyi osztálya-i november és ! közlekedési, útépítési, postai, 1 alapján vetítik az oktató fil
község éri el a „takarékos·• i december hóban legalább heti j hajózási és szállít.mányozásL mek.et a különböző s.zo1gálati 
szim-tet. Ez azt jelen,ti. hog1, az 

j 
6 órás időtartammal, igazgató- műszaki oktató filmeket, va- helyeken. A közlekedés egész 

ot_t dolgozók, ,·agy, �z ott la- s�g_j székhelyenkén.t elólté,zí-
I 

lamint a balesetvédelmi és j területén 1961-ben 5285 alka
Egysínű vasút 

kok 80-90 s7.azalekan:ak van , to tanfolyamot szerveznek. Az idegenfOTgalmi propaganda- lommal több mint 750 ezer Külföldön az utóbbi időben 
betétje. Jelenleg az országban I előkészítő tanlolyamok nem filmeket. A bemul.atá ·ra ke- néző előtt vetítettek szakmai mind több figyelmet fordíta
;1u,ntegy 2?0 , takarékos vár0s. l<�pez!k hivatal?S részét a r�1- ' rülö 51 film között több kül- oktató -�e�e_t. ,, A mozik és na.k az egysínű vasutakra, 
ill'e(Ye kozseg van, de van sofoku tanulmanyoknak. Csuk földi nm í szerepel I 

a telev1z10 k1serofllmként ed- amellyel biztosítható a gyors 
olya,n megye is már, amely el- ' el""endő számú ielentkezö ese- 1 5 • d.ig 9 közlekedési filmet tű--,, utassszállítás a nagy ipari és 
érte a takarékos_ szintet. , . 

1 t�n és telje:5 egészét:ien ö·ll;öl't- _ Ma már közism�rt. hogy , a zött mfü,o,rár�. . . adminisztratív központokban, 
A takare�oss'.'-g go:1��:a'.0-

1 
S€ges f?rmaba_n k«;1-ul_n€�_ meg- film nemcsak_ a szora�ozt�tás. A k�zleKedes1 _ f1lmhé� gaz- valamint azok környékén Az 

nak t?vább1 ner,sze!·u:n,e�r-z re1;dezes�e. Resz, eteh a;i sz': ! de a szakmai oktala_� es a d;ag musorral varja a latoga- egysínű föld fölötti vasutakat 
rende21 meg - az 1den bar- melyenkent 100 Ft, ame,y e1o- balesetek ellem kuzdelem , tókat. j nem zavarják az autók, és 
............. -......... ..-. ... ..., ......... _...,.,...., .... ..,.,...,..,.., .... ...,.., •• _ ... .., ... _ _, _ _,..,_,.., ........................................ _,..,_,..,_,.., ... .., .... azok csaknem egészen hang

Ú T I J E G Y Z E T E K  
III. 

talanul képesek közlekedni a 
pneumatikus síneken. A vá
gány gyanánt használt szek
rényes keresztmetszetű geren
da biztosítja a tapadás magas 
fokát. 

Az első ilyen kísérleti vo-

nalszakaszokat már megépí
tették az Egyesült Alia.mok
ban, Franciaországban, a Né
met Szövetségi Köztársaság
ban és Olaszországban. Elké
zült a terve egy olyan vonal-

nak. amely Lonaont összeköti 
a repülőtérrel. A kutatásokat 
ezen a téren Japánban kezd
ték meg, Itt Niklcó körzetében 
akarnak ilyen vasutat építe
ni. Ezen két kocsi bóJ álló vo
na tok közlekedtetését terve
zik. A két kocsiban 120 sze
mélyt lehet szállítani. Sebes
ságük elérheti az óránkénti 120 
kilométert. 

A német kultúra bölcsője 
Lipcséből lwvcí is vezethet

ne az út? - Weimarba. Alig 
akad tu.-i&tacsoport, a melyik 
ezt az egyórás kirándulást ne 
tenné meg. hogy tisztelegjen 
Johann Wolfgang Goethe, 
Friedrich Schiller, a német és 
egyben a t'iJágfrodalom 1,ét 
hatalmas al�kja és a zeneti
tcin Liszt Ferenc emlékének. 

Werther keserve!.) Ahogy mint 
a weimari hercegség minisz
tere küzdött a feudalizmus el
len. Az Egmont. az lphigenia 
Taurisban. a Tasso-drá mák 
keletkezéséről. Schill.errel kö
tött örök barátsá.gáról. Megér
tette a .francia forradalmat, 
anna. /c történelemformáló sze
repét - hallottuk az előadás
ból. 

térő a többitől. A lenyugvó 
nap sugarai terpeszkednek a 
színes bútorokon. Az 57 esz, 
ten.dós költő 20 esztendős fe
leségének. Christiane Vulpius
na)o szobá.jába11 vagyunk. A 
falon függő pompá.s portré a 
telt idomú, szép asszonyt id é
zi. Juno istenasszony márvány
szobra áUt őrt egy másik szo
ba sarkában. A gazdag ás
uánygyújtemény és a 6500 kö
tetes könyvtár a tennészettu
dományok után is érdekl.ődö 
poétára vall. 

borjánban született (1811). Má7 
9 éves korába1i fethívta magá• 
ra a figyelmet. Néhány é·v 

múltán Pá-rizsba ke,·ült. Itt lett 
barátja Chopin, Berlioz, Paga
nini, Heine és mások. Különös 
hangsúllyal emlegette kísé
rőn/e a pesti án,ízkárosuitak 
javára. ,·endezett hangverse• 
nyeit, 1875-be-n a késóbb róta 
elnevezett budapesti Zeneaka
démia elnöke lett.. Az új ro• 
mantikus zenei nyetv úttörője, 
a szimfóniák mestere volt. 

UN/VBBZÁl/S fABfÁlfOK 

Weimar. Hirdetik a formás 
fehér betű.le az állomási név
táb!.áról. Most, valahogyan ke
vésbé érdeklődtü nk a csi1ws 
kis állom.ás mellett levő ven
déglőben terített reggeU iránt. 
Siettünk a városba. 

Kattogtak a fényképezőgé
pek. 

- Itt a színház, előtie 
Goethe és Scl> i/ler szobra. Ott 
a Zeneakadémia, amott a Kép
zőm,foészeti Fői.slcola. a Schil
ler-ház - mam1ará.zto Wolf
gang. a kísérőnk. 

Irány a Goethe-ház. 'Vem 
k.ell s:entimentá1is1urk len ni 
alihoz. hog11 furcsa. nem min
dennapi érzések lca1:arog?a
nak az em berhen. amikor be
Jóp. sz;,,.,�. diafitm ldsérettel 
i-� n•unk ró�z-letes tájékoztatót. 
,q es.,.f•11nös gazdag élet film
/c""''ói p�re{7telc le előttünk. 
p n ... 1+1,�1k a r.ran.kfurtban 
ti:i'tött firn1rédi f'••nr�ról. A 'l")Ol
gársáa tHtakn ... nc-At ·1..-;feiezö e1-
8Ó irodalmi sikereiről. (Az ifjú 

A goetheti munkásság koro
nája a századford. 1tló után szü
letett Faust. A XVI. század el
ső felében élő Johann Faust 
doktor, a német kuruzsló me
sés élettörténetének drámá.ja, 
mely nagyszerűen tükrözi az 
ember sokszor küzdelmes éle
tét, a letűnő feudalizmus és 
a feltörő kapitalizmus világát, 
fant!I.'lztikumokkal és törté
netfHozófiai jelenségekkel szí
nesítre. 

Körbejártuk a szobákat. A 
bútorok és az egyéb berende
zés részben eredeti. részben 
hűen ,·ekon.st ruált. Ruhát, ked
venc tárgyai, képek, szobrok. 
szőnyegek a volt jómód és jó 
izlés mellett tanúskodnak. A 
lakás egyik legszebb darabja 
egy XVI. századbeli perzsa fa
liszőnyeg, metyet csak a költő
fefodelem szüle•ésekoT és ha
lálPkor terítettek a padlóra. 

Az egyik szoba egészen el-

Aztán a nagy lakásban töi·
ténő körséta utolsó állomása, 
egy eldiigott kis szoba követ
kezett. Egyszer-ú berendezése 
merőben eltér a többiel< lcora
beti luxusától. Egyszerű szek
rény, ágy, kevés szőnyeo, né
hány kéP és egy fotel képezi 
a berendezést. Kevés fény szii
rődik be a négyrészes kis ab
lakon, Ez a csendes homály 
fogadta magába az élet-ha.lát 
harcát 17ivó óriást. Amikor ez 
az utolsó barát, a homály is 
megcsalta. elillanni lc.észült, a 
karosszékben ütve hagytá.k el 
ajkait az utolsó szavak: •. mehr 
lichet'' (t.öbb világosságot). 

A Goethe-háztól 11éhány 
perc járás csak a volt Liszt
Tezidencia.. Az utcafrontra épí
tett nagy házat lombos fák
kal teli udvar keretezi. A mű
vésznek Európát keresztül-ka
sul szelő útjai közben egyik 
pihenő- és atkotóhelye voit 
Weimar. Ttt is, miként Goethe 
életével kapcsolatban érdekes 
tá.jékoztatót kaptunk. 

Lisz-t a Sopron megyei Do-

A búto-rolc nagy része hi is 
eredeti. Az egyik zongorája 
örök némaságra ítétve áll a 

szobában. A falak gazdagon 
díszítve nagy értékű képelokel 
főleg olasz mesterek aUcotá� 
saíval. Beethoven portréja és 
Munkácsy Krisztus Pilátus 
előtt c. képe megál1ásra kész
tet mindnyájunkat. Egy fiókos 
szekrény tetején az orosz cár
tót kapott díszes óra és Vilmos 
császár ajándéka, egy különlé
ges mintázatú nemes porcelán 
váza ál.l. Szmetana, Mendel
sohn. Schumann és a többi 
között a két vő, Wagner és 
Bülov sajátkezü írása, levelei 
egészítik lci a sok-sok nagyon 
éi-dekes látnivalót. 

Végül a virtuóz arcának és 
kezeinek döbbenetesen élethű 
mását megtekintve vettünk bú
csút az idegenbe származott 
hazánkfia, Liszt Ferenc e mlé
keitől. 

Bizony akadt beszédtéma 
hazafelé a vonaton. 

Gergely József 

(Vége) 

Chicagó észak-nyugati va
sútvonalaio kenőolaj. zsír és 
egyéb folyadékok szá1lítására 
magas szilárdságú alumínium 
öntvényekból készült tartályo
kat alkalmaznak. Ezekben a 
tartályokban szállítani le
het még cementet, folyékony 
és száraz vegyi anyagokat egy
aránt. A tartály két tágas 
részből áll. Ha üres állapot
ban történik a fuvarozás, a 

tartályok szétszcdil1etők és pa· 
pír pohárhoz hasonlóan egyl
kct a másikba lehet helyezni 
Előnyük. hogy nyitott és zár• 
vasúti kcpikban egyaránt 
szállíbhatók. A tartályok fe

néklapján az ellenőrzött kira
kodás céljaira s1.e.llőző, a 
szabványos automatikus kira
kodó berendez.és feltl1asználá
sához pedig villaszerű befo
gó szerkezet talál ha tó. 

---

Elííadás az alkoholjzmus ellen 
Szeged áitomá.s szakszerve

zeti bizottsága október 21-én, 
22-én és 23-án orvosi előadást 
rendezett az állomás forgalmi 
és vonatkísérő dolgozói részé
re. Az előadás tárgya az alko
holizmus elleni harc és az ez
zel kapcsolatos törvény, vada
mint töryényerejű rendeletek 
ismertetése voJit. 

Az á11omás o-ktaJtótennében 
megjelent vasutarokaJt dr. Csi
szár Béla Szeged-Rókus állo
más üzemorvosa tájékoztatta 
az alkoholnak az embeii aka
raterőre, értelm:i és erkölcsi 
ítéilőképes..<eégei,re gya.1<:orolt 1 romboló hatásáról. Ismectette 

szocialista á11a,rru-endünk jogi 
felfogását az i.ttas ál1apotban 
elköveteLt cse1ekményekről. Az 
alkoholfogyasztás az elkövetett 
cselekmények elbírálásánál 
már nem enyhítő, hanem sú
lyosbító körü1ményként jön 
számításba. 

A tartaamas előadást 350 
vasutas halilga.tta meg. s kö
rüklben az a nézet alakult ki, 
hogy a vasút olyan munkate
rület, ahonnan végérvényesen 
száműzni kelll az alkoholfo
gyas2ltást. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 
Szeged 
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A VIII. pártkongresszus tiszteletére 

Az üdülésben részt ve·vők száma 

az idén is emelkedett 

A kedvezményes - szaks·�e1·vezeti és vállalati - üdülés
ben részesülö vasutas-dolgozók és családtagjaik száma ki,
mértékben ug:van. de az idén is emelkedet. 

Nézzük a számokat: 
1961-ben kedvezményes felnőtt üdülésben részlvett 

családos üdülésben 
szanatóriumi üdü!é ·ben 
külföldi üdülésben --------

Szakszen·e.:eti gvl'rn1eküclülé,ben 
,állalati felnőtt üdülésben 
váUalati gvermeküclülé�ben 

összesen: 

1961-ben-tehát gyermek- és felnött-üdü\\s,ben 
vett részt. 
1962-ben kedvczmém·es felnott 

családos üdülé;;b�n 
szanatóriumi üdülésben 
külföldi üdülésben - ---

üdüiésben részt,·ett 

Összesen: 

10 606 fó, 
70J fö, 
s10 rn. 

604 r,:,, 
12 500 fő. 
3 480 fö, 
:3 888 t'ö. 
2 057 fó. 
21 925 fő 

10 698 fii, 
750 fi\ 
517 fő, 
635 fö, 

13 610 fő-: 
4 638 fő, 
3 960 fő. 
1 !00 fő, 

22 658 fa, 
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Készülnek a télre a miskolci vasutasok 
Közeleg a tél, a fagy, a jég, 1 na.tnyi1ag gondot okoz a láng-

, 
- Rövidesen befejezzük a 

a _hó időszaka, A vasutasok bolttégla-hiány és az, hogy a gurító vágányainak szabályo
szamára a téli időszak számos 424-es gépekhez nincs burok- zását - folytatta a pályames
nehézszget rejt magában, ame- cső. Most 6,5 napos szénkész- ter, - Azért fontos ez, hor,y 
lyeket csak akkor tudunk le- lete van a fűtőhá2'nak. Folya- télen fs jól guruljanak ma;d 
küzdeni, ha idejében felké- matos srens.zállítás mellett a kocsik, Dolgozóink számá
szülün,k eLháritásukra. ennyi elegendő. Csak az a baj, ra három hete megrendeltük 

Hogyan készülnek a télre a hogy kevés a borsodi szenük. az Utasellátónál a védőita1t. 
misTcolci vasutasok? - Erről Ez azért gond, mert !gy nem Amint megjön a hideg, főzik 
érdeklődtünk október 20-án a tudnak egyeniletes szénkeve- számunkra a forró teát. Meg. 
Miskolc tiszai pályaudvaron a réket készíteni. szerveztem a teakihordást is. 

Fokozni kell a balesetelhárítási tevékenységet 

az építési- és pályafenntartási szakszolgálatnál 
fűtőházban és a pályafenntar-

A 'I f t t , 'I A régi do,].gozók a pálya-
tásnál. pa ya enn ar asna fenintartásnál is rendelkeznek 

A tiszai pályaudvaron A miskolci rendezé!páJyaud- 1_:1egfel.cló 
,
téli r��ával

_. 
Az_ új-

varon dolgozik az Omiskolci , relvárela;€1K ellátasa itt smcs 
Pályafenntartási Főnökség IX. : biztosítva. Leltári ruhakészlet 
pályamest.erí szakasza, Téli fel- 1 nlncs a szakas2lilál. A pálya
készü1ésük.ről Fentor János mester számára ez előnyös, 
pályamester a következőket 

I 
mert nem

. 
kell gondoskortni 

mondotl<i: róla, de nehezíta a még ella-

- Tavaly viszonylag köny
nyü telünk volt, a márciusi 
hófúvás mégis nagyon próbára 
tette pályaudvarunk dolgo
zóit - mondotta Somkúti Jó
zsef, az állomásfőnök helyet
tese. - Most azért nehéz a 
helyzetünk, mert a téli felké
szülés idószaka egybeesik az 
állomás átépítésé·vel, Ennek 
ellenére igyekszünk mindent 
megtenni, hogy a hideg és a 
havazás ne érjen bennünket 
váratlanul. A múlt héten meg
tartott termelési tanácslcozáso
kon a téli felkészülésről is 
szó volt. Megkezdjük a téli 
feladatokra vonatkozó D-4-es 
utasítás oktatását is. 

- Nekünk másként keiz fel- t�tlatt; dolgozók helyzetét. M.S-!
készülnünk a télre, mint a nyíit ; tán J";gyeZJLe meg Fen,tor J;:t
vonalon dolgozó szakaszoknak. nos pályamester: ,,A dolgozok 
Nincsenek hóvédműveink vi- érdekében szívesen vállalnám 
szont annál több váltó fu:em- ezt a többletmunkát." 
biztos működéséről kel! oon- Miként ez a fentiekből is kl-
doskodnimk. tű1n,ik, nem problémamentes a 

Az angol váltókat már gon- miskolci vasutasok téli feill<:é
dosan elókészftettélk: a téli szülése. Am a tél még csak 
üremre, a többi ezután követ- kopogtait, s lehet pótolni a hiá
kezik, Különös go,ndot fordíta- nyoka,t. Segítsemek ebben a 
naik a for,gócsapok zsírozására, fontos munkáballl szakszerve
hogy megakadályozzák a vál- zeti bi.wittságaink és a műhely
tók lefagyását. Folyamatban birottságok is, hogy a dolgo
van a téli mun:kálatokhoz zók egészségének védelme a 
szükséges szerszámok beszer-

\ 

tél folyamán is biztosítva lc-
2Jése, a iklésZlletek kiegiészítése gyen, és a fagy, a hó se za
is. Véte,l,eZDE<k 100 darab hó- varja a miskolci csomóp:mt 
tis2ltító lapáitot és 300 darab üzemét. 
nyírfaseprút. (Lőrincz) 

Munka közben vesztette életét 

Az október 23-i sajtótájékoz
tatón Gaál László elvtárs, .a 
SZOT titkára többek között el
mondotta, hogy ország= 
csökkent az 1000 főre eső üze
mi balesetek száma. Sajnos, ez 
a pozitív megállapítás nem 
vonatkozik a vasútra, ezen 
belül az építési- és pálya
fennt.artási szolgálat üzemi 
bnJeseti helyzetére. 

Miért nem? 
Az építési- és pályafenn
tartási szolgálat üzemi bal
eseteinek száma az év első 
9 hónapjában 10,30/o-kal 

emelkedett. 
A kiesett munik.anapok száma 
14,20/o-kal nőtt. A halálos bal
esetek száma 7-ról 15-re, a 
csonkulásos baleseteké 2-ról 7-
re emelkedett. Mindez nagyon 
megszívlelendő, A másik do
log amin érdemes elgondol
kodni, hogy az elmúlt 3-4 év 
során elért. közel 400/o-os bal
eret-csökkenést, miért váltotta 
fel a 10,3%-oo emelkedés, 

Az emelkedést nem lehet 
eltogadhatóa.n indokolni. 

A dolgozók munkaJl:örülmé
nyei gyökeresen megváltoztak 
a felszabadulás előtti időkhöz 

viszonyítva, Igen sok munka
gép, s::ociális juttatás, védőfel
szerelés és int.éLkedés van a 
szakszolgálatnál bevezetve, 
ami a termelő munkában fog
la'1kozt.atott dolgozókat védi a 
balesetektől, vagy segíti a bal
esetmegelőzést. Nem elég azon
ban csak fentről ván!1i min
dent a helyzet javítására. 

ll>lsó- és középvezető, előmun
kás é, pályamester, építésve
zető és szakaszmérnök, építési 
és pft. fónök, valamil!lt vezető 
főmérnök munkája segitett ed
dig is a balesetmegelőzés mun
kájáballl. Mindjárt awnban 
hozzá kell tenni, hogy 

nem Wtek meg minden 
lehetőt. 

Fel kell tenni a kérdést, 
hogy a szakszolgálat előmun- Ha megtettek volna, akkor az 
kásai, pályamesterei, műveze- előzőekben ismertetett elszo
tői, építésvezetői, szai.ltaszrnér- morító számok nem emelkedő, 
nökei, vonaltisztviselői, építési ha.nem csökkenő tendenciát 
és pál;i; afenntartási vezető fó-- muta<tnánaik., mint ahogy ez az 
mérnökök és fónökök, igazga- előző években már megszokot
tósági II, osztályok megtettek-e tá vált. 
mindent a legdrágább érték, az Remélhetó, hogy az év há,t
emberí élet, a fizikai dolgozók ralevő szalk.aszában a szakmai 
életének és testi épségének a és szakszervezeti vezetők, aikti.
megvédése érdekéba'l, Vajon visták és dolgozálk maximális 
kielégítő és megfelelő-e az, erőfeszítést tesznek a balese
amit a gazdasági munka köz- tek csökkentéséért. 
vetlen és közvetett irányítói A következőkben arról 
és ellenőrzői a:z: üzemi balese- adunk ismertetést majd az ol
tck megelőzésére fordítottak. vasóinilmaik, hogy mUyen hibák 
A vona'tlkozo kormányrendele- járultak hozzá a rendkívül 
teknek, SZOT-határozatoknak megnövelk.edett halálos s cson
ele1?:et tesznek-e az érdekel- kulásos, valamint az egyeb 
tek? 

l ba,lesetek ,növekedéséhez. 
A kérdésre válaszolva azt Munkásvédelmi és mun-

kell mondani, hogy igen sok kásellálási osztály 

Nemcsak az embereket ké
szi!Jik elő a vál'l1ató nehezebb 
fel:adatok:ra, hanem megtették 
a szükségies technilkai in,tézke
déseket is. Kijavították a kály
háik-at és gondoskodtak a téli 
tüzelőről. Tegnap fejezték be 
a törött üvegek kicserélését. A 
szolgá1ati helyeken leltárellen
őrzést tartottak, hogy megvan
nak-e a szükséges hó- és jég
tisztító eszközök. 

A doLgozók téli ruhaelilátásá
ról Ágfalvi Ferenc, a ruha
ügyek intézője és Szögedi 
András anyag- és leltárszám
adó tájékoztatott, ELmondot
táík, hogy a régi dolgozók ru
haetl1á-tása 1,endben van. A ta
valy óta belépett dolgozók 
awnban illet.ménykén,t még 
nem kaptak véoőruhát. Az új
fel.vételesek részére pótigény
lés történt, de a kért ruházat 
beérke:ziése több hónapig tart. 
50 olyan dolgozó van az állo
máson, akiket pillanatnyiiag 
n.em tudnak elJátni védőruhá
val. Nem kaptak még meg 150 
pár bő1'1<:esztyűt, számos esö
köpenyt és SZŐl'lnesapkát. 

amely a gépek kérlelhetetJ.en
s.égével végzett vele, 

A tragilkus szerencsétlenség 
híre mindannyiunkat mélyen 

„Csendes" péntek este a Keleti pályaudvaron 

Amim elmondották, nincs 
minden rendben a té1i védő
ruhák elose:tása, illetve a jo
gosultság megállapítása körül. 
A rende-zőpályaudvaron a sza
badban dolgozó darukezelő 
például nem kap szőrmesap
kát, s nem kapják e2lt meg a 
munkájukat ugyancsak kint 
végző rakodási dolgozók sem. 
A 4, sza.kcsop()['!;os 1:a.l"'talékos 
nem ugyanazt a ruhaellátást 
kapja, amit a kocsirendezők 
és a vál,tókezelők, akiket ál
landóan helyet.tesit. A tartalé
kos az esőköpenyt 3 év helyett 
5 évre, a szőrmesapkát 5 év 
helyett 6 évre kapja, kesztyű 
és munkaruha pedig nem jár 
neki. Munkája a,lapjá111 pedig 
ez a megkülönoö2ltetés nem in
doko:Lha,tó. Lehet, hogy téves 
az erre vo,natkozó rendelkezés? 

A fűtőházban 
- Mi most történelmi ná

pokat élünk - hailottuk a fú
iöhi:ízban Czimma Jánas f-ü
tőházfőnöktől. - Rövidesen el
érk-ezik hozzánk a 1Jillamos 
felső-vezeték és befuthat fűtő
házunkba az első villanymoz
dony, A téli felkészüléssel egy 
időben készülünk a villany
mozdonyok fogadására is. 

A személyl'n:ocsik előfűtésére 
szolgáló kazánt, a fűtési veze
téket idejében kijavították. A 
berendezés már zavarta'lanul 
üzemel. A kocsiszolgálatnál 
nagy gondot okoz, hogy nin
csenek ehláitva kellő mennyisé
gű ablaküveggea. Tavaly meg
történ,t, hogy üvz.ghiány miatt 
kocsikat kellett félreállítani. 
Az ilyen eset csak fokozná az 
egyébként is tapasztalható ko• 
csihiányt, 

November 1-tól megkezdik a 
gőzmozdonyok fel:készítését a 
téli forgalomra. Ennek alapján 
fogják kiá.1litani a felkészült
ségi bizonylatokat. Gondos 
gépkarbantartással el akarják 
érrú, hogy csurgás, csöpög<½;, 
gőzfúvás ne legyen a mozdo
nyokon. A forgó alkatrészek 
kenését is téli üzemre aJ.akít
jálk át. Rendbehozzák a moz
donyok „koPyháiát" is, ho!!V 
lehetőség szerint védel
met nyújt�on az utazószemély
zet számára. 

A téli f!'.">l1r/:.'.' ... ;i1l•-:-h ....... ... .;n�1• 
lözhetetlr,n a fi'Pöf'l!i 7 '1 '!"1'VI'" ,,._,...l
látásának megjavítása. Pilla-

Szomorú hírt lkaptUJlJk ok
tóber 12--én Jugoszláviából. 
Oszlár István ma,gyar műsze
rész, akn egy Jugoszláviába 
expcrtált korszerű biztosító 
berenderes szerelését végezte 
Dugo Seto állomáson n-em 
vette észre a reléje nagy se
bességgel közeledő vonatot, 

megrendített, akik isrnenük Fizetéses pénteken különöOszlár Istvánt, a 37 éves mű- sen élénk az élet a KeleU pás,zerészt, a swr,galmas mun- lyaudvari „Kispiszkos"-ban. _ kást, a kétgyermekes család- fgy hívják az Utasellátó sönapát. Jó munkájának elisme- tését, ahol vágni lehet a füstöt rése volt, hogy megbízást ka- és gombootűt sem lehet leejtepott a Jugoszláviába expor- ni iJyerukor a nagy tolon.gás
tált biztosítóberende2Jés szere- ban. 
lésére. - Egyetlen este 17 0-00 fo-

A jugoszláv vasutak vezetői rínttal zárt az italkassza -több :ilka!mnmal kifejezték mondja Szalai Zoltánné, aki 
�egeJ.eg1;desuket . �szlár Ist-

1
4 éve dol.gozik a söntésben. -

lar Istvan m�nkaJav�l �P: Megfordul itt sokf�le ember. 
csolatban. Kozel másfél ev1 Vannak futó vendegek alciTe 
jugo.szlávial tartózkodása so- csak egy fröccsre, vagy ' pohár 
rán sok barátra és ti.sztelőre sörre térnek be, de vannak no
tett szert a jugoszláv vasuta- tóríus iszákosok, alkoholisták, 
sok körében. Egyedül végezte „törzsvendégek" is az ivóban. 
a bi.ztosótóberendezés átadá
sát és kiváló eredménnyel, 
jugosZlláv megrerlldelőink leg
nagyobb megelégedésére lát
ta el munkáját. 

Oszlár István emlékét, mint 
a hivatásukat szerető vasutas 
szakembereik példaképét őriz
zük meg, 

Verebély András 

Régiek - új terepen 
- A Fehér Ökör bezárása 

óta sokan ide tették át a „szék
helyülcet" - mondotta Takács 
István r. őnn�ter. - Sajnos, 
ez megnövelte a rendőri intéz
kedéselc számát is, Igaz, hogy 
ma este csak két csomagelha
gyást jelentettek, de az utóbbi 

Még jobban társadalmi alapra kell helyezni 
a szakszervezeti munkát 

13. Az SZSZKT kiadóválla
latánia!k s a szakszervezeti la
pok és folyóiratok szerkesztő
ségeinek kötele5sége szélesebb 
kürűen megvHágítani a társ,a
daumi mlm"lk-a alapjára helye
zett smkszervezeti munka fej
lesztésének kérdéseit, a leg
jobb aktivisták tapas2J!Ja:atait, 
A kiadóvállam,t és a szerkesz
tőségek adjainak ki több olyan 
anyagot, amely a s,zakszerve

A.z SZSZKT X. plénnJnának határozata 

IV. 

9. A szaktanácsok és szak
szervezeti bizottságok kötele
sek biztosítand a S2Jakszervezeti 
aktívák állandó irányttását, 
Rendszeresen instruálja'r az 
aktivistákat. Tanítsák meg a 
szakszervezeti szerveket arra, 
hogyan támogathatják a gya
korlati munkában az aktivis
ták kezdeményezéseit, s Pevel
hetik az akü vistáka,t engesz
telhetetlenségre a hiányuSsá
gokkal szemben, valamint ma
gasfokú felelősségérzetre. Meg 
kell javítani a szakszervezeti 
szervezetek és aktivistái,: hasz· 
nos munkatapasztalatai11a;_ ál
talánosítását és terjesztését. 
KözvetJ.enül az élenjáró vál
lalatokruí!, építkezéseke., !és 
szovhozokban, szemináriumo
kat és instrukciós tanácsko
zásokat kell tartani. 

gazdaságpolitikai kérdéseket, ooúi munka móds=ta.ni kér
a kulturális és szociális ellátás déseivel fogl,a:lkoz;ik, vagy a 
és a szaksZ'el"Vereti élet kér- szakszervezeti munkára vonat
dései t. kozó kanzultációt tartalmaz. A 

lL A plénum vél'el!lénye szakszervezeti szerveknek job
szerín:t a társadalmi .r,unka ban fel kell használn-iuk a 
a1a.pjára helyezett szakszerve- sz;a:ks=rvezeti sajtó anyagait a 
zeti munka továbbfejle:;ztése káderek és az aktívák o!rta
végett állandóan tökél<?tesíteni tására. 
kell a szakszervezeti szerveik 1 * 

apparátusának munkáját Az 1 • • 
apparátus számszerűle;: ne 1e- Az SZSZKT plenumanak 
gyen na,gy, de az állomány- , meggyőződése, hogy ha tovább 
beli munkások legyenek kép- 1 fejlődik a társ,adalnú munka 
zett emberek, Jó s:rervezők, alapjára helyezett szakszerve
iártasak legyenek a teehndká- zeti munika, akko.r a szaks7.er
ban és az üzemgazdaságtan- vezeti szervezetek lctfejezet
ban. tebben kollektív vezető szer-

A szakszervezeti s7.ervek vek lesznek, erősödni fog a 
munkásai legyenek a t.ársada,1- szakszervezeti demokrácia, a 
mi munka keretében végrett szakszervezeti szervezete-k i<i
szakszervezeti munka elter- szélesítik tömegkapcsolataikat, 
jesztésének szervezői állan- nagyobb befolyást gyakorol
dóan erősítsék a töm�gkapcso- nak majd a gazdasági és kul-

10 A szakszervezeti szer- 'l,is • 'tés d 
vezetek kötelesek állondó:m ,atokat, a legnagyobb kezde- tura ep1 min en terüle-

ményező készséggel vessek fel tére, s a válla1arok, �ítkezé
növel'lli a szaktanácsok és a termelés megjavításának, a sek és szovhozok kollektivái
szakszervezeti bizottságok, e dolgozók jobb munka- és élet- nak termelési és társa,lalrr.i 
kohlektív vezető szerver< ülé- körülményeinek kérdéseit. tevékenységére, 
seinek, konferenciáinak é,; plé- 12. Tekintve. hogy a szak- A szQVjet szakszervezetek 
numainak szerepét, Vonják be szervezeti apparátus Jelenlegi ál!Landóan tökéletesítik, új for
sz{,lesebbkörűen a szaktaná- típus-státusaöt hosszú idővel mákika,l és módszerekk<:?l gaz
csok és a szaksze!'Vezeti bízott- ezelőtt hagyták jóvá, � ezek dagítjá'k tömegsrervező és ne
ságok tagjait és póttagjai a eléggé idejüket múLták. r plé- velőmunkájukat, s mindent el
szakszervezeti szervek munká- num me�bízza az SZSZKT' cl- követ,nek, hogy becsüle',t;el te.1-
jába. A vállalatoknál, ker"ile-

1 

nökséitét, ho!!Y a szaktamícsok jesítsék az SZKP XXII. kong
tekbe.'1 és a városokban rend- és a központi bi7ottságok ia - resszusának határozatait, a 
,z,-resen hívják össze � szak- v:islatai alopián 0olg-�7.z,:, ki a 

I 
párt új programjának, a kom

sz<:?tTezeti aktívaülésekct, s 
I 

fi zetett aopar?tus új tí;,us- munista építés prograrr-J§n..,k 
ezeken vitassák meg a fon-tos státusait és normáit. nagy horderejű előirányzatait. 

idóben bizony elszaporodott az 

alkalmi csomagtolvajok szá
ma, akiknek jó vadászteriilet 
az ittas emberekkel teli váró
terem, meg a peron. Sokan 
gondatlanul leteszik a csomag
jukat, amíg várnak a szerel
vényre. A főkapitányság URH
sai mostanában gyakrabban el
lenőrzik a várótermeket, ezért 
a csavargók, a tolvajok inkább 
az induló vonatokra tették át 
működésük színhelyét. 

ni akarnak, és súlyos baleseti 
veszély.nek teszik ki mq,gu�t 
a vágányok között a sötétben 
botorkálva. A rendőrőrs be
osztottaJ, akiket a vas4tas ön
kéntes rendőrök is támogat
naik, sok;szor a leglehetetlenebb 
körülmények között tartják 
fenn a rendet, óvják az uta
sok testi épségét. 

A m6sik oldal 

Közben szóvá1tás támad az Belát,oga,ttunk a kultúrvá-
ró�be is. Kellemes fény, ivóban. Egy erősen dülöngélő tisztaság, nyugodt léglcör te-

férfi leütéssel fenyegeti tár- gadja a látoga.tót, A l�bhen 
sát, Kiderült, hogy egy Cse- olvasnak, beszélgetnek, kézi• 
csetka nevű fesitő Rákoshegy- , munklázna,k. Kilényi Károlyné 
ró!, aki 10 forin.tot leejtett, a 3 éve dolgozik a kul,túrváró-

másik felkapta és zsebregyűr
te. Már�már kirort a vereke
dés, aimikor Hamkó r. főtörzs
őrmester meg.akadályozta, hogy 
a két részeg hajba kapjon. 
Csecsetka éppen elvonókúráról 
j ött, és hogy sikeres gyógyu
lását megünnepelje, alaposan 
felöntött a garatra. 

Ilyenkor péntek este sok 
baj van a részegekkel, akik 
m.á;r számtaJal!l rendőri intéz
kedés alanyai V'oltak. Sokan 
kimásZJk.á,lna,k a várgányok kö
zé, hogy megkeressék azt a 
s:rerel vényt, amelyikkel utaz-

teremban, jól ismeri az utam• 
lrat, akik legnagyobb része á> 
laridó vendég: könyv- és r • 
lyóirat kölcsönző. Persze H; 
sokféle ember fordul meg t· 
Kilényiné szeret szóba ejc
gyedni az embe,rekkel, ell.e· 
szélgetni munkájukról, életük· 
ről, érdeklődési kö:.-ükről. Ho:e· 
zá tartozik ez is egy jó köny, • 
tároshoz; aki éppen e!eg 
töpreng a sz,omszédos koe�rr 

láttán: hogyan vigyen fé• · 
sugarat a sötétség birodalr•· 
ba . . .  B. J. 



1962, NOVEMBER 2. MAGYAR VASUTAS 

Követendő példa 
Lajosmizse állomáson. hosz

s.zabb ideje p'roblétna volt a 
fütőhliz területén lecvő vízda
ru bekötése a víztorony föve

Az 1961/62-es oktatási év 
néhány tapasztalata 

zetélrel).ei;. A bekötéshez szü.k- Az 1961/62-es oktatási év
séges csövek fél éve a hely- oon ismételten nagy volt azok
színen voltak, de a budapesti na,k a vasutas dolgozóknak a 
igazgatós,í,g IV. osztálya mun- száma, akik a szakszervezet 
kaerő-hiány miart;t nem tudta központi vezetőségének 1 958. 
végrehajtatrui a bekötést. 

1 

jú:1ius �7-i határo�ta értel-
A vizdaru fontooságára vaJó meben_ áll�mi oktatas �ereté: 

l k" tettel La" · áll • ben potolták elmaradt 1skola1 e m , . l<>';'':"= ;°� ta,nulmányaikat. dolgozo, te�elés! tanácsKo�- 1 961-1962-ben beiratkozott suko� �hataro_zták, ho�y _tar- j 10  906 fő, ebből általános issadalmt munkaban el1„egz•k a kol.ába 6736 fő sikeresen vizs
".

izdaru bekötését. Nem_ �okat I gázott 8716 fő.' ebből általános 
topren.,�, hanem nekilavtak iskolás 5092 fő A számok ál
a munkához. A 30 do1gozó há- talában a korábbi évekkel azo
ram nap _a:l�tt kiá;Sta. a �O �é- nos szhnten mozognak, illetve 
te1· hosszu es 1 meter mely ar- az általános iskolásoknál né
kot, amelybe a csöveket fek- mi vi55zaesés tapasztalható. 
tették. Az árokásás nem vo1t Ennek ellenére azt mondhat
könnyű feliadat, mégis szívesen juk, hogy 
el végezték a lajosmizseiek. a sza.kszervezeti bizottsá-

A vízdaru már működik és gok egyre többet törődnek 
elősegíti a forgalom lebonyolí- a beiratkozásokkal. 
tását. E:rentúl a forda,gépek- Ezt az állítást alát.ímasztja, nek n1em . kell az Mjáró fövá- hogy a VIII. általánost elvég
�n.yos VJzel v�a-H, hanem , a zettek helyett minden évben ft:toha�an el�egezhe,tik a v1z,. újaikat sikerül az iskolába jávetelt es te1Jesen kin.erelve rók sorába szervezni S ha azt 
je_len!�hetnek a vonatok to-

1 
is figyelembe vess�ük, hogy 

vabbitasara. ma már olyanokat kell az ál-
Lajosmi2se áfüimás dolgozói taJános iskolára agitálni, a.'l;;.i

íontos vontatási probléma 

I 

ket eddig nem sikerült meg-
megoldását SE!git,e,tték elő nyerni a továbbtanulásra, a.k-. 

kor mérhető le iga,zán az ok-
Hontvári József tatás eredményessége. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ■ • • • • • • • • • • • • • • • •  

Magyar J'áuos mozdonylakatos, bizalmi a ferencvárosi ffit.ő
·házba.p, Társadalmi munkáját mindenkor odaadással ,•égzi. 
Képünkfö1 a. besoro(ásokróI és a szakszervezeti tagkönyvcseré-

vel kapcsolatos kérdésekről tájékoztatja munkatársait 

Emelkedik a. középiskolák-
l 

A támogatást nem kapó tanu• 
ba., illetve az egyetemek- lók a követelmények elől meg

hátcil.na.k. A fiata1olmál a sza
re, fóiskolákra járók szá-

1 
badidö elvesztése vezet gyak-

ma. ran a lemorzsolódáshoz. Tekin-
Egyes megyékben a középis- télyes � s7-:3ma az?�ak is, 

kolákba járók száma eléli, sőt akik � 1skolat�l. valo t.avolla
túlhaladja az általános iskolá- kas miatt hagyJák abba a ta
sok számát. Amenn;;re helyes nulást. 
a középiskolákba járók szá- Külön kell sz.ólni a sz.olgálat 
mának emelkedése, olyan hely- miatti lemorzsolódásOlkról. Ma 
telen az elmaradás az általá- már egyre több szolgálati fő
nos iskoláknál. Vas megyé- nök szívügyének tartja az is
ben például általános iskolába kolába járók segítését, mégis 
131-en, középiskolába 220-an, bőven akadnak olyllll1 helyek, 
Komárom megyében 132-en, il- ahol a tanulók a szolgála.ti ve
letve 150-en vizsgáztak. Külö- zetö.k merevsége miatt nem 
nösen kirívó ez aiz aránytalan- tudnak részt venni az iskolai 
ság, ha figyelembe vesszük, foglalkozáson. Néhány eset
hogy Komá-rom megyében még beni el=raclás után, ha a 
1751 vasutasnak nincs meg a mozgalmi és szakvonaJj szer
VIII. általános os;,tálya. vek nem segítenek a tanulmá-

nyaikban elmaradóknak rövi

Magas a lemorzsolódók száma 

összehasonlítva az 1961 62-es 
adatokból az iskolára jelent

desen bekövetkezik az iskolá
ból való kima,radás. 

�z oktatási terv fontossága 
kezők és a sikeresen viz.�gázók Ennél a kérdésnél meg kell számát, ru-ra a következtetés- jegyezni viszont azt is, hogy re kell jutnunk, hogy a leroor- éppen azokon a helyeken, zsolódások száma megenged- ahol sok dolgozónak kellene hetetlencül magas. Az írás-ol- pótolnia az iskoláit, képtelen-vasás tanfolyamokon 57,2°/o, ség valamennyi számára adott 

az általános iskolákban időben biztosítani az iskolába 
24,4%, a. középiskolákban .iárást. l!:ppen ezé?,t szükséges, 

hogy a szakszervezeti bizottsá-pedig 12,30/o-os volt a le- gok a szakvonallal közösen ké-
morzsolódás az elmúlt sz:ítsék el több évre szóló isko-

oktal.ási évben. lázási tervüket. Ebben név 
, . szerint tüntessék fel. hogy kit, 

_ �egyenként nézve a ta_tiSf,- melyik évben kívánnak és mitll�.tt._ na,gyo� az eltérese,-.
1 

!yen iskolába irányítani. ElsőP6'.�aul anug Ba-ranya, Vas, sorban azokat ütemeZ?..ék be a Feie·r,_ Za}'!-· f!omogy, , S.wlnol,', következő évekre,
. 
akiknek a Pest es 1\ograd megyekben e_- S'7...0'"álati bcosztá�a biwnyos en_Yésző a lem_orzs<;>lódás. ad�ig j isk.:.í'ák elvégzéséhez kötött. B'!-csban 225 altalanos 1s�olas- Anélkül, hogy a szakszervezeti ból 1�4. Borsodban 842-bol 422, bizottság és a szakvonali veTolnaba!'- 233

_-
ból . 153, Buda- zető közösen meg ne állapodpesten 1 08�-bol 1235, Szabolcs- na az is,ko!áztartásokat rnetően. b�n �00-bol 215 tett Slkeres nem érhetünk el megfelelő 

v1zsgat. eredményt. 
Nagyfokú lemorzsolódás ta- Az 1962-63-as oktatási év-

pas:ztalható néhány megyében re a beiratkozások megtörtén
a középiskolásoknál is. Borsod- tele. A t.:i.valyinál mintegy 25-
ban például 224 beiratkozóból 30° o-kal több a jelentkező. 
csak 142 viz�gázott. Csongrád- Eszerint tehát 
ban 205 főből évközben 39 do!- 10 000-en ismét felül va11 
gozó maradt ki, Somogyban a.zokna.k a dolgozóknak a 
tpbb mint 50%-os volt a le- száma, akik a követ!<ező 
morzsolódás a középiskolások- iskolai évbc11 állami okta.-
nál. Békéscsnbán 21-en jelent- tásban kívánnak részt 
keztek középiskolába. de az venni. 
év végére csak 6-an marad
tak. 

A lemorz�olóclásnak többféle 
oka van. Első helyen áJl1 ezek 
kii'Zött az, hogy 

sok helyen magukra hagy
ják a tanulókat, nem segí
tenek problémáik megol-

dásában. 

A beiratkozás azonban a köny
nyebbik résY,e a dolognak. Ah
hoz, hogy a lemot7.solódások 
száma a minimális legyen, az 
eddigieknél sokkal hatha�5sabb 
támogatást és segítséget kell 
biztosítani a tanulóknak mind 

1 
a szakszervezeti bizottságok, 
mind a szalkvonali vezetést il
lat.óen. 

_A Magyar Forradalmi Mun
•kás-Paraszt. Ko1·mány és a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsa Elnökségének 1022.'1961. 
(!X. 15.) sz. együttes határoza
ia III. fejezet B. 2ie pontjá
ban foglalt rendelkezés szerint 
,,a S.weiali.sta brigád címet el-
1iye1-t brigádot és a nnak tagjait 
o/clevéllel, a cim újol.agos el
nyerése esetén a brigádot ok-
1,wétl.el és zászlói,al, a brigád 
tagjait oklevéUel és jelvénnyel 
le.el! kitüntetni. A brigád tag
jainak egyéni kitüntetéséről 
(olclevél. jelvény) a brigád kol
lektívája dönt". 

Mikor adományozhatók 

a szocialista brigád.zászlók 

és ielvények 

elnyerte a 87.ocialista brigád 
címet, illetve jogosulttá vált a 
cím további "iselésé1,e. 

Az első példa szerint a bri
gád, mivel 1 962 szeptember
ben ismét e1nye11:e a szocialista 
brigád címet, i lletve a másodjk 
példába.n a brigád 1962 novem
berében ismét elnye1; a szo
ciaJista brigád címet és mind
két brigád folyamrutosan már 
le,galább 2 okllevel.Jel rendelke
zik, ezért 1962 hátralevő idő
szakában adományozható (utó
lagosan) ünnepélyes keretek 
között a brigád számára a szo
cialista brigád z:ászló és a bri
gád tagok számára (akiket arra 
a brigád kollektívája méltó
nak tart) a szocialista brigád 
jelvény. A nagy és kis okleve
leket a b1igád, illetve a brigád 
tagok az értékelési követően 
már megkapták, tehát utólag 
(visszamenőleges hatállyal) 
csak a zászlót és jelvényeket 
kell adományozni. 

Az MT-SZOT-határozatnak 
ezen rendelke7..ése csakúgy, 
mint az 1022-es határozat ma
ga, 1962. I .  l-én lépett hatály
ba. Az idézett rendelkezés 
végrehajtása kapcsán a zászlók 
és jelvények adományozása te
kintetében számos helyen 
problémák merültek fel. Ezért 
a SZOT termelési osztálya 
szük�égesnek tartja a vállala
tok szakszen--eze<ti bizottságai
na,k és a vállalatok gazdasági 
vezetőinek a figyelmét felhív
ni arra. s egyben a szocialista 
brig._'\dokat és azok tagjait is 
tájéfmztatni ru-ról, hogy a 
zászlók és a jelvények adomá
n,•OZlis,-'mál mi legyen az eljá
rás módja a vonatkozó kor
mány• és SZOT-határozatnak 
mE>gfelelően. 

1. Az a brigád, amely 1962. 
ffetben első ízben nyerte el a 
'Sr.odalista brigád C'imet, " je-
1„nleg érvényben levő határo
zat szerint brigádoklevelet 
/nagy oklevelet) kap, és azon 
·brigádtagok. akil(et a brigád 
!lrta .méltónak tart, egyéni (kiJ 
formátumú) ok1evelet kapnak. 

2. Az a szociaUsta brigád, 
amelyik első tzben 1962-ben 
nyerte el a címet (oklevelet) és 
1963-ban is (újabb kötelezett-

(4 SZOT termelési os;:tá/yának közlemenye) 

ségvállalásainak teljesítése 
alapján) újra elnyeri, illetve 
megtartja a szocialista brigád 
címet: 

a) a brigád ismé\.elten nagy 
oklevelet (brigád-oklevél) és 
egyúttal szocialist.a bligád 
zászlót. 

b) a brigádtagok (akiket arra 
a brigád kollektívája méltónak 
tart), egyéni, azaz kis okleve
let és egyúltaJ szocialista bri
gád jelvényt kapnak. 

3. Azok a brigádok. akik 
má-r elnyerték a szocialista 
brigád zászlót, a cím megtar
tása, illetve ismételt elnyerése 
esetén, amennyiben a szocialis
ta brigád cím folyamatos bir
tokosai, ismételten brigádokle
velet és zászlM kapnak minden 
egyes esetben (1963-ban és az 
azt követő években). A brigád
tagok · ez esetbe1i ugyancsak 
megkapják a kis oklevelet és 
a szocialista brigád jelvény vi

selésére továbbra is jogosultalc 
maradnak. (Ugyanis a szocia
lista brigád jeh,•ényt a brigád
tagok mindaddig viselhetik, 
amíg a brigád kollektívája jo
gosult a szocialista brigád 
zászlóra, iUetve a jelvényt ér
demtelenség miatt a kollektíva 
meg nem vonja tőlük.) 

4. Az 1-3. pontokban. fog
laltak azon esetekre is vonat
koznak, amikor az egyes bri
gádok nem a naptári év befe
jeztével, hanem évTcözben, pl. 
1962 novembe-rében, t·agy 1963 
júliusában stb. nyerték ez a 
szocialista brigád címet. 

Az 1022-es MT-SZOT-ha
tároza,tból értelemszerűen adó
dik, hogy rendezni kell a szo
cialista brigád zás7llók és jel
vények adományozását ,-issza
menóleges hatállyal is. Ennek 
megfelelően 1962-ben első íz
ben azok a blig-ádok kaphatják 
meg a szocialista brigád zász
lót és tagjaik a szocialista bri
gád jelvényeket. akik 1962. ja
nuár 1 és december 31 között 
bármelyik időpontban ismétel
ten elnyerték a szocialista b1i
gád címet és folyamatosan már 
legalább 2 oklevéllel rendel
keznl?'k. En·e vonatkozóan két 
példát klvánunk magya,·ázat
ként ismertetni. 

A szocialista brigád cím fo
lyamatos ,elnyerése, ill. megtar
tása az alapvető feltétel a szo-

p], Valamely brigád 1959 ciaUsta brigád zászlók és jel
márciusában elhatározta, hogy vények adományozásáruil. 
versenyez a szocialista brigád 

I 
Vagyis, amelyik brigád pl. 

cím elnyeréséél't. 1959 szep- 196_2-b�n elves�t_i a megtis�
tember hóban a brigád szocia- telo c1mre valo Jogosu1tsagat 
1ista brigád cím birtokosa lett, , <ne:n teljes_í�i kötelezettség.-_!il: 
majd ezt követően 1960 már- • 1:3'1asa1t), h1aba nyert az elo_zo 

. - evekben okleveleket, szoc1alis-cmsáb� az elso:. 1960 szep- ta brigád zászlót és tagjai jeltembeé?en a masochk_, 
1961 vény,t, csak két év múlva kapmárcrnsab�n a harmadik, 19�1 hatnak, ahogyan ezt az 1022-es szep�mb:iéb:m a negyedik MT-SZOT-határozat előírja. oklevél birtokosa lett. Ez az elv visszamenőlegesen 

Vagy pl. va1a,mely b1igád és a jövőre vonatkozóan egy
a megtisztelő szociailista clmet arán,t érvényes. 
első ízben 1960 novemberében A SZOT Termelési Osztály 
nyerte el. Ezt követően folya- ismételten felhívja a figyelmet 
matosan megtartotta a címet a1Ta, hogy a jövőben kizárólag 
azaz 1961 májusában az első, a SZOT által rendszeresített 
1961 novemberében a második szocialista brigád zás2llók és 

oklevelet nyerte el s 1962 no- ielvények adományozhatók, il
vemberében - most már éves Jetve tarthaitók meg kitüntetés
érté.kel.ést ailkrumazva - ismét ként. 

s 

Látogatás a Központi Szertárban 
A Központi Szertár hatalmas ruharaktáraiban erős naftalin 
illat foga.dja a látogatókat. A dolgozók megszokták már. �rl
hetö hiszen mindennap ott tevékenykednek a magas polcok· 
kal 'körülállvá11yozott ra.ktára.liban és gondozzák, kezelik a. 

vasutasok egyenruha.-féleségeit. 

A forgalmi szolgálattevők vörös tányérsapkái a különböző mé
reteknek megfelelően kerülnek a. polcokra 

(Hemzó Károly képriportja) 
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Mit nyújt a társadalombiztosítás 
11 tüdóóetefeknek? 

Kormfrnyzatunk fokozott 
mértékben gondoskodik a 
tbc-s megbetegedésben s-ren
vedő dolgozókról, csalácHag
jaikról, hogy mielőbb vissza
nyerjék egészségüket. Az ilyen 
betegek reszére a gyógyKeze
lés, valamint a gyógyin r.éze•ti 
ápolás időtartama nincs kor
látozva, mindaddig tart.hat. 
amíg a gyógyulás érdekében 
arra szükség van. A tbc-s be
tegségben szenvedő do1gozólt 
egy év helyett két évig kap
hatnak táppénzt. 

Az anyagi támogatás mértéke 

Az NB l-ben második helyen végzett BVSC vizilapda-csapata 
ne!11Utközi viszonylatban is számottevő szerepet játszil,. Leg
utóbb Budapesten 5:2 arányban legyőzte a Canottleri Napoli 
csapatát. Álló sor: Konrád III., Konrád 1., Laki Károly edzó 

Konrád II., Katona. Guggolnak: Molnár, Gyeró, Kunos 

Az a tbc-s do1goz6, aki saját 
jogán biztosított, a kórh.áz.i 
ápolás ideje alatt a táppén
zen felül rendszeres anyagi tá
mogatásban is reszesül. A csa
ládosok a kórházi vagy gyógy
intézeti ápolás idejére járó 
táppénzük 80 százalékán felül 
napi 8 forintot kapnak. Az. 
egyedülállóalt a gyógyintéreu: 
ápolásuk idejére táppénz•.ik 50 

százalékát kapják és napi ·6 
forint anya,gi támogatásban 
részesülmek. A gyógyin¼zeti 
ápolás idejére járó táppénz és 
rendszeres anyagi támogatás 
összege családosoknál nem ha-
1a.dhatja meg a napi 60, egye
dülállóknál a napi 30 forintot. 

A BVSC IQáságl bírkózocsapata 
az összetett Budapest-bajnok 

Tavasszal szabadfogásban, októ
ber 13-án és 14-én pedig kötött
fogásban kilzdöttek a csapatbaj
noki clmért Budapest Ifjúsági bir
kózói. A kéttorduJós bajnokság 
kötöttfogásű küzdelmeiben öt csa
pat vett részt. A kötöttfogás vég-

eredménye: L Vasas, 2. BVSC, 3. 
OjpesU Dózsa. A rendszeres anyagi támo

gatással is az egészség gyor
sa'bb helyreállítását kívánja 
elősegíteni ál1amunk. Ezt a 
segítséget csak azok a tbc-s 
betegek kaphatják, akik saját 
egészségük helyreáHítása érde
keöen mindenkor betartják az: 

orvos utasításait. A rendsze
res anyagi támogatást a gon
dozóintézet orvosának javas
latára a MA V ehlenőrző orvos 
egy-három hónapra megvon
ha.tja, ha a beteg nem tartja 
be az orvos utasításait. A meg
vonás indokait a beteggel k.ö
zölni keM, aki az intézkedés 
ellen panasszal élhet a Vas
utasok Sz:a.kszervezete T!irsa
dalombiztosítási Osztálya mel
lett múködő társadalombizto
sítási bizottságnál. 

A két togásnem �sszesftett ered• 
ménye: 1. BVSC, 2. újpesti D&zsa, 
3. vasas. Ezek szerint: tehát a 
BVSC Ujtlsf.gl blrkózócsapata 
nyerte az öaszetelt Budapest-baJ
noksa\got. 

Miért nem kapunk 
kézi kilomélermulalól ? 

Szeptember 1. óta új személydí;szabá.si kilométermutató 
lépett életbe. Meg i.s ;ött a kön11v szép kötésben. finom pa
pírra nyom,tatva. Jó, hogy az áUomásnevek mellett 1X1tn két 
-rovat, ahová be lehet írni a saját o.Uomástól számított érvé
nyes kilométer távolsá,gokat. Vannak vi.szont olyan állomások, 
amelyekhez több útirány veze•t, s annyi hely nincs az állomás
-nevek közöt,t;, hogy azt mind odaírharnánk. 

A régi kilométermutató ebből a szempontból jobb volt. 
Ha például Vajhátra kért valaki jegyet, abból azonnal láttam, 
hogy Szegeden át vezet a l.egrövidebb út és tudtam azt i.s, 

A tüdő- és más tbc-s bet.eg
ségben szenvedők gyógyulásuk 
érdekében indokolt esetben 
rendkivli1i anyagi támogatást 
kaphatnak Rendkívüli anyagi 
támogatásban részesülhetnek 
a VSZT biztosított tényleges 
dolgozók, rokkantsági és öreg
ségi nyugdíjasok. ha gyógyulá
suk 6 hónapon belül nem vár
ható. 

• melyik vonatra sz4,Uítsam fel az u.ta.-it. Az új küométermu
tatóból csak a. vona.lszámot tudom meg; 135. Igaz, illik fu<ini, 
merre van ez a. vonal, de ha az utas más útiráni,on /ceresztóJI 
akar eljutni V a.jhá.tra, mint amelyre a kilométermutatót kidol
gozták, akkor a II. részt is meg kell ·néz-ni, a.mi la.s�t;a. a 
munkát. 

Az új kilométermutató említett hiányosságát úgy látszik, 
a felsőbb szervek is észrevették és ezért segédeszközként „ké
zi kilométermutatót" adtak ki. Allomásunk kapott egy felhí
vást az „Erkel Ferenc" könyvesbol.ttól, hogy ha a. pénztárosok 
könnyebb1m akarnak dolgozni. a.kk.Jro,r vegyék meg a. köny
vesboltban kapható kézi kilométermutatót, 28 forintért. 

Hogyan történik a kérelmezés Ezzel kapcsolatban felmeriU a. kérdés; ki felel a. kézi ki
lométermutatóban közölt adatokért? Hivatkozhatunk-e -rá, ha 
differencia adódik, hiszen csak a. hivatalos kilmnétermuta.tó 
lehet iránya.dó. Ha pedig a könyvesboltban kaphat6 kézi ki
lométermutató is hivaitalos, akkar miért -nem a. MAV osztja 

A rendkívüli anyagi támo
gatás iránti kérelemhez csa
to1ni ke11 a lakóhely szerint 
illetékes tbc-gondozóintét.et szét dolgozói között. Ba.ksy Magdolna,. 

BABONA 

A KÖZlBKBDÍS iÜKRÍBBh 
1882-ben nagy szenzációként járta be Olasz

országot, hogy az olasz va.mtakon leégeti a. 
WL egyik hálókocsija. Magábantiéve az eset 
nem is lett volna nagy szenzáció. Különös je
lentőséget adott az ügynek, hogy a kocsi 13 
sorszámot viselte. 

A szakemberek szerint ezért a. kocsiért tu
lajdonképpen nem is volt nagy !kár, mert ál
landóan kihasználatlanul közlekedett. 

A szenzációs esetet a párizsi és római bul
várlapok példaképpen hozták fel a 13. szám 
szerencsétlen voltának igazolására. Az esetből 
a WL is „leszűrte a. tanulságot" és a. késc'lbb 
újjáépített kocsinak nem az eredeti 13, hanem 
a. sorredben 'következő 57 számot adta.: Azóta. 
a. WL többezer háló- és étkezőkocsit épített,' 
de a 13 sorszámot többé sohasem adtak kt. 

Sót! A nagyobb befogadóképességű WL há
lókocsikban hiába. keresnénk ma is a l3-a.s 
fülkét. 

A búvös péntek 

Ráth Végh lstván neves kutatónk szeri11t 
az emberi butaságnak a babonák világában 
nincs határa. Remélhetőleg jövője sincs, vi
szont múltja annál régibb. Legal_ábo kétezer 
éves. Az írónak hasonló cím alatt megjelent 
könyve sok példát hoz fel a babonák világá
ból éppen a közlekedés területéről. 

,,Elrettentő :r>éldáu.l" idézek belóle néhá
nyat. 

A babonás hiedelem szerint a pénteki uta
záskezdés rossz eiöjel. Ezzel kapcsolatban ma 
mrír szint� nevetségesnek tűnik az a régt pá
rizsi adat, amely szerint a lófogatú omnibusz 
társaság kimutatta, hOgy pénteki napokon a 
válla.lat bevétele 20-25•{.-kal csökkent. Ami
kor ez a nap egubeesett a. 13-áva.l, úgy a. jö
l>edelem 5(, százalékkal lett kevesebb. 

Nálunk -, hála a felvilá'losodásnak 
ilyen problémák már nincsenek. htszr.n a 
pénteki nap, a hét többi napjai között éppen 
az egyik legerősebb forgalmú valamennvi 
'közlekedési ágnál. 

A kiszóródott só 

Végezetül hadd idézzek a nevezett könyvből 
egy részletet, amelyik egy francia étkezőko
csiban játszódott le. Szereplője maga az író 
kinek nagy -nevetéssel mesélte el az alábbi 
történetet utitársa., aki a. fura. esetnek akarat
lanul is elói<iézóje lett. 

- Képzelje mi történt. Az étkezőkocsi két
személyes asztalánál egy öreg dámát kaptam 
átel!e-nesnek. Szigorú ábrázatú a.!Szonyság 
volt. ki bíráló szemmel leste, hogyan rakom a 
fa.la.tdkat a. számba.. Az első fogás után még
feledkeztem az asztali szabálvokróC ts szóra
kozottságomba.n a kést és villát keresztben 
tettem l� tányé-romra. 

Az ö-reg hölgy szája megvonaglott t, úgy 
nézett rám, mint egy csendes-óceci11i sziget
ről ideszakadt vademberre. 

- Vétek ez valami illemszabály ellen? 
- Nem az illem, hanem a babona szabálya 

ellen. Nem tudom miért. de a!lítólag ez is 
olyan szörnyű eltévelyedés, amt bajt dkozhat 
az egész társaságra. A java most következik, 
Ezek a francia gyorsvonatok olyan veszet
tül rohannak és ráznak, hoay mire az ember 
bele akarja szúrni a. villáját a pecsenyébe az 
már elszaladt tőle. tn a. kenyér után nyúl
tam, de a sóta-rtóba üt'l(öztem, feldöntöttem és 
a. só kfszóródott az asztalra. 

Ugy hallottam, hogy ilyen esetben fel JGe!l 
kapni egy csipetnyi sót. és a vállunkon ke
resztül dobni. 

Nemzetközi babona. Ezt tette az öregasz
szony, de a só egy úr nyakába esett. Erősen 
izzadt is a kövér úr a nagy melegben, s az el
fogyasztott jó borok után a. só rögtön olvadni 
kezdett és csípte a nyakát. A megsózott úr 
kiabált, az asztalt csapkodta., az öregasszony 
hápogott a vendégek és a pincérek az oldalu
kat fogták 

Hogy mi lett történet vége, nem tud,uk, 
mert a szemtanú - állomása közeledvén -' 
fizetett és távozott. lgy a cselekmény befe
jezését az író sem mondta el hivatkozott 
lcönyvében. Gondolom azonban, hogy ezt a 
babonát sem az aki a sót szórta, sem az a.kit 
meqsóztak, többé soha. sem foaja alkalmazni 

Remélhetőleg azok sem, akik e sorokat ol-
vassák . . .  Bánkúti László 

(C. 3321-71. sz. nyomtatvá
nyon) vezetőjének tbc rendkí-
vüli anyagi támogatásra tett 
java.sJatát, a srolgálaa fő
nökség - nyugdíjnyilvánt.ir

Köszönöm, hogy száll . . .  
tó állomás - lgényjogosultsá- Magas, szőke lány állt a 
gi záradékát, továbbá a szak- Ke!eti pályaudvar CS<J.rnoká
szervezeti bizottság (nyugdíja- ban. JóJ. szabott vasutas 
soknál a sza.ksz:ervezet nyugdí- egy�nru.háját kék színű váUap 
ja� cs_opo!'ltja) kö�nyezettanu1- és hajtóka diszitette. Karsza
�ai:i,:anak �enyét. RE;1d- lagja is kék, rajta. fehér be
k1vuli a,nyag;,. tám�gat�.sra tűkloel: önkéntes rendőr. Fel
e� . a tbc-gond_o�om�,zet, 

1 
tűnt, hogy cipője tűzpiros és 

gyogyinltéz,et, szanatórium igaz- nem volt sapkája.. 
ga.tó főorvosa tehet javaslatot. 
Kérhet rendkívüli any�i tá- <;)<!,a-léptem hozza és me�-
mogatáshoz javasJa,tot a be- 1 

szolitottam. Ugye, nem 
teg rn.etve horzmtartozója a ra.gszik, de úgy gondolom, 

�adalmi szervek és a lakó-
, 

szo!gá�t�an, =1!1; illik ez a. 
hely szerint iliietékes ke;:eJóor- piros cipo, es �wrt nem vet
vos. A kérelmeket m:nden te fe_L a. sapká3á.t - szóltam 
esetben a szolgálat fónöksé- hozza. - E:n ':.sa.k egy �tas 
gelren lreresZltűl kell eljuttat- vagyok, de feltu1:t ez a vi.se
ni a VSZTO-hoz. let. Nem gandolJ°:• hogy má

scknak sem tetszik igy? 
Rendkívüli a:nyagi támoga

tás kérhető, illetve javasolha
tó az emMtetteken kívül ak
kor, ha a beteg több c.;clád
tag eltartásáról gondoskodik. 
ha a betegnél vagy csaUdjá
ban a megélhetést veszüyez
t,ető esemény következett be. 

Most mi lesz? Felkészültem 
rá, hogy vagy vá.!lrándítást 
kapok válaszként, vagy ke

mény kioktatást. Már szinte 
hallotútm, hogy azt mondja: 
.,Mi köze hozzá . . •  " Am a le-

s emiatt tar,taJrrl lehet attól, - 600 társadalmi munkaórát 
hogy a beteg a teljes, gyógyu- 1 teljesírett.ek a Lágymányosi 
M:s előtt m�ába �1ván á�- 1 vá.sárvá,ros építésénél október 
m. Nem :resresítheto re..,dű<:1- 1 18-án a MAV Tisztképző Inté
vüli anyagi támoga-tá.-rban a"'� zet hallgatói. A társadalmi 
akinek tápnén.ret megvo 1,tál!t I munkát a szakszervezeti bi
vagy a1dtó1 fegyelmezetlen zottság szervezte. 
magatartása miatt a ren.clsze
res anyagi támogatást is meg
vonták. 

Ki mit tud ? 

Mostanában nagyon elter
jedt a Ki mit tud.? vetélkedő. 
TaJl.án ezt a játékot akarták 
továbbfejleszteni azok is, akii'k 
a Rába motorlkocsdikba és pót
kocsijaiba fényképeket he
lyezbek el. 

Szépek ez,elk a képeik, de 
aki rájön, hogy Győr és a 
Balaton vidékének melyik tá
ját, épületét ábrázoLják, az 
elmondhatja magáról, hogy 
tud. A képek alól ugyanis 
hiányzik az aláírás. 

Igaz, illiJk ismerni a bala
toni tájat, s a helyi utasok
nak, úgy vélem, nem is okoz
nak problémát ezek a képek. 
De m,,t tegyenek a távolról 
érkező utasok? 

úgy gondolom, a felesleges 
fejtörés és a tévedések elke
rülése végett a legjobb lenne 
pótolni a hiányzó képaláírá-
sokat Bognár Károly 

Tapolca 

I.akásesere 

- Belterllleten levli nagyméretú 
háromszobás, kertes, szolgálati 
lakásomat elcserélném egyszobá.s 
lakásra, belterilleten, els6 emele
tig. Cím: Bp. VI., Lehel u. 3. fszt. 
5. �rdeklc5dn! : 18 óra után. 

- Elcserélném központi :tekvésfi, 

io���:; 1A�-l�e�i��t 2 

2

5zi;'i 
ba személyzetis, vagy 3 szobás 
MA V-lakásra, lehet kUlterU!etl is. 
Telefon : 17 óra után 317-275. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következc5-
ket: 

42. számból: 127 266/1962. I/8. D. 
A ténylegés és nyugdíjas vasútl 
alkalmazottak arcképes igazol
ványának érvényesítése az 1963. év
re. 

43. szf.mból: 124 354/1962. I/2. A 
közUgyektc51 eltiltás törvényes kö
vetkezményei. 

Közlemény a Felsőfokú Vasút
forgalmi Technikum levelezc5 ta
gozatáról� 

- Tömörkény István író 
Cegléden l'l vasútállomáson 
született 1866. december 24-én. 
A ceglédi Kossuth Múzeum és 
a vasútállomás közös kezde
ményezése nyomán emléktá b
lával jelölték meg Tömörkény 
szülőházát, a vasútállomást. 

- Tíz új hálókocsit ad át a 
forgalomnak ez év végéig a 
Dunalteszi Járműjavító. 

- Vonatot lopott Morbiori 
Rica.rdo oLas.z vasúti pálya
munkás. A vasúti szerelvény
nyel vagy 100 km-t robogott, 
ám ez a „kéjutazás" kétévi 
fegyházba került. 

- Nem sokáig zakatol a vo
nat a Balaton partján. A 
Veszprém megyei oldalon hú
zódó 107 km hosszúságú vonal
szakaszt korszerűsítik. A Sza
badbattyántól Tapolcáig húzó
dó vonalon 1964-ben. már száz
kilométeres sebességgel szá
guldhatnak majd a vonatok. 

- Felemeli a vasúti és a 
postai árdíjszabást 1963 januiir 
l-től a bonni kormány. Az ok: 
takarékosság. Katonai kiadá
saikban erről szó sincs. Az úf 
költségvetésben több mint 2 
milliárd márkával emelik a 
Bundeswehr kiadásait. 

- Moszkvában befejeződött 
a szociaHsta országok vasúti 
számítástechnikai szaké1i.őinek 
értekezlete. KidoLgozták a 
szállítási problémákkal kap
csolatban alka,lma.zott elektro
nikus számítógépekkel folyta
tandó további közös kutató
munka programját. 

- Vasutas dolgozók köré
ben is élénk visszhangra talált 
az őszi mezóqazdasági munkák 
segítésére elhangzott felhívás. 
A zalaegerszegi fűtóházból Ko
vács Károly kocsimosó, Sala
mon lstván mozdonylakatos és 
Kovács László műszerész je
lentkezett traktorosnak az 
őszi munkák idejére. 

- Korszerűsítik a celldö
mölki vasúti csomó11ont for
galmi irányítását. Mcl!'kezdték 
a több millió forint értéltú ha-

ány nyugodt, ma.gabiztos han
gon szólalt meg. Bemutatko
zással kezdte, ahogy iUik. 

- Kovács Ilona a nevem, 
a Nyugati Kocsiszolgála.tnál 
dolgozom. Látja, nem is gon
doltam arra., a.mit mond.ott. 
Másképp is öltözhettem volna, 
hiszen van nekem sapkám éa 
másik cipőm is. Véleményét 
még ma elmondom a parancs
nokomnak. Igazán köszönöm, 
hogy szólt . . .  

Tavább siettem, hogy vonat
ra szálljak. Később is elgon
dolkoztatott, milyen tenn.é
szetes nyugalommal fogadta. 
a k-r-itil:.á.t ez az önkéntes 
rendőrlány. Úgy érzem, ma
gam is köszönhetek neki va
lamit, hiszen maga.ta-rtá.sával 
arra tanított, hogyan kell fo
gadni mások figyelmeztetését. 

- ács -

zai gyártmányú dominó rend
szerű biztosUó berendezés sze
relését.. 

- Záhony állomás dolgozói 
a kongresszusi verseny során 
28 tonnával növelték a teher
vonatok terhelését. !gy fél év 
ala.tt több mint 1,2 millió fo
rint megtakarítást értek el. 

- Vasutasok is részt vesz
nek a székesfehérvári Vörös
marty Színház építkezésében. 
A Székesfehérvári Járműjaví
tóból eddig 26 társadalmi mun
kás dolgozott az építlc.ezésen. 

- Vasúti szerencsétlenség 
t-Ortént a római Santa Lueia 
pályaudvaron. Egy személy
vonat két vagonja beszaladt a 
pályaudvar várótermébe, A 
szerencsétlenségnek két halá
los áldozata voU. 

- ltgő vagonna,J érkerett ok
tóber 24-én délelőtt a gödöllői 
állomásra az egyik tehetvonat. 
A vagon ponyvával volt leta
karva, amely a nyílt pályán 
mozdonyszikrától lángra lob
bant. Az állomás raktárának 
dolgozói Rajhát Ferenc főrak
tárnokkal az élén gyorsan el
oltották a tüzet. A szállítmány 
nem sérült meg. 

800 személyes� étkezde 
építését kezdik meg jövőre a 
Szolnoki Járműjavítóban. Az 
új épület elkészültével teher
mentesítik a művelődési ott
hont, ugyanis jelenleg annak 
termeit használják ebédlóként 
is. 

A szerkesztőség üzeni 
Leiti Ferenc, Eperjessy Ferenc 

Pécs, Bódogh MJhály Dombóvár, 
Boldizsár Gyula Békéscsaba, Bog
nár K�roly Tapolca, Tótka Károly, 
dr. Bankfalvy Gyula. Sztlád1 Sán• 
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dapest, Pintér Lajos Vácrátót: Le
veleiket lapunk. anyagához fel
használjuk. 

MAGYAB VASUTAS 

FeJeJős izerkesztA: Gulyás Jánoe 
Fele16s ldadO: SzabO Antal 

Szerkec;zt6sé�: Budapest. Vl.. 
Benczur u. 41. 

Telefon : vé.ros1: 42◄- 184 
0zem1: S�TI. 

TerJeszU: • Népszava t,apldadO 
vaUalat 

Budaoest. vn. R� kóczl Qt 5t. 
Szlkra r.apnyomda 

Garázda részeg Reggeli torna 

Rábeszéltem. hogy igyon még egy fél-
1

- Csak fiatalosan! A fékb6dé11 keresztül 
decit. Most már bal.eseti veszély nélkül fel- jobbra a személyv011at. Mozgás! Mozgási 
tesszük a vonatra. Azonnal indul! (Pusztai Pál rajzai) 
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A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

VL lWFOLYAM. %2. SZA.M. Ára 40 fillér 1962. NOVEMBER 16. 

A szakszervezet VI. kongresszusa elé· 
A magyar =1<s2.ervezetek Javult a társadalombiztosí- politikai iskolák is jóJ szolgál-

alapszabálya értelmében a de- tási szolgáltatás színvonala is. ják a vasutas dolgozók politi
rnokrati.kus centralizmus kö- 1960-hoz viszonvitva 20 millió kai képzését. A Ferencvárosi Pályafenntartási Főnökség VII-es gépesített mozgó pálya.mesteri szaka

sza a keleti és ferencvárosi pá1yaudvarok közöU a U-45-ös szelvényben vibrátoros aláve
rökkel vépi a vágánys,:abályozást. A képen: a Petófl szocialista brigád dol.go,:lk. vete!ményeinak megfelelóen forinttal növekedett a vasutas Az eredményekben nagy ré

újra kell választani a szak- társadalombiztosítás költségve- sze van annak, hogy a szak
szerveziet központi vezetósé-- tése. Közel 200 ággyal bóvült szervezeti szervek megerósöd- ---------------------------------------
gét. A vá!amásra, a vasuta- a MA V Kórház. Megkezdódött tek, és egyre alkalmasabbak 
sok szakszervezetének VI. s valószínúleg 1964-ben befe- feladataik ellátására. 
kongresszusára 1963. január jezódik a szolnoki kórház ép!- A VI. kongresszus feladata. 
26-27-én kerül sor. • t.ése. Emelkedett a rendelóin- lesz a megtett út lemérése 

A központi vezetőség a két- t-ézeti kezelési óráik száma. mellett meghatározni az újabb 
Betartották ígéretüket 

na""" tanácskozáson �elnl Sa"nos é t··-•· z • len teendőket. Ehhez nagy segít- i .,.,., 1 ' nem r u,.,., e ,e - o.égünkre lesz pártunk ... III. ! 
H tá. "d H 

I
H
tt b f . t .k . k l . al ·11 ••• 't fogja a szakszervezet egészé- tós eredményt a balesetek kongresszusa, melynek té�isei 

a r1 o e o e e1ez e a mis o c1 von v1 amos1 asa 

ndk az V. kongresszus óta csökkentése terén. Bár a bal- már most elóre vetetik annak Lapunk szeptember 1-i hogy nem volt egyszerú fel- vel már J"övóre végzett tevékenységét, meg- tek zárna ··kk de 
szabja az elkövetkezendó idők 

ese 8 cso en, a szüksé;:ességét, hogy az eddi- számában riportot közöltünk adat határidő elótt elérni Mis_ mozdonyt lehet 
közel 50 gő2 

felszabadita 
vonalakor, legfontosabb tennivalóit. 

h_:J}��s és csonkulásos esetek gieknél is jobban és többet 

I 

a miskolci_ v�a;. �llamosí�- kolcig. Annál is inkább, mivel ni, illetve más 
s,..,,ua növekedett, elsósorban kell dolgozni. A tézisek Jeróg- sáról. A tobb1 kozott arról ,s hol az idójárás, hol az anyag- üzembe állítani. 

Mint ismeretes, az V. kong- a pályafenntartás és a forgal- zítik, hogy a szakszervezetelc �oltunk, hogy a fel.sóve- hiány hátráltatta a folyama- Mint érdekességet nem árt res.szus 1960. november 5-- mi szolgálat területén. szerepe növekszik ami na• zet-ékesek a VIII. pártkon� tos munkát. A dolgozók azon- megjegyezni, hogy amikor ho?• 
6-án ülésezett. A kongresszus Jelentősen eLőre léptünk a gyobb felelósséget' tehát na- resszus tiszteletére vállalták: ban legyúrt-ék a nehézségeket, 

záfogtak a Budapest-Miskolr 
határozatai alkalmasnak bizo- vasutM dolgozók általános gyobb tudást is igényel decembe� 31-e helyett novem- s különösen a kibontakozó k .. ··tt· f- ·11 ltá 

. 
· ber 20-ra befejezik a vonal kongresszusi versenylben pél- ozo I ovona1 VI amoo s<i• 

nyultak arra, hogy a szak• műveltségi színvonalának nö- Biztosak vagyunk abban villamosítását dás eredményeket értek el. hoz, a villamos üzemel egy �-
szervezet alapvető feladatait velésében. Az elmúlt két év hogy a VI. kongresszus hatá- Az építók �tartották Igére- zisú, 50 periódusú 16 kV fe-
ezek figyelembevételével be- alatt több mint 17 OOO dolgozó rozatainak végrehajtásában !s tük· et. A f~'•o-vezeték Mis' kolc 

Teljesítményük számokkal szültségú rendszerrel vették 
··11 ·1 z - • 

á tt 'k kiil" • b.. = is lemérhető. Hatvan és Mis- A tö se. Ce u tuzte ki, hogy a 

I 

VIZSg zo s1 eresen ön o- - az elózókhöz hasonlóan - tiszai pályaudvarig ott feszül kolc között !el. A M V 1957-ben határoi:-
szervezett do!gowk támogatá- zó állami iskolákban. Emelke- számíthatun_k a szerve�e�t vas- már karcsú tartóoszlopokon. ta el, hogy áttér az OSZZSD 
sával, a gazdaságosság mesz- dett a munkásakadémiák szá- utas dolgozok támogatasara, és Szlvból örülünk ennek a mintegy &O ezer köbméter és az USIC által szabványos1-
szemenó figyelembevételével ma. Az idén elsó ízben beve- ez záloga lesz további el6re- nagyszerú teljesítménynek. földet mcngatta.k meg, 18 tott. 25 kV feszültségű vonta• 
megoldjuk a vasút szállítási zetésre került szakszervezeti haladásunknak. örülünk azért, mert tudjuk, ezer köbméter betont dol- tásra. Ez azért vált szükséges-
feladatait. Enaiek megfelelóen __________________________ 

goztak be, s 3000 vezeték- sé, hogy hazánkban is lehető-
1960-hoz viszonyítva 1961-ben ta.rtó oszlopot állítottak vé váljék a vasút követelmé-
5 2 százalékkal, 1962-ben pe- fel. nyeinek legjobban megfelelc, 
dig mintegy 8 százalékkal 

A VI 11 - tk 
Ezenkívül 320 ezer folyóméter egyenirányítós villamosmozd� 

emelkedett a vasút tel;esít- par ong resszus munkavezetéket és mintegy nyok közlekedtetése. 
m.énye. Az 1960. évi 92,5 mii- • 400 ezer folyóméter sodronyt, 

to ábbá 25 ·g te!-t A MÁV jelenleg még nem 

�: ���
ná

;��f��zmill�� 1·s tele -

rertek fel. 
ezer SZl e O 

sze- rendelkezik ilyen modern vil-
tonnás eredmény várható. Az z re A füzesabonyi a!.á;!lomás lamosmozdonyoklk:al. 
elmúlt két év alatt az utas!ét- már telje.s kapacitással dolgo- 1963-ban azonban 'J lluH 
67.ám 14 millióval em

elkedett. Ahogy közeledik a Vlll. abban versenyezn:�k .. e��ás-
, 

teljesítménye 6,2 százalékkal �- . A �yékládhá�i alállomás 3000 lőer6s azllid.am 
A vasút minóségi mutatói Is pártkongresszus kezdetének sal, hogy melyik koszonti Jobb emelkedett. A rakodási fónök-

1 
ép1tese ,s tervszeruen halad. egyenirányítós mozdonyt 

javultak. bár az 1962. évi ter- napja és az idei tervév vége, munkateljesítményekkel pár- ségnél októberben Farkas Já- A Nyékládházán épüló alál- kapunk. 

melékenységi mutató a két- úgy sokasodnak az eredmé- tunk VIII. kongresszusát. Eb- nos szocialista brigádja nyerte lomás üzembehelyezésé.ig Fü Ezek a nagy teljesítményű gé
hannad�yhannad arányt nyek a kongresszusi munka- ben a versenyben eddig a ;ó- a versenyt, megelőzve Szélpál zesabony és Miskolc között pek, valamint a Klement 
még nem éri el. Az eredmé- verseny számláján. Már most zsefvárosi épltésvezetóség ve- János és Kucsaí József bri- bizonyos mértékig korlátozni Gottwold-ban készülő 1350 és 
nyekben 111agy része van a szo- megállapíthatjuk, szakszerve- zet 143 ponttal, második «t gádjait. kell a villamos-vontatást. Még 2000 Jóerós Ward-Leonard 
cialista munkaversenynek, zeti bizottságaink, aktivistáink keleti építésvezetőség 101 A Budapest Krisztinavá- így is óriási jelentősége van villamosmozdonyok már je-
ezen belül is a szocialista brl- versenyszervező munkája nem ponttal, harmadik a Landler 

rosi Pályafenntartási Fő- annak, hogy lentós szerepet fognak játsza-
gádmozgalonmak. volt hiábavaló. Lendületes 

építésvezetóség 92 ponttal. A 1964 január 1 helyett ni a vonalon lebonyolódó for-
Az V. kongresszus határoza- munkaverseny hatja át, teszi Keleti építésvezetóségnél 8 nökségnél 1962-ben megkezdődhetett galomban. 

ta több vonatkozásban foglal- eredményesebbé napjainkban legutóbbi termelési tanácsko- a kongresszusi versenyben a a vonal villamos üzem- Az első villamosmo7Alony 
kozott a dolgozók élet- és a vasút valamennyi szolgálati záson a Vörös Csillag- és a 14 szocialiSta címért küzdő felvétele három nappal a párikong-
munkakörülményeinek javítá- ágazatának munkáját. A ko- Szabadság-brigádnak megsza- brigád éri el a legjobb ered- 1963-ban ugyanis � villamos- resszus kezdete előtt, no-
sával. E tekintetben is ered- rábban tett felajánlásokat vazták a szocialiSta brigád ok- ményeket. A szakaszok jó üzemmel mintegy 60 millió ío- vember 1'7-én fut be a 
ményekról adhat számot a rendre teljesítik a vasutasok. levél megadását. A Nyugati munkáját tükrözi, hogy az egy 

rint ü
zemköltség-megtakarl

-
Miskolc tls,:ai pályaudvar-

központi vezetőség. A dolgozók Ime, néhány eredmény a sok építésvezetooég dolgozói aNyu- kilométerre esó hibapontok 
tást érhet el a vasút. A villa- ra. 

bére 1961-ben különböző bér- közül: gati pályaudvar előterének át- száma 32•6• hézagmentes vá-
mosmozdonyok üzemeltetésé-

Jc<>rrekciók'<al havi 1,6 millió építését három nappal a ha- gányoknál 5,5 volt. Jó minó- V. F. 
forinttal, 1962_ben pedig havi Vác i.llomás dolgozói táridő előtt befejezték. Ebben ségi munkájukért jutalomban 
3,5 millió forinttal növekedett. eddig valamennyi felajánlásu- a munkában az Ecker-, a � részesültek. 
Ezenkívül a pályafenntartási kat teljesítették. Jó példát csur- és a Szücs-brigádok ér- A zalaegerszegi fútóház-

é,; éoíté<:i szolgálat területén . mutattak a • személyvonati ték el a legjobb eredménye- ban Felhívás 
520 OOO. W62-ben pedig eey- n:enetrendszeruség _tartásában, 1 ket. is nagyüzem van most, az őszi a te'l1· forgalom lebonyolítására millió forinttal növekedett ha- 1 hiszen er�dményuk . olyan, Szeged állomás forgalom időszakában. Minden 
VO!lta a dolgozók bére. hogy már JObb n7m is lehet: 

é z1 d J .. 1·· k l' . _ .. 100 százalékos. Dicséretet ér- forgalmi és kereskedelmi dol- r s eg o gozo, arra ore sze- Népgazdaságunk fe;lódése következtében a vasút száli• 
A munka1do-csokkentés.. v� demelnek tehervonati menet- gozói október folyamán ismét nek, hogy teljesítsék a kong- tási feladatai évról évre emelkednek. A vasút üzemének l_e

na_tkozá�ában Is vannak ered- rendszerúségüké rt Is. Ez a ter- szép eredményekkel büszkél- resszus tiszteletére tett válla- bonyolítása a téli idó;árás alatt is komoly feladatok elé al
men!ek. Egyr�_szról a 12/2�-es vezeti 85 százalék helyett 93,6 kedhettek. A forgalomnál a lásukat. A napi javítási száza- !itj& dolgozóinkat. 
szoh;álat kerult bevezetesre I százalékos. A kocsitartózko- B-túr lett az első 97,6 száza- lék 3-3,5 között mozog a A nagvmértékben növekvő feladatok a ;árműoek, pá!ya 
c:aknem �i�denütt, ahol '?Cl· l dást múszaki norma alapján lékos teljesltménnyel. A ke- megengedhető 7-a százalék és e{1l/éb berendezések jó kihasználását követelik meg. Ez 
dig 24/24 ora.s volt a szolgá-

, 
közel 10 százalékkal a kocsi- reskedelmi szolgálat szállítási helyett. A mozdonyok átlago- azonban csak úgy lehetséges, ha az időjárás okozta nehéz

lat. A nM�:obb �z�'.gálati he- kihasználást pedig 2,5 száza- tonnatervét 114.9 százalékra, a san . 1.0 száz_�ékos szénmeg�- ségek leküzdésére idejekorán fel.készülünk. Nem szabad eló
lveken a kozhevállo rendszert lékkal túlteljesítették a válla- gyújtőkocsik kihasználását 115 karitassal 1;zemelnek és. Jol forduf11i annak, hogy e(IIJes helyeket a hirtelen beállott hi· 
is bevezették Nem csökkent 

I 
iáshoz viszonyítva. százalékra teljesítette. A ra- alakul a futóház fé:azdasagos deg idő felkészületlenül találjon. vagy a tél végén esetleg 

még mel'.!fe'�Jöen - elsösorban . kodásl terv eredménye is jobb 1;1o�donyfelhasználási �ut�tó- 1 megismétlődő havazás okozzon forgalmi zavarokat. Mindent 
létszámhi;\nv miatt - az uta- A Budapesti Magasepitési volt, mint az elóző hónapban. Ja 1s: A meg«:ngedett on_kolt- el kell követni, hogy szigorú és hosszantartó tél esetén u 
zószemélyzet szolgálati ideje. Főnökség építésvezetőségel A szállítmányozási szolgálat s�gszmtet eddig nem lepték zavartalanul tud;uk lebonyolítani a forgalmat. túl. Fentiek érdekében a D. 4 .• az E. I. sz. és e{1l/éb érvénv-

A l.ong,·ess�usi irányelvek nyo,nL•,.··· 
Pártunk kongresszusi irány

elveinek 31. pontja szerint 
„kulturá.lis fejlódésünkben 
k'emelkedó szerepe van a köz
ne�lésnek." 

Szakszervezetünk Csongrád 
megyei bizottsága kultúrakti
vistái segfüégével az irányel
veknek megfelelóen széles k.ö
rú felvilágosító munkál vég
zett. Ennek eredményeként tö
megesen jelentkeztek továb!J
tanulásra a vasutasok. Szente
aen például 108 dolgom jelent
kezett az általános iskola es
ti tagozatára. s már meg is 
kezdték a tanulást. Nemcsak 
fiatalok. h2nem 50 éven felü-

liek is vannak a tanulók kö
zött. A felvilágosító munka 
legszebb eredménye, hogy há
rom olyan dolgozó is jelentke
zett, aki eddig írástudatlan 
volt. 

Szegeden 85 vasutas jár a 
dolgozók általános iskolájának 
esti tagozatára, a Jevelezó ta
gozatra pedig 38 vasutas je
lentkezett, akik többségükben 
a fútóház dolgozói. 

S hogy a tanulás nálunk ma 
már mozgalommá vált, mi sem 
bizonyítja jobban annál, hogy 
akik elvégezték az általános 
iskolát, technikumba vagy 
gimnáziumba iratkoznak be. A 

raktári munkil,s az általános 
iskolai bizonyítvány megszer
zése után a raktárnoki vizs
gára készül. A kocsirendező 
vonatvezetói és -kezelői vizs
gára tanulja az anyagot, o 
váltókezeló távirászi vagy for
galmi szakvizsgát szeretne 

tenni, a forgalmi szolgálatte
vó a felsőfokú vasútforgalmi 
technikum levelezó tagozata 
iránt érdeklódik. 

Mindenki egy lépéssel 
elóbbre tekint, s nincs is aka
dálya annak, hogy ezt a lé
pést meg is tegye. Ez a fejlő
dés, a haladás útja. 

(Bánkfalvy) 

A Dunakeszi Járműjavító- ben levő téli forgalmi utasításokban és rendeletekben fog-
ban laltakról a személyzetet oktatni és az előírt előkészületek 

az eddig eltelt háromnegyed- rneovalósltását ellenőrzésekkel biztos!tani kell. Foko�ott fi
év alatt a tervhez képest 77 gye!met kell fordítani azoknak a dolgozóknak az oktatcí.B/2ra, 
futójavításos kocsival több ké_ a.kiknek még nincs tapasztalatuk a téli idó;árás nehézségei
szült el. A kongresszusi ver- nek leküzdésére. 
seny egyik jó eredménye, A szállitási feladatok biztonságos és balesetmentes el· 
hogy 542 órával csökkentet- végzése a népgazdaság részéról elengedhetetlen követelmény 
ték a Bah-kocsik elóállítási A vasút jó munká;át a közvélemény - a felkínált áruk 
idejét. Az egyes brigádok meg- maradéktalan elszállítása mellett - elsősorban a $Zemély
takaritásaiból adódik ez az szállító vonatok menetrendszerű közlekedésén keresztül méri 
eredmény. Tasnádi Zoltán sz� le; ezért minden intézkedést meg kell tenni, hogy vMl4taink 
cialista brigádja például 10 a téli furgalcnn alatt ís menetrend szerint - jól fűtve -
órával rövidítette egy-egy ko- közlekedjenek, ez a dolgozóknak ;ogos kívánsága. 
csi ablakkereteinek elkészíté- Elvárom, hogy a t:asút dolgozói és vezetői e felhlv6s fon
sét. A következő hetekben 11 tosságát megértve, a vonatkozó utasítások, rendeletek és eló
\"ezetőállásos kocsit készítenek írások pontos végreha;tásával, az elkövetkező téli időszak 
el a Dunakeszi Jármújavító- alatt végzendő odaadó munkájukkal a vasútra háruló fel
ban és megkezdték 18 elsőosz- adatokat maradéktalanul teljesiteni fogják, 
tályú személykocsi gyártását Dr. Caan4dl Gyiiru 
is a már korábban készült a miniszter elsó helyettese, 
prototípus alapján. MAV vezérigazgató 
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Ösz�nte ,elelősség a vasút� 
a dolgozók ügyeÍ Íránt 

'X'udósitií's a Heves ,negyei hiildöttérteke1:Sletről 

Nove11;ber _9-én került sor [ számoló. A megye területén 
Ha�L•<in allomason szakszerve- 186 brigád 1425 taggal vesz 
�tűnk Heves megyei küldött- részt a versenyben. s közülük 
ertek�zl<:tére. _A 28 szak.szer- 42 brigád (321 taggal) nyerte 
ve�eh _b1zottsag 85 küldöttje már el a szocialista címet. 
gyult ossze ez alkalommal 
hogy meghallgassa és megvi� .. É:inte!te a beszámoló a bér
tassa a Heves megyei bizottság ugy1 intézkedéseket, amelyek 
beszámolóját és döntsön arról részint kedvezóek voltak. de 
kik képviseljék a Heves me� részben tovább növelték a 
zyei vasutasokat a Szakszer- meglevó bérfeszültségeket. 
��zet�k- Megyei _ T�ácsának Az újítási mozgalom prob
kuldottertekezleten es a vas- lémáinak ismertetése után a 
::!sszakszerveret kongresszu- munkavédelem helyzetével 

· foglalkozott a beszámoló. Az 
Az elnöklö Szu.romi István üzemszemlé.k és a balesetelhá

nyitotta meg az értekezletet. A rítási oktatás színvonala meg
nemzetközi helyzetet elemző feleló. A megye területén 179 
rövid beszámolója után a kül-
döttértekezlet a Kubát fenye-- munkavédelmi őrség tevé-
getó imperialista agresszió el- kenykedik. Több munkavé
len tiltakozó táviratot fogadott delrni probléma megoldásához 
el. Utána Rékasi Isti;án. a He-- nagyobb segítséget várnak az 
ves megyei bizottság titkára igazgatóságoktól Eger, Vá
emelkedett szólásra. mosgyörk és Hatvan terüle

Javult a s:::aks:::eruezeti 
s:::eruclc munkája 

tén. 
A Heves megyei bizottság a 

kulturális munka középpontjá
ba az oktatást állította. Ta-

Mint az egész országban, valy 301. az idén 397 dolgozó úgy megyénkben is nagy ér-
deklődést, termékeny vitát vál- iratkozott be az általános is
tottak ki pártunk Közponli Bi- kolába. A megyében szervezett 
zottságának kongresszusi 10 munkásakadémiára 400 vas
irányelvei - mondotta a be- utas Jar Ugyancsak 10 be
vezetőben Rékasi elvtárs. lyen szerveztek szakszerve
A szervezett dolgozók mint zeti politikai iskolát 183 hall
egész népunk felemelkedésé- gató részvételével. Nagy gon
nek programját fogadták és dot fordítanak a szakszerveze
üdvözöiték az irányelveket, ti funkcionáriusok 
amelyekben pártunk elemzi is. 
az elmúlt esztendők politiká-
ját, számot ad a VII kong
resszus óta. végzettekról és 
megjelöli a feladatokat. 

A továbbiakban a szakszer
vezet.eknek a s:?Qeializmus tel
jes felépítése során betöltendő 
növekvő szerepével foglalko
zott a beszámoló. majd rá
tért a megyei bizottság és az 
alapszervezetek munká.iának 

A vita 

oktatására 

A pálya korszerűsítésében 
tapasztalható tervszerűtlen
séget bírálta B. Nagy Károly. 
Az utazó személyzet készenlé
ti díjának megszüntetését Kiss 
József, Hatvan csomópont 
párttitkára tette szóvá. Fog
lalkozott az egy vonatkísérős 
rendszer „gyermekbetegségei
vel" és síkraszállt amellett, 
hogy béremeléseket ne a veze
tó beosztásúaknak adják, ha
nem a kisebb keresetű dolgo
zóknak. 

Igaz iigyért dolgozunk 

Elismeréssel szól:t a vita 
ószinte hangjáról, a k üldöttek 
aktivitásáról Szabó Antal, a 
vasutasszakszervezet főtitká
ra. Kiemelte, hogy a Heves 
megyei bizottság jó koLlelct.ív 
munkával érte el eredményeit. 
Szakszervezetünk január 26-
27-én sorrakerüló kongresszu
sára utalva kifejtette. hogy 
legyen a kongresszus munka
értekezlet csakúgy mint..ahogy 
ez a küldöttértekezlet is a ten
nivalók gondos megbeszélése. 

A vasút korszerűsítésétó1 
szólva megállapította, hogy a 
tanulás az a kulcs. mely meg
nyitja előttünk a jövőt. S a 
Heves megyei bizottság leg
főbb érdeme. hogy sokat tesz 
a dolgozók technikai tudásá
nak és műveltségének fejlesz
téséért. Részletesen foglalko
zott Szabó elvtárs a vasút bé
rezési problémáival is. 

Méltatta a küldöttek ószin
te felelósségét a vasút. a dol
gozók ügyei iránt, amely meg
nyilatkozott ezen az értekezle
ten. . ,Nagyon keU szeretnünk 
az embereket - mondotta -. 
ez az alavfeltétele mozgalmi 

ismertetésére. 
Megállapított,,, a beszámoló. 

hog_y helye.s ,·qlt a �l , .,zq, 28: 

ra csökkentése. Az összevonás 
nyomán növekedett a szak
szervezeti bizottságok irányí
tó, nevelő munkájának szín
vonala. A megyei bizottság 
mellett 10 reszort bizottság 
működik. segíti az irányító, el
lenőrző munkát. A megyei bi
zottság tagjai rendszeresen 
patronálják a szakszervezeti 
bizottságokat. Az mb-nél kol
lektív vezetés van. 

A beszámolót követó "itá
ban 17 felszólalás hangzott el. 
Ezek részletes ismertetésére 
sajnos, nincs módunk. csak a 
lényegesebb véleményekre, ja
vaslatokra térhetünk ki. Jlyen 
volt például Kalocsai Jenő, 
vámosgyörki szb-titkár véle- munkánk hasznosságának. 

ménye, aki menetrendszerű- Ezért a 
_'!",

unkáért a dolgozók 

ség elmaradását a csatlakozó megbecsulese. szeretete 
_
szá

vonatok kényszerű várakozá- m-unkra a legnagyobb f1zet

sában jelölte meg. Vigh János 
I 

sép, Igaz _ �gy�rt,
. 

a� em�ere

mb-tag a bérbizottságok és az kert, �z u1, szocialista tarsa

egyeztetó bizottságok működé- dalomert dolgozunk. Ez a leg

séhez fűzött érdekes mes szebb hivatás minden szak.

jegyzéseket. Az egyeztetó hl- szervezeti aktivista számára" 

zottságok még határozatlanok - fejezte be szavait a küldöt

Nem ismerik eléggé a munka tek élénk helyeslése közepette 
törvénykönyvét és nem merik a főtitkár. 
megváltoztatni a szolgálati ve
zetők hibás döntéseit. Kálká
polnán például eddig minden 
panaszt elutasított az egyezte
tő bizottság. Csoda-e, ha a dol
gozók így nem bíznak benne? 

Végezetül Rék.asi elvtárs vá
laszolt az elhangzott felszóla
lásokra, majd a küldöttválasz
tás következett. 

Lól'incz János 

Kik állnak a nyugat-berlini 

provokatörök mögött ? 
!vlint ahogy az amerikai im

per,ialisták megkísérlik, hogy 
a Karib-tenger térségében 
Kuba körül tűzfészket teremt
senek, úgy akarják a nyugat
német mili<taristák nyugat
berlini hűséges helytartójuk
kal, Brandttal meg,gyújtart;ni a 
háború fáklyáját. 

A ny-ugat-berlini, hidegluföo-
rús körök 

nündená.ron meg akarják 
akadályozni a szov ,iet jar
vaslaiok elódázhata.tlan 

megoldását. 
Ezzel kapcsolatban felhasznál
ják a fasiszta csőcseléket. 
akik - mivel az antifasiszta 
védőgát karmaikat me,gny,jr
bálta - a Német Demokra
tikus Köztársaság közlekedési 

rendszerébe tartozó Rei.chS

bahn nyugat-berlini telepeit 
rongálják. Augusztus 19-én az 
ultrák brutális OAS-módsze
rei szerint már másodszor kö
vettek el plasztikbombá val 
robbant:Ási merényletet az 
S-Bahn Sonnenallei pályaud
varán. Csak a szerencsés kö
rülményeknek köszőnhetó. 
hogy emberéletben nem -ü 
kár. A vasutasok le tudták 
tartóztatni a három 16-18 
éves tettest, és átadták óket a 
nyugat-berlini rendórség egyik 
rádiós köröző osztagának. 

Az S-Bahnan kifejtett ten-or 
mértékét a következő adat vi
lágítja meg a leghűbben. 
1962. augusztus l-től szeptem
ber 20-ia 

A mOS'l:k.val fútóház mozdonyvezetői a szakmai oktatásokon 
élethú modellek segítségével ismerkednek a villamosmoz

donyokkal 

Gyorsabb és pontosabb 
elegytovábbítást 

Kiskunhalas állomá.s leg
utóbbi termelési tanácskozá
sán Simonek Gyula állomás
főnök miután értékelte az el
ért· eredményeket, arra is rá
mutatott, hogyan lehet azokat 
tovább javítani. 

előfordulnia olyan eseteknek 
mint legutóbb az egyik Kis� 
kunmajsára feladott lisztkü1-
deménynél történt, amelyet 
annyira megkéslel teutek, hogy 
zavart okoztak ezzel a kis
kunmajsaiak kenyére-llátásá
ban. 

159 esetben kisérelt:'.k meg 
két-cs elemek az S-Babn
szerelvények rongálását. 
A nyugat-berlini szenátus, 

mely ezeket a provokáció
ka.t; szervezi, nem átallja azt 
állítani. hogy az .S-Bahn 
üzemi szempontból nem biz
tonságos. Ezzel szemben az 
igazság az, hogy valamennyú 
forgalomban levő kocsit 
üzem biztonsági szempontból 
naponta felülvizsgáljál,. Ezen
túl időnkén,t megelőzó kar
bantartást végeznek. 

Egyébként bármely más 
európai kultúrállamban a fu
varozás veszélyeztetésével 
kapcsolatos ily búncselekmé
nyeket börtönnel büntetné
nek. Nyugat-Berlinben azon
ban az i lyen gonosztevőket a 
szenátus és annak sajtója a 
nyuga:ti vi1.ág hóseinek kiáltja 
ki. Ennek a politikának a kö
vetke,rrnényei előbb-utóbb 
visszaütnek a tettesekre. 

1962-ben 50 OOO nyugat
berlini polgár költözött 
vissza Nyugat-Németor-

�-zágl>a, 
mivel félnek attól, hogy a 

Brandt állal követeit „utolsó 
,kockázat'' politikájának áldo
zatává -válnak. 

A nyugat-berlin,i szállítmá
nyozási cégek bútorszállító 
kocsijai éjjel-nappal 70 
kmíóra sebességgel útban 
vannak az NDK gépkocsiút
jain. A szeptember 4-re vir
radó éjszaka vámóreink 52 bú
torszállí tmányt észleltek. A kí
méletlen frontváros-politik" 
által kiváltot,t bizonytalansá
got a lakosságban, még a nép 
szája által ,. reszketést pré
miumnak" nevezett juttatá
sokkal sem lehet megszüntet
ni .  

A nyugat-berliniek. és azok 
a Nyugat-Berlinbe érkező 
nyugatnémetek akik onnan 
ismét rövidesen eltűnnek, nem 
nagy pótszabadságokat, adó
kedvezményeket és családala
pítási költségeket kivánnak 
abból az 500 miHiós szubven
cióból. amelyet a bonni km
mányzat Brandt kitartás-poli
tikájára adományoz. hanem a 
nyugat-berlini kérdés békés Többet kell foglalkozni az 

állomás dolgozóinak a csatla
kozó elegyek gyors és pontos 
továbbításával. Nem szabad 

A hozzászólások során vas- megoldását. 

Egyeztető bizottság a N·yugati pályaudvaron 

Fejlődött az alapszervezetek 
munkájának tervszerűsége. 
Féléves munkatervek alapján 
dolgoznak, de határozataik 
v!6rehajtását a jövőben még 
következetesebbé kell tenni. 
Az szb-k helyesen foglalkoz
nak a dolgozókat közvetlenül 
érintő kérdésekkel. a terme
léssel és egyéb problémákkal. 
Kezd megvaJ.ósulni nálul, is 
a kollektív vezetés. Fokozot
tabb jelentőséget tulajdonítot
tak a bizalmiak munkájának. 
De nincs még mindenütt meg
felelő tekintélyük a bizal
miaknal{. Érvényt kell szerez
ni a III .  országos bizalm.i kon
ferencia határozatának: a bi
zalmi legyen a közvélemény 
formálója 

tag Pál a kocsiszolgálat mun- Maguk a kapitalisták is ta
kájának hiányosságaival fog- nácsosnak t�rtják, hogy bá
lalko7..ott. Szalai III. Sándor ránykáikat száraz legelőre 
forgalmi szolgálattevó kérte mentsék. Olyan konszernek, 
hogy a bácsbokodi tejeskocsl mint a Siemens. AEG. Osram 
futását a jelenlegltól eltéróen és Adrema tervszerűen leépí
szabályozzák, mert továbbítása tenek. Az USA konzerv-tá
a téli idószak beálltával ne- bornoka. Clay beruházási pro
hézségbe ütközik. Kifogásolta pagandájával kevés sik.?rt ért 

Régóta hasznos fórumai folytatta Farkas Zsigmond -, megállapította ugyan V. J. hogy Kiskunhalas állomáso1� el. és a hidegháború amer·-
voltak a munkaügyi viták ren- hogy állásfoglalásunk helyes felelősségét, de büntetését 40 gyakran váltogatják a forgal- kai kitartási jelképeként épi
dezésének a vasút üzemi vál- és meggyóző legyen. forintra mérsékelte. Lehet, mi szolgálattevőket. Az utób- tett kuglipályán maga dobái
lalatainál az egyeztető bízott- - Hogyan fogadták eddig hogy ez sem az utolsó döntés, bi években legalább 15 forgaJ- hatja a golyókat. i\lagn 
ságok. Helyes volt az az intéz- az egyeztető bizottsá.Q dönté- hiszen a határozat végén ez áll: mistát helyeztek el Kiskun- Brandt is bizton!'lá((ba vitette 
kedés. amelyik a harmadik seit? - kérdeztük. ,.E határozat eU.en az MT 122 

majsáról. Ez kedvezótleni.il ha- Hans kávéházból a legfonto-

Őszinte szóual 

A taggyűlések általában· ak
tívak. A tagság őszintén el
mondja véleményét. javasla
tokat tesz és igényli az szb
rendszeres tevékenységét. A 
gazdasági vezetők többsége 
elismeri, hogy az szb helyesen 
foglalkozik az ügyekkel. de 
van még jónéhány olyan szol
gálati vezetó is, akí előszere
tettel hivatkozik a főnök szu
verén jogaira amí nem hasz
nál a kollektív munkának. Az 
szb-k és a pártszervezetek kö-
1>:ött jó a kapcsolat, érvényesül 
a párt vezető szerepe. 

Heves megye vasutasainak 
munkaver�enyéról szólva. 
megállapította a beszámoló a 
kongresszusi verseny eredmé
nyeit, de nem hallgatott a hi
bákról sem. El kell érni -
mondotta -. hogy a terme
lési tanácskozások mindenütt 
az üzemi demokrácia · fórumai
vá váljanak. A szocialL�ta bri
gádok segítésére. a ver�ny 

nyi!vánossáe legjobb módiai
nak széleskörű elteriesztését'e 
is felhívta a figyelmet a be-

negyedév folyamán elrendelte - Dolgozóink és szolgálati J § (3) bekezdésében foglaltak tott az állomás munkájára. sabb dolgokat. 
egyeztetö bizottságok alakítá- fónókségúnk egyetlen úgyet alapján a kézhezvételtól szá- Cserháti Józ.sef A legtöbb nyugat-berlini 
sát a csomópontokon és a na- 1 kivéve, eddig val.amennyi dön- mitott 8 napon belü.l a járás- _______ 

nehéz szívvel hagyja ott· bir-
gyobb szolgálati helyeken is. tésünket elfogadták. Nyolc bírósághoz lehet fordulni". tokát és lakását. az.onban úgy 
. _ lisY ke:ült sor ,'.'-l"r'.', ho�y 

I 
ügyben a panaszosra kedvező Csak úgy találomra válasz- - Személykocsik gyártását véli. hogy ez a le<.(jobb út;a 

Július 1-en egyezteto b1zottsag határozatokat hoztunk tottuk ki az iratok közül K. r.- kezdték meg alumíniumból a . annak, hogy a következmé-
alakult a Nyugati pályaudva- né raktáTnok panaszát. Otven- kalinyini vagongyárban. A I nyeke� elkerüljék. A 1.egtöbb 
ron is. Milyen eredménnyel Egy „kivételes" ügy három forint részkártérítésre szov,iet tervezók maguk között munka.s azonban. aki nem E"n-
müködik az egyeztetó bizott- kötelezték, mert 3 köteg kút- ,,repülő vagonnak" hívják gedheti me(( magának a bú-
ság? - erról kérdeztük Farkas Farkas elvtárs azt is  elmod- vedret melyeket Szakálu- ezeket a gyorsvonati kocsikat. 1 torszállító kocsit mindinkább 
Zsigmond fófelügyelőt, a bi- ta, melyik volt az a „kivéte- Högyészre kellett volna kül-

, 
Belsej�k_ v_alóban sugárhajtású 

I 
arra a felismerésre jut_ hogy 

zottság' egyik elnökét. les" ügy, - V. J. intézó, a deni, az orosházi átrakókocsi- uta�zalbtó _ repülógé9ek sza- a nyuga.t-berlíni tű
.
zfészket 

Pálya-udvarunkon is Nyugati pályaudvar egyik for- ba raktak be, így a küldemény l�nJara emlekeztet. Rádió és csak tá1·gyalások útján tehet 
szükség volt az egyeztetó bi- galmt szolgálattevóje egy bal- késve és kerülóveJ érkezett l 

legkondocionáló berendezés is megszüntetni. 
zottság felállítására - mon- eset miatt 100 forint részkár- rendeltetési helyére. Az egyez- v:i,n a 160 kilométeres sebes- 1 Karl-Heinz Gummich 
dotta. - Nemcsak az eddig térítésre lett kötelezve. Emiatt tetó bizottság meghallgatta a segre alkalmas kocsikban. \ Berlin 
tárgyalt 16 ügy bizonyítja ezt, fordult panasszal az egyeztetó panaszos védekezését. meg-
hanem az az élénk érdeklődés bizottsághoz. Úgy érezte. bün- vizsgálta a körülményeket és 
is. amelyet a bizottság múkö- telen. Felsorakoztatta érveit. elutasította a panaszt. Az 
dése kiváltott. Jómaaam Ha- Az egyeztetö bizottság a for- indoklás tanulságos és meg-
bony Pál oktatótiszttel az 

j 
galmi és állom:Í5i végrehajtási győző. 

állomást. Speer Miklós és utasítás alapján aprólékos A Nyugati pályaudvaron 
Zsigrai Lajos a szakszerveze-

1 
gonddal tanulmányozta az sincs könnyű dolga az egyez-

tet képi,iselik a biwttsó.gb<ln. ügyet. Határozata ígv szólt : tető bizottságnak. Nagyon 
.. , • , 1 „Az egyeztető bizottság a fel- kell ügyelniök a törvényes-

A torvenyek alap1an , lebbezésnek helyet ad. s a ségre és a vasúti szolgálattal 
1 25551962. szám alatt kiadott kapcsolatos szabályokra. Olyan 

A� egyeztető bizottsá� elé 100 forint részkártérítést tel- határozatokat kell hozniok, 
kerult panaszok nagy resze az jes egészében feloldja." - Ez- amelvek me„győzik a feleket a 
igazgatóság, s főleg a BVKH után jött az eset érdekesebb döntés igazságáról. Ez gyak
álta1 kirótt részkártérítések része. Az állomásvezetés nem ran nem könnyű. mégis szép, 
ellen irányul. Kértek orvos- értett egyet a döntéssel. A hasznos feladat. s. hogy meny
lást a dolgozók munkaköri be-- népgazdaságot ért 1987 forint nyire bíznak a dolgozók az 
sorolások és állomási bünteté- kán-a való tekintettel a terü- e!!Ve?'etö bizottságban azt az 
sek ügvében is. leti egyeztető bizottság elé utóbbi naookban beérkezett 

Eayeztetó bizottságunk vitte az ügvet. Az érvek és; 
l 

ú.iabb nyolc panasz is bizo
tagjainak jól ke!l ismerniök a ellenérvek csatájából itt úi nyítja. 
Munka Törvénykönyvét határozat született, amely - gergely -

Egy szakmaközi bizottság tervei 
. Eddig is jó munkát végzett 
CsiSzár Károly titkár vezeté
sével Alsóörs község szakma
közi bizottsága, amelyben szá
mos vasutas is tevékenykedik. 
A kultúrfelelőst, Albrecht 
Évát dicséri. hogy a bizottság 
népszerű ismeretterjesztő eló
adásokat szervezett a környék 
történelmi nevezetességeiről, 
egészségügyi kérdésekról és a 
baleset-elhárításról. 

Többek között azt tervezík, 
hogy a községi művelódési ház 
építését minden család egy 
köbméter kő kitermelk<5voJ 
segíti. ,,Ismerd meg hazádat" 
mozgalmat is indít a szakma-

közi bizottság. A tervezett ki
rándulások alkalmával első
sorban a környező történelmi 
nevezetességú helyeket láto
gatják meg. A színjátszó és a 
tánccsoport megalakítása is 
napirenden van 

Dicséretre méltó a nyugdí
jasokkal való foglalkozás. Leg
utóbb például a bakonyszent
lászlói fűrésztelepről 150 má
sza hulla,dékfá t szereztek be a 
nyugdíjasok részére. A szak
maközi oizottság igyekszik oo
vonni munkájába a nyu"díja-
sokat is. 

" 

Kiss Lajos 
Alsóőrs 



1962. NOVEMBER 16. MAGYAR VASUTAS 

Eier vagon alma indul exportr�) A pápai pályafenntartási f önökség 
·Nyíregyháza állomás az oszi forgalomban ' 

•d • b f lk , " lt t ' I Nyíregyháza állomás vas- ségülc 90.05 százalékos. A me- 1 úgy akarják teljesíteni, hogy I eJé en e eszu a e re 

3 

utasai a fú.t6ház dolgozóival 
I 

nctrendszerűség javítását gá- a csomópont ismét elnyerje az közösen október 20-tiJL kong_ tolják a nemzetközi vonatok élüzem kitüntetést. Erre szol- 1 • 
resszusi műszakot tartanak. késései. Növekvő tendenciát gál nak például a pútszerve- Az elmúlt tél alaposan meg- deimére a pápai páiyafenntar- si főnök. - November 25-ig a 
Ennek során az a céljuk, hogy mutat a tehervonatok átlagos zet által kezdeményezett és tréfált bennünket. A főpróbát tási főnökség? vizsgázt.atásokat is megtart-
minél jobb eredményeket ér- terhelése, mert az átmenő vo- rendszeresen megtartott kmn- a Bakonyban a szokottnál jó- juk. A tanácsokkal is idejé-
jenek el az őszi forgalomban. natokhoz megfelelő elegyki- munista őrjáratok. Ezek az ör- val korábban, november kö- Októberben kezdték ben felvettü.k a kapcsolatot. 
Versenyben vannak a megye egészítést adnak. Vonatközle- járatok lényegében őszinte zepén tartotta Szerencsére a A legtöbb hely:-ól má;- meg-
két másik nagy állomásával, kcdési tervüket viszont még beszélgetések az állomás dol- premierre nem került sor. De- - A felkészülés tervszerűen kaptuk a visszajelentést. 
Záhony és Mátészalka állomá- nem teljesítették Ehhez szer- gozóival a munkáról, az egyé- cember, január és február a halad - mondott'i Gazsó Jó-

' 
Pályamunkásaink részére sokkal. S a nyíregyháziak is vezettebb munkára van szűk- ni és a közös problémákról. Duná ntúlon enyhébb volt a zsef műszaki főintéző, a főnök- m;nd a tizenhét vonali pályaszeretnék elnyerni a SzaboZ:Cs- ség Nyíregyháza á!lomáson Nemcsak technikai hanem sok évi átlagnál. A március ség vezetője. - A hófúvásra mesteri szakaszon biztosítotSzatm.ár me_gyei pártbfzott��g Feladataik tudatában igyek- emberi hibákat is' sikerült közepén ránk köszöntött tél veszélyes vonalszakaszok men-

1 
tuk a megfelel;; szerszámokat. kangr�ss�• _versenyzas=_laJa_t. szenek javítani a szervezettsé. 1;'ár kijavítani a kommunista is elkerülte a Bakonyt He- tén a hóvédőművek felrakását, a téli ruhát és a melegítő italt. Az 1de1 oszi forgalom 1smet get az állomás vezetői. Nyír- orJáratok tapasztalatai alap- lyette az ország keleti részét a tönkre ment sövények ki- Azokon a szakaszokon dolgonehéz fe!a�atok , elé állítja a egyházán tett látogatásunkat ján. Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szat- cserélését már október köze- z6 pá!yamunkásaink részére, niíre!D'haz, vasutas�kat. 1?"- J?egelőző na�n, október �7- Örömmel lá'ják az állomás már és Békés megyét látogatta pén megkezdték a pályames- ahol nincs Utasellátó, 102 ki-rol taJékoztatott Nyiregyhaza en az ál!omas kocs1befutása dolg „ h f i matb meg. teli szakaszaink dolgozói. logramm kávét és 230 ltilo-állomáson tett látogatásunk 997 kocsikifutása ugyancsak o"-11:. 
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Sajnos, a mezőgazdasági ter- gramm cukrot biztosítottunk al��.val Kósa József állo;; 
1

997' kocsi volt. Az öszí forga- :;efés:'
z

s::r�e�t:nk
ze

; n!= Manapság az időjárás kiszá-
mén•·ek betakarítása helyen- melegítő ital készítésére. A 

uzemgazdasz. k'· ár e I ur •· m yne o a . ként akadályozza a folyama- XI. és XIV. pályamesteri sza-
n.i,asfonok . és HavU$, Jeno lom megnövEC·kec!ett feladatai 

l 
gy d' k t

. ., el k T 'tf _ míthatatlan. A szeszélyes idő, ' 

1 

oz.epette ez m a szervezet- lusi László lesz a vezetője Az a meteorológiát is sokszor tos munkát. Ennek ellenére kasz kivételével a melegedők 
U•. / / k b .  

, t tebb, egyenletesebb m�ka eddigi 240 órai havi szolgálat megtréfálja Éppen ezért a november 20-ra mindenütt be- i s  rendben vannak. Ennél a két zeme az a ma om rna biztatóbb jele. helyett na'luk is· 208 o·rar· a vasúti szolgálati helyeke n  h 1 · · 

1 

fejezzük a hordozható scivé- szakasznál, megfelelő e y1seg 
- A kenderszállítást ered- • w • , 

k 
csökkez:i - majd .. jan�ártó! a mi�den év�en ÚE:Y kell fe�ké- nyek felrakását. hiányában eddig még nem si-ményesen befejeztük. Eze r va- KommuntSfa orJarato m1;1nkaid?- Ez tobb "J!'h e:ie!re, szülni a telre, hogy a ho, a Intézkedési tervünknek meg- kerult pályamunkásaink mele-

k nd t t , ' bb 't tt k I szorakoza.sra es muvelódésre fagy ne okozzon zavart a for-
1 1• d 1 'k ktat · 1 ed- . , " ld . gon e er orn ' 0  un a Nyíregyháza csomópont 1959 ad ma ·d i h t · é et N • al fele oen a o gozo o asa, g oJet me„o an1. 1W,{lyhak�zi ��rgyár részé- óta nem voLt élüzem. Az idei 

I 
háza i�s

e 
JiZ:ozóin't'k.

egy- g omban. 
. valamint a . hójel4;ntő szo_�gá_Jat . Szolgálati fels?bbsé�k re. !':'los� a _cu.korrepa, az al:11;a, tervet a fú.töház dolgozóival l Ho(lyan keszüLt fel a bako-

, 
megszervezese mar megtortent 1 1s nagy gondot ford1t a hofu-� zo�seg es a �urp'?nya . scal- va!ó szoros együttműködéssel (L--cz) nyi télre, a vasútvonalak vé- - folytatta a pályafenntartá- vásos vonalak védelmére -litmanyok tovabbttá.Sa Jelent 

------------------------------------------------ 1 Yette át a szót Kovács Tihamér komoly feladatot áll_omás1;nk_ j , vezető mérnök. _ Már most nak - :11'?.ndta Kosa Jozsef KETNYELVű feliratot hí- natvezető k:Ifogásolta. hogy meg kell igényelnünk az 1963. állomáSf_onok. . �Iegkezdte meztek a vörös vándorzászló SA' TOR ALJAU' JHELYI MOZAIK Erdőberény és Szegi megá!Jó- és 1964. évi hordozható hóvé-•,nu�tá:J!a'f a�lo":f A
mel_l;

tt 

I 

sel3°mébe, melyet az állomás- 1, kon a vágány mellett rövid a I dőmű s7.ilkséiiletlinl,et. Csak 
�vu.. 1000 �

m ina
i .; t·!t főnök irodájában láttunk. Ez feltöltött rész. Ezért nehéz és helyeselni lehet ezt az intéz-oszon vagon a ma _ u - a zászló ·a csehszlovákiai Slo- nem küldenek Sátoraljaúj- 1 utóbb Laczkó Mihálynak és sötétben veszélyes is a le- és I kedést. denek export�a. !Vfa_ rakpk va- venské Nove Mestó és Sátor- hely állomásra A némahegyi Stumpf Józsefnek, akiket felszállás. A miskolci igazga-

1 
gon� az elso szaU,tmanyt; , 

1 
aljaújhely állomások közötti kőbánya és a Károlyi iparvá-

1 
ugyan nem ért baleset, de testi !óság má·r intézkedett is e Egyéb eredmények N?vekedett a Nyí_regyh:aza- párosverseny szjmbólurna. gány koc�iigé:nyeit az állomá- épségüket veszélyeztető módon hiányosság megszüntetéséről. ra erkezó árumennyiség is. A son kirakott kocsikkal fede- dolgoztak- Szász Béla vonatkísérő java- , . , .. • tennényforgalom mellett kü- - Versenyben vagyunk a . 11 • , • , , h , b"fékbe A téli felkeszulésrol foly-

lónösen jelentős az építőanya- szomszédos csehszlovák határ- �- fts_kolc es Nyiregyh'!za A Jegfigyelemsebb munka- solta; � '.l mozgo . u , n 
I

tatott beszélgetés mellett a pá-
gok érkezése. Konzerrgyár állomás dol�o�óiva( - n:ion- �elé rnd1tJak mn� a szemely-

1 
védelmi őrök: üveges Imre és k':1".la_tozzak a szeszental aru- lyafenntartási főnökség egyéb 

épüL Nyíregyházán.  amelynek dott;:, Cserhati Karoly allo- es a tehcrvonatol,at. Spotila Gyula váltóke7.elők és Sttasat, mert az ittas emberek tevékenysége is szóba került. 
cúnére naponta 4(}-50 vagon másfőnók. - Kapcsolataink * Lukács András kocsirendező. gyakran botrányt okomak a I A főnökség vezetői örömmel 
építőanyag érkezik. Augusz_ igen Jók, barátiak. el t-társ,ak. VO,'ATK1SERO bngádjaik vonatokon. Kérte, hogy a tá- újságolták. hogy az első félév-tushoz viszonyít,:a szeptem- F_�Zét•enként közi>sen _ért�ke!-

1 

közül háron:i mru: szo<:ialista * volsági személyvonatoh"l"a is I ben teljesítették az élüze:11 
berben ?OOO kocsival noveke- 1Uk a �-�rsenyt. Az _utobb, ha: brl';ád Jelvenyt es ok,evelel SATORALJAÚJHELY ál- �djanak takarítónőt. A kocsik szjntet. S mivel a harmadik dett �z a:lo�ás 

J
orga!ma j r0m f�le v . alk�lmaral . a m_i 1s kapott. Ezt a három brieá- , . . folyamatos takarítása kultu- ne!lyedéve� í� ,h�sonló ered-Nyire!!)haza �llomasnak az credmenyetnk roltcl, Jobbak, , dot Cselle, József, Koós Ma- lo,n;:;s do1gowi_ a:�tivan . r��

-
rálta bbá tenné az utazást, tisz- mennyel zarták, Joggal reme-ei:;,lítetteken kívül más_ik két 

j 
mi nyertük a zászlót. 

1 
tyás &s Hegedűs József vonat-

1 
,·esznek a koz� ugyek '.n_tézé- tasághoz sroktatná utaso- lil,, hogy egész évi tevékeny-kozvetlen versen�ársa 1s. ';an : Szép példája volt a két ,·ezetők vezetik. Jól dolgoz:- S<':ben Októben termel<:51 

-�
-

k t 
az 

ségük eredményeként tovább a:i ugyan_cw� ,lns gu;1to:a1 1 szomsz.édos határállornás _ s nak '! t.öbl;_i __ v��tkisérő brigá- , nacskozasukon 14_ hozz_as:o�s a gyarapszik majd a jó munkát rendelkezo Bekéscsaba es S-é- természetesen a két testvéri dok 1s. Kuionoscn a fiatal I hangzott el az a!Lomasfonok * elismerö oklevelek száma. 
��:hf!z�!k ;ll

v�1füt0J_:.1ó ��= szocialista országok közötti Kántor János és Tomori La- 1 beszámolója után. Ésszerü., 
FEGYELMEZETI'EN dol- _ Az élüzem tényezők kö-

té'ke�'sben ?. együttműkcdésnel, is, amikor jo� brigá<ljaít dicsérik az állo- hasznos ja,,aslatokat tet tek és zül különösen jó eredményt ' "" t ·1 f " á " hó' , mason goznak. jól teljesítik feladatai-
- Nemrég jártunk mindkét a e O yam n na=v ..or.a- · 

· J 
értékelték a végzett munkát. , . . . . 11 értünk el a felújítási és be-szok gátolták a forga,mat a A sz:x:lalista brigádok a tár- kat SátoraliauJhe]y a omás ruházási terv teljesítésében _ versenytá �$U�kl'UÍ! váta- Magas Tátra vidékén, a sátor- sad:::_'..."11j munkában és a tanu- Tiszolci József tolatásveze- vasutasai. Dicséretre méltó tájékoztato
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részt vesz a havi két előadá- téséhez. Hegedüs József vo- (Lórincz) forint értékben terven felül n ° ""'· * A J - 1 - dást d p • végeztük el a szigetelt sínme-A kongresszusi versenyben rm·P'i 
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t ?S:· ------------------- zők beszerelését A VI-os pá-eddig jó eredményeket értek SÁTORALJAUJHELY ' 11 or �.' a misco ci iaazg� os !J . . 
1 - -. . 1 . . k Le . bb . . . . . � 0- vezeto1e tartotta a vasut ke- e d 1 1 k lyamesten szakaszon evo mu-e] a nyuegy1az1a . gJo rnas az ,den edd,g elu:rem let' .··•· k t ·· t · •'--l A SU,CSere me'nnye U- nnepe te hely átalakítására ugyancsak az A" tur amelynek III . f l t 1 ·  ·t tte t . .<.+ 

,ce-esene or enew,o . 
Kovd�s Káro'z11 a .ezetője Á s�nt e ett ':: l,:S': e erv".'.'· többi előadás is vasúti tárgyú. terven felül kerül sor a negye-
helyi szú.kség1eteknek megfe_ 

Kar. _ho.."Y a futohaz lemara�- Az osztatlan érdeklődés te- November 7-én csúcsered- volt a vá.Ualáshoz viszonyítva. dik negyedévben. Ez a munka 
1 'ő 'kt lat · · ód- sa �att kedyewtlen a csomo- hát '!"emcsa.k a jó szerveres ménnyel ünnepeltek Hatvan Az őszi forgal-Omban eiért mintegy 180 ezer forint értékű. e, gyors S'I o asi m ponti eredmeny . ·11 , - é . . . . ó szert do_lg?zott lci .. Móds_zer�- Kocsitartózkocids

.
ban a ter- eredmenye

. . . 
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a om.;._s_on a nappalos muszak eredm nyekért eddig 21 OOO fo- - Egyedul a fenntartas1 ra-
vel a Vasarosname ny fele 1ra- , lt 84 , lék h I tt 89 5 * dolgozo1. A gurltón 23 fogás- rint céLprémiumot kaptunk. terveknél mutatkozik lema-
nyított tíz csoportos elegyet ' �ze . szaz:i . . e ye , . ' sal 1235 kocsit rendeztek. Te- Novemberig úgyszólván nem radás - szólt közbe a pft. fő. 
rendezik. A két másik tur, ��o;zj�z.:si��s

t���s; MUNKAVEDELMI felügye-
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her- és személyvonati menet - volt balesetünk. Az eíJY kocsi- nők - Ezt a tényezöt azért 
Borbély János és Balogh Sán- }' lék értek I 

ye 
1 .· , · 16 az állomáson Stumpf János rendszerűségúk is száz s�- ra jutó kárösszeg alig 3 f1l!ér. nem tudjuk teljesíteni, mert 

dor kocsimesterek Ye�tésével �k 
ot . e · A 13:;;m tolatáwezető. - A baleset- J lék� volt a Nagy Oktoberl A túrok közül Fehér Ferenc állandóan létszám-problémával ugyancsak kezdik mar alkal- ;;rb . Oiilff�s� V�)'_e � megelőző munkáról nyilatko- Szocw.hsta F'orrada1om 4�. áll más' • 'tó b 

.
d . . te !tüzdünk Jelenleg 50 fizikai mazni ezt a módszert. , 7• an 

„
a �r es �!'a': .: zott. évfordulóján. 0 ,_ranyi r1!>3- Ja er 

dolgozóv�l van kevesebb az Az év háromnegyed részé- ,o, f<:r„almi .szol�alat,evot< 1 . . . el a legiobb eredményt. Októ- , , , 
ben jól telj.esitet:é;_ a termi, túrjai között holtverseny ala-

1 
- Szervezett munkavédel-

, 
.- A}Iomasu"!k dolgozot "'1- berben 1 03,l¾-ot teljesítettek. eng<:<3ély�-�e�t letszamnál. Re

a /w·:gresszim felajánlásukat kult ki 1 01 s7.úzalékos ered- mi őrségünk van - mondta, dl{l szepen te}:,e�!tik a ko-ng- Az állomáson 56 szocialista �élJük. iovor� már nem le�z 
;s. Szép eredményt értek el a ménnyel. A fiatal Balogh De- - Az őrség tagjai kétheten- resszu.s1 fel�Janlas! -;-. m�n, 

briff,.,. múködik Felföldi Ist- ilyen . pr�bl�m��- 1963.:tol 

kc<:sitartózl ,:,,:Jásban és a ko- zső túrja csak 95,5 százalékot ként váltják egymást. Fe1.a.da- dotta Molnar Istvan álw�• , &""A • 
· , , _ ugyanis fonokse�unk terule: 

c5ikihaszn·ílás növelésében. , tudott telJesíteni. ti,k, hogy ellenőrizzék a biz- ! főnök. - Oktoberben globál•-

1 

�n. szemelyvonat kí�ero bn- tén egy gépesltett mozim 
Teheri;oru, 'i  menetrendszerü.-

, 
A kocsiíordulót i tt rakva- tonsági .�zabályok betartdsit. 

l 
san már 100.5%-ot értünk el gadJa november 7--en kapta pályame5teri szakasz véi<zi 

ségük 65 92 sz:i1.alékos. sze- rakott módszerrel kell meg- Jelentésetk alapján írásbeli Kocsik)hasz�lasunk 105,4, ko- meg a szocialista brigád okle- 1 majd a fenn tartási munkáht. 
mélyvonati me netrendszerű- szervezni, mert ures kocsit fig]lelmeztetést adtunk leg- csitartózk.odásunk 101 %-os velet. (dsi) 

Az alállomás vaso!l'l:lopaina.k felállítását és a betonozási mun
kákat a Villamos Fclsóveuték Épíl,ésvezeióség létszámába 

tartozó 12 t.agú Fajkusz-brigád véj:-ezte 

ÚJ ALÁLLOMÁS ÉPÜL A NÉPLIGETBEN 
A budapest--ffl,iskolci fóvonal villamosttása. szükségsze

rűen megkövetelte, hog]I Budapesten újabb aLáUomás létesül
jön. Jelenleg a budapest-hegyeshalmi vonal. 16 kV üzemét a 
25 kV-os miskolci vonaltól egy Rákos-Kőbánya között épí• 
tett különleges fázishatárral t•álasztják el. A népligeti alálJ.o
más építése azért vált szükségessé, hogy az új. korszerű v,l
lamosmozdon11ok a 16 kV-os háiózatra is bejárha.ssanak. 

Az épülö alállomás, háttérben a gépházzal 

A Landler vonaltelügyeló&ég szerelö brigádja Rácluly Sándor 
műszaki felügyelö veze�el a kábelelosztó szekrényben a 

kábdvécek. bmö&élléll v#czi 



I\IAGYAR VASUTAS 1>1ti2. NOVEMBER 16. 

Hogyan kell rögzíteni 

a rakodási idő meghosszabbítását? 
Köztudomású, hogy a vasút óra" megjelöléssel. EbLe a ro·· megvan a jogalap arra, hogy 

a jelenlegi rakodási időket vatba, a kérdéses kocsira vo- a. megnosszabbított rakodási 
minden állomáson megnosz- na tkozó sorba, beírja az állo- na.táridő e&�t!eges tú/.l.épése 
sza.t<.)fthatja, ha arra a kocsi- más azt az órát, amennyit a miatt az állomás a szigorított 
forduló lehetőséget ad. Az ed- kocsiforduló sérelme nélkül módon előírt kocsiáU<lspénzt A „ DOSSZIÉS" EMBEREK 
digi tapasztalatok alapján - engedélyezni tud. A fuvaroz- felszámítsa. Az utóbbi időben a vasútúgy vélem - nem lesz hiába- tató ezt aláírásával veszi tu- A fentiek ismertetését azért nál is sok szó esik az ailkovaló, ha az erre vonatkozó domásul. A kocsinak a koes,-

I 
tartottuk szükségesnek, mert holizmusról. Nem véletlenül. szabályokat és tudnivalókat átadó ki;inyvben történő átadá_ már előfordult, hogy a szigo- A statisztika szerint ugyanis gyakorlati szemüvegen keresz-

I 
sa alkalmával a 11 .  ,j,lőírt ra.- rított módon felszámított ko- számos esetben idézett már tül megvizsgáljuk. kodási ideje" rovatba a meg- csiálláspénzt le kellett száll! - ' elő balesetet a kisebb vagy 

A Közlekedési Közl,öny 11 . 1 
hosszabbított rakodási határ- tani a meghosszabbítás nélkü- nagyobb mértékű szeszfo

számába.n kiadott 130 148/1961. időt kell �eírni. és ezt . kell _a li kocsiálláspénzre, mert az gyasztás. Még gya'koribbak 
1.,8. E. számú hirdetmény V. fuvaroztatoval (megb1zottia- érdekelt állomás a rakodási az olyan esetek, amikor a 
fejezete így szól: ,,A vasút a 

I val) aláírással elismertetni. határidő meghosszabbítását szeszbarátok egy-egy kiadó
megá!!apított berakási és ki- A meghosszabbított rakodási nem rögzítette Je, a fuvaroz- sahb kiruccanás után „spicces 
rak.á.si na.tá.ridőket . a. vonatfor- határidőnek e két könyvben tatóval két heiyen nem 1smer- állapotban", vagy egyáltalán 
��tól_ és a h.�lyi visz�yo�- történt elismertetése kellő bi-

1 

tette el, így a megho�zabb1- nem jelennek meg sz.olgál-ati 
tol fuggoen a. fuva.rozta.to ke- zonyíték arra hogy az állo- tás ténye nem volt b1z.onylt- helyükön. Különösen sok az 

betéved, az ivócimboráktól 
nehezen tud megszabadulni. 
Az állomás vezetőinek azon
han gondos nevelő munkával 
sikerült elérniük. hogy a ko
rábbi évekhez viszonyítva, 
sokat javult a fegyelmi hely
zet, ritkábhan fordulnak elő 
kirívó fegyelemsértések. 

onnan hazatalált. maradt Is 
pénze, meg nem is. A legutol
só kimaradás után közölték 
vele, ha ez még egyszer meg
ismétlődi,k, elküldik elvonó
kúrára. Ez nagyon meglepte 
és arra kérte az állomás ve
zetőit, hogy fizetését küldjék 
el postán a feleségének. A 
kérést teljesítették, azóta 
nincs vele baj. 

relme nélkül megnosszabbít- más a rakod�i időt meghosz- ható. igazolatlan távo}maradás a 
hatja. azokon az á.!lomásokcm, szabbította és ezt a fuvaroz- Dr. Gazdag József fizetést követő napokon. 

- Ma már ott tartunk, nogy 
az á.llomás 140 dolgozója kö
zül mindössze 6-7 taggal kel/ 
esetenként külön elbeszélget
ni - folytatta. - Ezek kö
zül, ha valamelyik igazolat
lanul mulaszt. már megy az 
ellenőrzés. S h.a ilyenkor ki
derül, nogy a.z illetőt a.z ital 
vette ze a. lábáról, és azért 
maradt igazolatlanul távol. 
nem kerüli el a fegyelmi bün
tetést. Az idén eddi.g három 
dolgozónál. három alkalommal 
kellett elrendelni fegyelmi 
vizsgálatot. 

Lehetne tovább sorolni a 
példákat. Az egyik vonatfé
kezőnek nem hasimált a sok 
figyelmeztetés. Már-már ott 
ta,rtottak. hogy fegyelmi úton 
elküldik. Négy gyermekére 
való tekintettel utolsó próba
ként azonban négv h,:nap
ra alacsonyal>b munkakörbe, 
málházón.ak osztották be. Ezt 
a felesége is megtudta és na
gyon szép levelet írt az állo
másfőnök címére. A töhbi kö
zött azt is megírta. férje na
gyon fogadkozott hogy töl>bé 
nem fog italozni 

a.melyeken ezáltal a kocsifor- tató tudo�su] is vette. lg11 Szombathely � 
Mindez arra figyelmeztet. duló sérelmet nem szenved. A 

__________________ hogy a szolgálati veretöknek helyil,eg érvényes meghosszab- és a mozgalmi szerveknek fo-bított Takodási időket, ha kozottahb harcot kell folytat-ezek egy-egy menetrendi idő- niuk az alkoholizmus ellen, szakra á.L!andók, k,�zelési he- , még többet kell foglalkozniuk Zyenként az á.Uomás nirdet- 1 azokkal a dolgozókkaL akik ményben teszi közzé. Ha a. 1 az alkohol hatására gyakran meghosszabbítás cwk eseten- j követnek el fegyelmi vétsé-ként történhet, azt a vasút a.z get. Azokról a dolgozókról értesítéskor és a kocsiátadó 
könyvben közli a fuvaroztató- j A közelmúltban Tatabánya-

i 

alsón néztük meg. milyen a 
egyébként, akikkel a fegyelem 
megsze.gése miatt foglalkozni 
kell, külön nyilvántartást ve
zetünk. A velük kapcsolatos 
események, fegyelmi jegyzó
könyv�k egy külön dossziéba 
kerülnek. ők a ,Jdossziés;' em
berek. Ezt a módszert 'azért 
vezettük be, hogy mLndig 
igazságosan tudjunk eljárni a 
fegyelem megszegőivel szem
ben. 

Amióta Tatab.í nya-alsón az 
állomás vezet.ői és a mozgal
mi szervek ilyen aprólékosan 
foglalkoznak a helytelen vá
gánna tévedt emberekkel . öl 
dolgozóból sikerült rendes: fe
gyelmezett vasutast farag
niuk. Ugyanakkor négy olyan 
dolgozót, akikkel már min
dent megpróM.lta,k, és még
sem sikerült helyes útra tért
tení őket. fegyelmileg elbocsá
tották a vasúttól. 

val." 
n1unkafegyelem. az állomás 
veret,ői hogyan foglalkoznak Mikor hosE,,bbí'ható meg 

a rakodási idő 
A „Hivatalos ü.zp folyó évi 

13. számában 130 392/1962. I/8. 
E. számú rendelet szerint él5-, 
romló-, zöldség-, gyümölcs- és 
sörküldemények berakási ide
jét minden esetben meg lehet 
hosszahbítani. ha a1·ra mód 
van, míg egyéb küldemények
nél mind a berakási. mind a 
kirakási határidőt csak ak
kor Jehet meghosszahbítani, ha 
öérelt területnél legalább 5. 
rendes kezelési helyen leJ?;
alábh 6 óra rakodási idő en
gedélyezhető összesen. 
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Mit jelentenek a. gyakorlat
ban ezek a. szabályok? 

Ha az elől>biek szerint le
hetséges, a rakodási határidő
ket minden állomáson meg 
kell hosszabbítani. Élő-, rom
ló-, zöldség-, gyümölcs- és 
sőrküldemények berakásánál 
még 1 óra, a többi küldemé
nyeknél pedig legaláhb 2 óra 
hosszabbítási lehetőség van. 

A meghosszabbításhoz nem 
kell a fuvaroztató kérelme 
vagy beleegyezése. az hiva.tal
ból kötelessége a vasútnak, il
letve az állomásnak. 

Mivel a hosszabbítás ese
tenként történhet, a. megnosz
szabbított rakodá.si időt a. k/J
csi érkezésére, metóleg beál
litá.sára. vcmatkozó értesítéssel 
együtt kel! a tuva.rozta.tóval 
közölni. Ez azonban egymagá
ban nem elég, még a kocsiát
adó könyvben történő átadás
kor is közölni kell a meghosz
szabbított rakodási határidőt. 

A közölt meghosszabbított 
határidő lerögzítése okvetle
nül szükséges, mert a rakodá
s! határidő előírt módon tör
ténő meghosszabbítását be is  
kell bizonyítanunk, különösen 
akkor, ha a fuvaroztató a 
meghosszabbított határidőt 
túllépte, és emiatt koesiállás
pénzt kell felszámítani. 

Miért kell rögzíteni 

a meghosszabbítást 

A Gubacsi rendező tel�ítményének. növelése érdekében 
komplexbrigádot alakítottak a ferencvárosi vasutas0;k. 
Az állomási és fűtőházi dolgozókból alakult komplexbrigád 
eredményesen tevékenykedik. A korábbi 1300-1400 kocsi he
lyett 170�1800 koosit gurítanak. A képen Molnlr Gábor 
mozdonyvezető és a brigád néhány tagja látható rögtönzött 

megbeszélés közben 

Izotópok a vasút szolgálatában 
Izotóposztály is műköfük a 

Vasúti Tudományos Kutatóin
tézetben. Az osztály eredmé
nyei a külföldi szakemlbereket 
is elismerésre késztették. Leg
utóbb Szentgyörgyi Károllyal, 
az intézet igaz,gatójával be
szélgettünk az izotóp osztály 
kutatási eredményeiről. 

- Elsőnek az izotóp talaj
tőmörségmérő módszert kebI 
megemlíteni. Ezzel az eljárás
sal könnyen és gyorsan lehet 
megmérni a talaj tömörségét 
akár a. felszín közelében; akár 
nagyobb mélységben. Vasút
építésnél, hidak és épületek 
alapozásánál remdkívül fon
tosa,k ezek a. mérések - kezd
te Szentgyörgyi elvtárs. 

A mérőmódszert ismertetve 
elmondotta, hogy a földbe 
szúrt vékony vascsovon ke
resztül juttatják a mélybe a 
radioaktív sugarailrnt kibocsátó 
izotópot. Az iz.otóp sugarait a 

szer a zúzottkő ágyazatok tö
mörségének mérésére is. Gyor
sabb és pontosabb eredményt 
ad, mint a hagyományos la
boratóriumi vizsgálat. 

- Alkalmazzuk az izotópo
kat a különböző fémanyagok 
és alkatrésze/e TÖntgenezésénél 
is. Erre főként a.kko,r kerül 
soT, a.mikor az ipari röntgen
készülékek már nem tudnak 
megbírkózni a vizsgálandó 
anyag falva.stagságá.val. A 
röntgensugarak - folytatta az 
igazgató - csak 50 mm-es 
acélfalon vagy 200 mm-es alu
mínium falon tudnak akadály
talanul áthalaani. Jóval erő
sebbek ennél a kobalt 60-a.s 
izotóp sugarai, amelyek 150-
200 mm-es acélfalon is átha
tolnak. 

A 917-764. számú (azelőtt talaj felszínén elhelyez�tt mű-
290. számú) fuvarozási minta szerekkel fogják fel. A sugár
c-löjelentő,előjegyzési s értesí- zás gyengülésének mértéke 
tőkönyv jobb oldalának ba1l 

\ 

alapján igy nyomban megha
szélén célszerű e�y r?"'.atpt tá1:_oz�ató a vizsgált talaj tő
nyitni „a. rakodási hatáT1do... morsege. Alikalmas ez a mód-

Az anyag belső hibáit úgy 
észlelik, hogy vizsgált anyag 
mögé röntgenfilmet helyez
nek el. A filmet az anyagon 
áthatoló sugárzás megfeketíti, 
mégpedig olyan mértékben, 
amilyen a sugárzás ereje. Az 
ép anyagrész johban elnyeli a 
sugarakat, tehát az ép anyag
résznél kevésbé fekete<lik a 
film, mint ahol hiba van. Az 
előhívott film különféle ár
nyalatokat, foltokat mutat. E 
foltok alapján állapítja meg a 
röntgenmérnök az anyag belféli felkészülés ·a Bakony vidékén 

A téli forgalom szempontjá
ból sok vihart látott vidék a 
Bakony és a Balaton északi 

partja_ Viharos erejű Itt a té
li szél sok a bevágás, gyor
san képződnek hóa.kadályok. 
A tapolcai és a veszprémi pá
lyafenntartási főnökségek ezért 
igyekeznek jól felkészülni a 
tél várható nehézségeire. 

állomásokat, Badacsonytomajt, só hibáit, hasonlóan, mint a 
Ulokot Siimeg-bazaltbányát, röntgenorvos az emberi test 
Zalaapá.tit felszólították, hogy betegségeit megállapítja a 
kocsikat ne tároljanak a tél röntgenfelvételről. 
folyamán. Az izotópos vizsgálat alkal-

A hófúvásoik szempontjából mazása igen jelentős a.z előfe• 
a legveszélyesehb vidék az szített vasbetonalJ!JJ/c minőS'é
EpUinu-Veszprém-kül,sö kö- gi vizsgálatánál is. Pontosan 
zötti úgynevezett „rátóti me- megá:Jlapítható így a beton al
ző". Veszprémben még csak kotó anyagainak egyenletes 
morogni kezdenek a fák ágai. elosztása. A vasbetooaliak tö-A tapolcaiak már augusz- amik<>r itt már nagy sebesség- mörségét eddig a gyártás so

tusban megkezdték a téli elő- gel hordja a szél a havat. A rán csak szúrópróbaszerűen 
készületeket. A tanácsokkal veszprémiek is felkészültek a végzett Toncsolásos vizsgála
megbeszélték hogy nagyobb télre. A dolgozókat ellátták a tokkal lehetett ellenórfzni. 
ba;'azás esetén munkaerővel szükséges vattaruhával és eső- A Vasúti Tudományos Kuta
segítik a pályák megtisztításét köpennyel. A melegedő helyi- t6intézetben kidolgozás alatt 
A szerszámok és a melegedők ségeket is elókészítették, és levő izotópos vizsgálati mód
rendben vannak. A téli ruhá-

1 

gondoskodtak arról, hogy a hi- szerrel bármikor_ a gyártás 
kat kiosztották a dolgozók ré- deg idő beállta esetén megfelelő bármely fázisában roncsolás
isz.ére. A hordozható hósövé- mennyiségű melegítő ital áll-

\ 

mentes,,n és pontosan lehet 
nyeket november végéig min- jon majd a dolgozók rendel- majd mérni a vasbetonaljak 
denütt felálHtják. A hófúvásO& kezésére. Bognár Károly �ömörségét. 3. D. 

- Azt a.z elvet követjük, 
nogy először megpróbáljuk 
szép szóval a. nelyes útra té

ríteni a fegyel.emsértőket -
mondotta Both Károly állo
másfőnök. - Ha a szép szó 
nem használ, természetesen a 
fe,11elm 0zés eszközéhez nyú
lunk. Persze, ilyenkor is 
ügyelünk arra. hogy a kisza
bott fegyelmi bünteté,snek ne
velő jellege legyen. 

Az állomásfőnök ezután el
mondotta. hogy Tatabányán 
még ma is akad egy-két rossz
hírű talponálló, amely való
sággal vonzza a s2JeSZbaráto
kat. Ha valaki oda egyszer 

. . .  később 
szigorúbb eszközökkel 

Beszé1getés közben a dosz
sziéból előkerült T'éhány fel
jegyzés. Mindegyik pontosan 
tartalmazza, hogy az illető 
mikor, milyen vétséget köve
tett el, s ezért milyen hünte
tést kapott. Az egyik koesi
rendezőről például megtudjuk. 
hogy fizetés után gyakran be
tért a talponállók,ba és mire 

Mint elmondták, egy időben 
nem akarta1-c i lyen n1...;} • 3n 
foglalkozni a fegyelem meg
szegőivel, mert Tatabánya 
körnvék<-'n nehé7. m� f<"'elő 
eml>er kapni a vasúthoz. Na
gyon helyesen mégis ezt a 
megoldást választották. mert 
a fegyelem megszilárdítását 
illetően ez bizonyult a legíha
tásosahb fegyvernek. 

• -·-·· ··· • Visi Ferone ~ 

Az a.lkoholizmus gyógyí_tható betegség 
• Aki a jó bort szereti, rossz kisebb-nagyobb ittasság kö

ember nem lehet. - Tartja vetkezménye. Az ezekkel já
egy régi közmondás. Az italt ró anyagi kárt sok-sok be
kedvelők közül nagyon so- tegállományban eltötltött nap 
kan érvelnek ezzel a mondás- tetézi. Még nagyobb az it
sal ma is. Pefüg, hogy jó vagy tasság jelentősége a vasúti 
rossz ember valaki, azt nem szerencsétlenségekné!, ahol 
az határozza meg: szereti, egy ilyen baleset emberek 
avagy nem szereti a bort. Az életét és testi épségét köve-
azonban bizonyos, hogy telheti áldozatul. Az 1959. 

az alkohol káros a. szer- ev1 baleseti statisztikához 
vezetre, különösen sok képest 1961-ben az ,összes 
baj elóidézője lehet a közúti balesetek száma 37 

munkahelyeken. százalékkal növekedett. Ugyan-
Egy rövid cikkben nincs ezen idő alatt , a _  vasúti bal

mód az alkoholizm gyöke- esetek 76 szazalekkal sza-
reinek alapos fe�árására, porodtak. 
sem a betegsé" kártékony ki-

1 

A balesetek elóldéző 
hatásainak taglalására. Né- okai között nem egy iz-
hány dologról azonban fel- ben szerepel az alkohol! 
tétlen beszélni kell. 1 Pedig itt elsősorban nem idült 

A balesetek tetemes része alkoholistákról van szó, akik-

Beszélgetés a balesetmentes munkáról 

nél már betegséggé vált az 
alkohol-szenvedély. Egyszeri 
lerészegedés is balesethez ve
zethet!  

Vizsgáljuk meg, milyen 
testi és szellemi funkciókat 
gátol elsősorban az alko110!: 
az észlelést, az érzékelést. a 
figyelmet, az akaratot, a gon
dolkodást és a cselekvési 
készséget. 

Közismert 
hogy 

az a tény is, 

a rendszeres és mérték· 
telen alkoholfogyasztás 
sok esetben megszokássá, 
betegséggé, alkoholizmus--

sá fajul 
Az ilyen beteg ember foko
zatosan a termelés kerékkö
tőjévé válik, és ha idejében 
nem érkezik megfelelő segít-
ség, munkaképtelenség, rok
kantság és teljes elzüllés a 
végső kimenetel. Minél ko
rábban figyelünk fel arra. 

Szakszervezetünk Csongrád 
meg11ei bizottsága beszélgetés
re hívta össze Jegutól>b a hosz
szú idő óta balesetmentesen 
dolgozó vasutasok egy csoport-

j át. A megbeszélésnek az volt ha egy .do'.gozó helytelen út
a célja, hogy felszínre hozza ra tér, annál gyorsabb és 
azokat a jó módszereket, ame- tartósabb eredményt tudunk 
Jyek legjobban alkalmasak a elérni. 

Egy rosszul értelmezett 
felajár.lásról 

balesetek megelőzésére. Nem lehet azonban eléggé Kiss Zoltánnak, a megyei hangsúlyozni, hogy munkavédelmi bizottság tag-
jának bevezetője után sok az alkoholizmus gyógyít--
hasznos tapasztalat, javaslat ható betegség, 
került szóba Az értekezlet szükség esetén akár J ó részvevői elmondották, hogy 1 • e von 
sok bajt okoz a rossz szerszá- mra segítségével is. A kollek-

Székesfehérvár állomásról mokka! végzett munka. A tíva segítsége azonban az 
Tapolca felé indult velünk a munkavédelmi öröknek ezt is ilyen kez,elés után is még 
személyvonat. A fűtőház kijá- ellenőrizniök kellene. A balese- hosszú időn keresztül szük
ratánál megláttuk a 424-159 tek megelőzése céljából kor- séges maradhat! Sajnos, van
számú szombathelyi mozdonyt, szerűsíteni ke!J az állomások nak olyan betegek, akik nem 
amelynek oldalán egy nagy világítását. Nagy súlyt kell képesek, vagy nem akarják 
tábla volt a következő fel- helyezni arra, hogy a dolgozók felfogni, hogy a gyógyítás 
irattal: pihenten álljanak szolg!álatba. saját maguk, családjuk és 

,,Mozdonybrigádunk vállal- Ezért hiányolták, hogy olyan környezetük elsőrendű érdeke. 
ta a m.erenetrendszerinti köz- laktanyai szobákban, ahol ko- Ilyeneknél a kényszerelvo
Lekedést." rábban csak két ágy volt, most nó kezelés bevezetése is le-

Kerestük e mondatban a emeletes ágyakat helyeztek el. hetővé válik. A cél azonváll�ást, a felajánlást. Nem így már kevésbé biztosítható ban az, hogy erre ne szorul
találtuk. Nem is értjük, miért a zavartalan pihenés. ion senki: idejében, saját írták ki ezt a mondatot. A forgalmi, üzemi balesetek jószántából jelentkezzen ke-Nern értjük azért, mert megelőzésének alapfeltétele a zelésre Még távolabbi de minden mozdonyvezető köt.e- �ondos mozdonykarbantartás. megvalósítható célkitűzés lE;s�ége � me_netrend szerint' I Kifogásolták . a · fel�zólalók, hogy megfele!ő felvilágosí� kozlekedes, _hiszen __ a menet-

1 
h� _a baleseti ?ktatas nem 

I 

tás, nevelés és társadalmi elren� a vasut _vastorvén'!'e. A eleggE: gyakorlatias, mert nem lenőrzés fegyverével az alkofelaJánlás pedig, tudomás un 1< elemzi az egyes balesetek holizmus-bete"ség teljes f 1_ szerint, kötelességen túl men/1 

l 

okait. ami nagyon tanulságos 

I 

számolását 1-ehess„n elérni 
e 

munka. volna. 
, Perlaki Ferenc Sziládi Sfndor Dr. Erdődy ZoUán 
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iratkozott olvasók használ- sadalmi tulajdon. A könyv- hajtja be. 
hat,ié.k. A beiratkozás náptári állomány megóvására a tár- 9. Az üzemek. szakszervc
évre szól, minden naptári év sadalmi tulajdon védelméről zetek üdülőiben, szanatóriu
elején meg keU újítani. A szóló jogszabályok vonatkoz- maiban ideigleneren tartóz
szakszervezeúi könyvtárba be- nak (1950. évi 24. tv. 3. pa- kodó olvasók részére c.Mk 

P,ratl.anul érdekleszft<! tudomA
nyos problémát oldott meg a 
sz:erzO. amikor a� Aggteleki csepp
kőbarlang mélyére kutató expedí
ciót vezetett. 

iratkozhat az üzem (intéz- rag�.) .szakszervezeti tagsági köny- se1<e-Polg&r: 
mény) minden dolgo7.Ója. Ha 8_ Ha az olvasó a �·ál!alat vük letétbehelyezése ellenében A KARDvn·As ISKOLAJA 
a könyvtár nyilvános jelleggel s.zaba<! könyvet kölcsönözni. 
múköctik, a terület lakossága kötelékéből távozik, a végei- 10. AJlandó használat célját A kardvívás legnevesebb meste

reinek csaknem másfél ezer éné
kes gyakorlatát ,iyűjtl össze a 
könyv, Haszonnal forgathatják a 
versenyzők és az ed7.ók az okta
tásnál M a versenyre való felké
szülésnél, de a kardvívás iránt ér
dekHld<! sportbarétol<nak Is értle
kes olvasmany. 

ia használhatja, Beiratkozási számoláshoz szükséges a swlgáló kézikönyveket, kü
dij : az ü= dolgozóinak 2 Ft, könyvtáros igazolása. hogy lönleges értékű, ritka könyv
a lak06Ság számára 3 Ft. is- nincs követelése az olvllBÓVal példányokat. lexikonokat, 
kolai tanulóknak I Ft, egy szemben. Amennyiben a kilé- térképeket, albumokat. egy 
naptári évre. (A beiratkO'Lási pés időszakában a dolgozó- példányban meglevő folyóira
díjat 1963 január 1-<tól- kell nak könyvtarto2llÍSa van, ak- tokat csak a könl/Vtárban le-
bevezetni. A könyvkölcsön- kor a vál.lalat kártéritésre kö- het olvasni. KuM>S rstvAn:  
z.o'l<ben általában nincs be- telezi, és a kártérítés össze- 1 1. Egy olvasó egyszerre 3 EDDZO, K KORSZEROEN 
iratkO'Lási díj. de a &zakszer- gét a �gelszámoláskor le- könvr,et kölcsönözhet. 
\·ezet vagy az SZMT elnöksége vonja. Olyan olvasók esetében, 12. Az olvaroool a beirat
ettól eltérően is dönthet.) alók nem az üzem dolgozói, kozáslwr ismertetni keU a 

2. A beiratkozáskor az olva
sónak igazolnia kell magát 
munkaadói. illetve személy
azonossági igazolvánnyal. 

3. Az olv,aro beiratkozáskor 
belépés,. nyilatkozatot ír alá, 
amelyben kötelezettséget vál
lal a könyvtár szabályainak 
rnegtartiására. Az üzemi dol
go:t.ó hozzájárulását adja ah
hO'L, hogy a könyvtárral szem
ben fennálló tartozása a fize
téséből közvetlenül levonható 
legyen.' önálló keresettel nem 
reno.elkezó kiskorúak belépé
Sl nyilatkozatát a sz.ülő vagy 
a gyam is aláírja_ ezzel a 
kískorúért jótállást txi.Ual. Az 
olvasó beiratkozásakor ol
vasójegyet kap. 

4. Az olvasónak a könyvtárt 
könyvet gondosan kell ke
zelnie. abba bejegyeznie nem 
szabad. óvnia kell a könyvet 
minoennemú ronga].ódástól, és 
a kölcsönzési határidó lejár
táig vissza kell szolgáltatnia. 

A köl.csön.::és határide;e 3 
hét. A könyvtáros a kölcsön-
1.ési határidó lejáratát ráve
zeti az olvasójegyre, rncly az 
olvasónál marad. A kölcsön
zcs, idő amennyiben más 
nem igényli a könyvet - az 
olvasó kívánságára meghosz
szablntható. 

!i. A kölcsönzési határidő 
túllépése esetén naponta és 
kötettmként 10 fi!lér khedelmi 
díjat kell fizetni. A befizetett 
összegről a könyvtáros köte
les nyugtát dni. A könyvtá
rosnak a lejárati határidőket 
!igyelernmel kell kísérni, a 
hátralékosokat a könyv visz
szaswlgá! tatására írásban fel 
kell szólítani. 

6. Az elveszett vag)' meg
rongált  könyv bes.zenési árát 
az olt'a..96 köteles megtéríteni, 
vagy ugyanannak a múnek 
másik kifogástalan példányát 
a könyvtárnak beszolgáltatni. 
Ha az elveszett vagy megron
gált könyv a könyvárusi for
galomban nem szerezhető be 
(az olvasó 3() napon belül n<>m 
tudja beszerezni). úgy a be
&zerzési ár 3-5-szörösét (a 

a könyvtár esetleges kártérí- kőnvr,tár szalxíl-yait. 

Fiatal szegedi 
matematikusok Budapesten 

Még a nyáron történt, hogy 
az egyik önkéntes ifjúsági épí
tótábort meglátogatta Kossa 
István közlekedési- és posta
ügyi miniszter. Amikor elbe
szélgetett a legjobb eredményt 
elérő ifjúsági brigád tagjaival, 
me.gt.udta, hogy közöttük ma
tematikus - Maz;z József és 
flavaa Miklós szegedi egyete
mi hallgató - is dolgozik. 
Kossa elvtárs elbes:ziélgetett a 
két fiatallal és tanulmányaik
kal összefüggő gyakorlati is
mere� szeraésére meghívta 
őket, hogy az ősz folyamán lá
togassanak el Budapestre. A 
meghívást kiterjesztette a mi-
11iszter az alkalmaz.ott mate
matikát tanuló két társukra, 
Meggyesi Lászlóra és Bá.nfal
l>i Zsoltra is. 

matematikus betekintést nyert 
Budapest Déli pályaudvaron a 
francia gyártmányú Bull
gamma számológép rejtélyei
be. E gép segítségével ellenőr
zik az ország összes vasúti fu
vardijszámítását. 

A vasútnál előforduló mate-' 
matikai problémákkal a Köz
lekedéstudományi Egyesület 
kibernetikai állandó bizottsá
gának tagja. dr. Jenei Kálmán 
ismertette meg a S?.egedi 
egyetemistákat. A fiatalok be
pillantást nyerhettek az adat
S2X>l.gáltató főnökségen folyó 
elméleti kutatómunkába. Az 
új tudományág, az úgyneve
zett ,.operációkutatás" minden 
szépsége és nehézsége magá
val ragadta az egyetemi mate
matikához szokott látogatókat. 

A közelmúltban került sor A fiatal matematikusok az-
a négy szegedi fiatal budapesti zal az elhatározással tértek 
látogatására. A meghívás cél- haza. hogy tanulmányaik be
ia az volt, hogy a MAV Adat- fejeztév�l mint , tudományos 
szolgáltató Főnökségen múkö- munkatar3ak J..--ivannak majd 
dó - az országban a maga foglallcozn� a _ _vasút matemati
nemében egyedülálló _ elekt- kal problémaival. 
roniku8 8ZámológéppeL isme-r- 1 Dr. Bánkfalvy Gyula 
kedjenek "!eg. A négy fiatal Szeged 

könyvtáros megállapítása sze- Körmendi Gábor a Tisztképző Intézet hallgatója 1958 óta, fogrint). a megtérftésig terjedő lalkozik modellezéssel. A saját elképzelése s:r.erlnt készítet& idő�� sz�ló k&:ede��i d!jjal terepasztalon, mintegy 40 méter hosszú sínpálya van. A tercpegyutt �'?teles megteritem. A aszt&! a tihanyi hegyet a Balaton-parti részlettel ábrázolja, A beszerzes, arhoz az elveszett váltókkal s:r.erkezeti összefüggésben levő fényjelzőket, távirá
vagy megrongált könyv eset-

1 
nyitással lehet szabályozni. A jármúvek között megtaláljuk a 

leges bekötési költségei is ha:r.ai és külföldi vonta.tó és vontatott Jánnúvek kicsinyiteU 
hozzászamítandók. másait. A képen egy részletet látunk a terepasztalból 

Nem ölbe tett kezekkel érték el . . .  

(A Nép,;port Klskönyvt, r 
sorozatában jelent meg) 

A Nép�port ha-.ábjaln lefolyt \.1• 
t.a anyagának legklemetkedöbb tt
szelt !!leli fel n könyv. mely a 
sportolók. edzők, sportvezetők. 
mind pediS!' a !ll1urkolók s7áméra 
ts rendk!vOJ ha�noq és egyben 
tzgalmas tudnivalókat tartalmaz. 

A SAKKJAT!:K TORTOIETE 

Jerzy Gizlcky lengyel ir6 mun�á
la vllá�•lszonylatban e,tyedül�lló 
f�ldolgo,ása a sakkJátfk tllrt«'ne
tének. A s1erző ten:'.'ÜIÖ76 �rd.e
k�ttc;.élit'•el tárja nz olvasó Plé a 
�akkiáték formátnolc és verseny

szabályainak fejl<!dését. 

Vas Imre: 
HOGYAN 2L.TEs A Tt!DOBETEG 

EIIIBER 

-Ojabb kötett�l jelentkezik a 
.• �fediclna Klc;.könyvtár" népS7enl 
snro1ata. A betegc;,é� és Jeayözé-
c-ének története eJtyben iz�atm.as 
kultúrhi�tórt...1:l olva�mány az em
beri!;ég haladá!';:inak. a tudomány 
!ejlödé<ének gyönyönl fejezete. 

Dr. SzeR"6 Tamás : 
MILYEN t!GYBEN HOVA 

FORDt:LJUNK 
(VlilaSWlunk a dolgozók kérd� 

selre aorozat) 

SZ. old. flizve l Ft. 

Az úl sorozat e166 kötetének 
o;<lja. hogy a dolgozó ember min· 
dennap0& ű.l<Y.,.,.bajos dolgainak 
int.ézéséhez l.ra.nytűt adjon: mi
lyen ügyben hová forduljon, mi
lyen iratokra van �zilk..c;é�. A szer

ző a szUle\.C:Slöl a haláli.(. az. új
szü�ött anyakönyvezését.61 az 
öröks<!,t átadásalR L•mert.eti a�t. 
� mikor. melyik szervhez kell 
fordulni s ehhez m.11yen irMOkat 
l<észttsun.k elő. 

A CSALÁDI POTL2K MEGALLA· 
PlTASA'.'IAK .€S FOLYOS1TASA· 
·AK SZABALYAI C. (JT'.\fUTATO 

MODOSITAS.� es KIEG!:szrr.€sE 

58 old. fűzve t.50 FL 

A korábban megJel<'nt kladvany 
n cs.aládi pótl('lkkal kapcsol.atban 
1!1». november ac>-ig metl{jelent 
rendelkezéseket tartalmazta. Az 
azó'.a eltelt idósukb.!:in 62.4.mos 
módm.it�,s. új allasfOt?laliis s1.ű?� 
tett. E,: a pótfü;,-..et az 1959. de
<'<"mber 1.-1961. október 31. kóz.öt
U idós7.akb.1n megjelent móCS06ÜÓ 
é!'f. k1e�észHó S1.ab:\lyokat. AlUs
!�lalli-sokat, W.a,;.í sokat tartal-

A CSALÁDI POTLtt SZAllALYAl 

�. b6viiett ldadáa, 1'4 old. 
uo Ft. 

fűzve 

A tarsa<IAJomblz106itási kézi• 
könyv útmutatást ad a szakszerve
zeti alcthrtstliknak a családi pót
lékkal IG>pcsolatos problémák meii
oldásához. A moSt megjelent má
sodik bóvitett kiadás az 1961. 
dec-ember 31-te megjelent szab.:í
lyokat tartalmau...a. A gyakorLaU 
munka során felvetődő kérd� 
6ekre né,pszerü módon. adJa meg a helves Választ és példllkkal 
magvartizza. hogyan keL1 eljárni 
az egyes vitás ügyekben. 

KISZ-fiatal és 8zocialista bri
gádtag tevékeny -részvételéV4!I. 
Eleven eróké-nt hat a József 
Attila olvasómozgalomba be
kapcsolódott másfé!száz fio.tal 

Kicsit illetódötten közele-
1 
Könyvtári :a'.lács irányításá- •

, 

�lmélyül�g�t, . i�énr,ességet j versengése is. _Eddig 85-en 
dem a ferencvárosi vasutasok val 1s megb1zták. . es novekvo 1zlest tukroZó mú- szereztek ;eLt,enyt, Emberi 
Péceli úti November 7 múve- -;-., Néhán11 esz!ende;e ahg veket kölcsönöznek.. A .. hoz- 1 közelségben és nem elefánt
lódési háza felé Ezen a kör- s=azotven olvasonk volt -

1 

zánk tartozó 21 !eteti konyv- csont-toronyban ,•égezzük ten-
·ék József 

Attila lábnyo- válas"?lja érdeklődésemre. - tárnak hasonló tapasztalata nfralóinkat. a kapcsolatokra ny . C1; . . t 1k k. Tudataban voltam annak, van. sokat adunk. Elmélyítésűket ma,t orzik az utcak, , e e hogy a mu.nkáskönyvtárak A fútóház Bakos János bri- szolgálja például az .. OIL"asók :-- szellemét :- a kulturotth� ga_zd� hagyományainak .. örö- gádja éppen a szabadpolcon 
I 
klvánság�önyve", s legutóbbi 

,s_._ E:sz�m_be ��t _a �alha��
t\ kosei a szak.szervezett __ konyv- \ válogat. Mindjárt meg is kér- elgoru:lol�unk elterjesztése il, 

kolto oneletiaizanak :'e 
tf Y tárak. Szamomra ez kotelezett- dezem Komlósi Istvánt: hogy a latogatók olvasási ter

mondata: " • · · úgy segtte e� séget jelentett. A könyvtári I Hoauan támogatják a szocio.- vet csináljanak. Mire jönnek, 
anyá!"nak, aho1711 �udtam_

b
Vt munkabizottsággal, aktivistá- lista brigádok vállalásainak a könyveket előkés=itjük szá• ze_t �rultam a Vtlag mozi an

� immaz együtt fáradlia!atlan teljesítését? mukra. Ami pedig a. ;öv6t 
F�t e! sze?1-et loptam a ferenc propaganda- és szervezomun- 1 

•• , , tlleti, tovább akarom fejlesz-
varost palyau�va-r;ól „hegy I kát t•égeztiink. Nem ölbetett - MunkMervunket m�r U01J t.,,ni a könyvtár propagandá-
legyen futemvalonk . • ;  A kezekkel értük e l  a könyvtar álhtot�uk ossze . . hogy �ltalá- j ját. Enélkül csak könyvraktár 
csenevész akácos helven -

i

látogatottsáqának nagymérvü I 
nos es szakmai muvelódésu- a kön11vtár s hil'atását nem 

ahol valamikor megbújt az emelkedését. Az idén. szep- ket segítsük. Észrevetttik: ;6- tudja betölteni. 
őt üldözö rendőrök elöl -. temberben már 1216 rendsze• 1 tékony hatása van a könyv- _ Csendes. szinte észret•étma vasutas kultúrközpont -res oh•asót tartottunk nuil- tári munka egészére is. nő ol- len munka a mienk _ mondvan. benne könyvtár. nhol e�- 1 ván. Ugyanezen idó alatt a vasóink száma. kónydárun� ja befejezésül Komlósi István rek és ezrek olvassák gyo- szakszervezet 35 százalékkal forgalma. ja t•ul munkank m1- -. de látjuk hogu amit épínyörú verseit. emelte könt1t•eink számát. nósége. Tapasztalatunk ked- tűnk. elpusztíthatatlanul ben-

F'g I m a könyvtár forgal- Mintegy hálaként - 55 szá- vezó . . A szocia!ista _ _  brlgád_ok- ne marad a dolgozók l"lkében. 
ma; 

y
é
e
r�ekes. izgalmas életét. zalékkaI növeltük kön11vfor- ba

k
n .. e_� a, �u

é
!tu;a irantt vag11. Meglátszik magatartásukon. 

K�lósi István könyvtáros Qalmunkat. a ozossegt rzes. , . • , . munká;uk eredményeiben. En-
irányitja az itt folyó mun- Ilyen beszélgetésnél hossza_n -.. Hog!'an, erós,tik. �oi·it•� nek felismerése ad erőt szá-
kát Né!!V évvel ezelőtt vette sorolni szokták a kedvenc {ro- a konyvtar es az olvasok ko- momra társadalmunk monda
át 

_
·a könvvtár vezetését. Pél- , ka!. Summázásként c_sak any- zött ki°:lak-u!t kapcsolato:?. 1

1 

nfral6I1Ufk minél tágabb kör
dás te,·é-kenysége ve?.ette oda. \ nnt: e!(vre emelkedik a szá- . - Tobb tzben . ren�e.tü�k ben valo elterjesztésére. 
ho"v a vasuta<szaks7.ervezet I ma aroknak a dol!107óknak. 1 sikeres fró-olt•aso talalko=ot. 
mellett működ;; Országos akik haladó irodalmat kérnek, azellemi fejtörőt 130-150 Szelecaéoyl István 

s 

Mintegy 10 millió forintos köllséggel új momony&zin épül a 
ferencvárosi pályaudvaron 

(Hemző Károly felvétele) 

Emlékezés régmúlt idők harcaira 
Kedves ünnepség szinhel11e sok ma i& segítik a szakszer

volt november 5-én, hétfön vezet munká;át. Közülük Ha
délután szakszervezetünk Ben- dik Gyula a vasúta.s-szak3zer
czur utcai székházának k.lu.b- vezet Vaa, Kovács Andor a 
heLyisége. Az elnökség meghí- Hajdu-Bihar, Pártat Je11-0 a 
vására i--asút.as veteránok és Pest-Nógrád, Gyenes József 
fiatalok találkoztak ott, hogy pedig a Baranya megyei bi
a Nagy Októberi Szocialista zottsáo mellett tevékenykedik 
Fo-r-radalom előestéjén régmúlt mint nyugdíjas szervező. A 
tdők harcaira emlékezzenek. fel.sorolt elvtársak, valamint 
A találkozó rövid ünnepséggel Veres János, a kaposvári vas
kezdődött. Elaónek Szabó An- útaa nyugdíjas csoport elnö
tal, a szakszervezet főtitkára ke elismerő oklevelet kapott. 
üdvözölte a vendégeket, ma;d A veteránok nevében Feke
a fiatalok nevében Fe;ti te Béla meleg azavakkal mon
György a Vasútgépészeti Tech- dott köszönetet az elnökség
níkum diákja köszöntötte a nek a találkozó megsze-rvezé
veteránokat. séért, a kedves ajándéktár-

Az üdvözló beszédek el- gyaké.rt. 
hangzása után a fiatalok vi- Az ünnepség hiva.talo! ré
rággal. az elnökség pedig szét a .Benczur utcai óvod4 
ajándékkal kedveskedett a apróságainak kedves kia mű
munkásmozgalomban hosszú sora zárta. be. A meghívott 
évtizedeken át aktívan tevé- vendégek ezt követően még 
kenykedő veteránoknak, akik 

J 

sokáiQ együtt maradtak a 
közül többen, mint nyugdíja- klul>teremben. 

Nem látják vagy nem akarják látni ? 
Rendelet szabályozza a va8- sapka nélJcül. Nem tetszik az 

utasok öltözködését. pg11 lá.t-
I 
sem, ha �uta.s nőt látok, alá 

szik erról a rendeletrol máf' a ein,enru.hában van, s tark,J 
szolgálati főnökök jÓ réste U kendővel kötötte be a fejét. A 
megfeled1cezett. Nem látják, túsarkú cipő sem iUi.Jc. a vcu
vagy nem akarják látni, hogy utas eQYenruhához. 
milyen kiilönösen öltözködnek Szü1C8ég,es, hog11 ismét el6--
eg11es vasutas társaink? vegyük azt a már-már elfe-

E:szre kellene venni, hogy fe- lejtett rendelkezést a vasuw 
gyelmezetlen külsőt jelent a 

I 
öltözködésról. 

kigombolt köpe-ny, a. leszakadt Fenyves An� 
gomb, � egyenruha viselete Baja 

A bizalmiak feladata az üdültetési 
és segélyezési igények kielégítésében 
Szakszervezeti blrottságaink 

munkájukat csak akkor tud
ják maradéktalanul elvégezni, 
ha minden egyes feladat el
végzéséhez 

maxlmá.lisan Igénylik a 
bizalmiak segítségét. 

A bizalmiak foglal.koztatása a 
különböző feladatok elvégzé
sében azonban még ne-m 
mondható kielégítőnek, Külö
nösen olyan munkaJterületen 
tükrözóclik ez élesebben, ahol 
a tagság igényének k:ielégí té
séról van szó. Gondolunk Itt 
elsősorban az üdülesi és se
gélyezési igén11ek-re. 

Az üdülési jegyek elosztása 
tapasztalataink szerint sok
szor mechanikusan, nem kö
rültek!ntóen történik. Sok 
esetben nem azok kapják az 
üdülési jegyeket. akik ezt leg
jobban megérdemlik, vagy rá
szorulnak. A hiányosságok 
abból adódnak. hogy 

s:r.akszervezetl bizott.sá
galnk nem vonják be 
megfelelően a bizalmia
kat az üdülési igények fel-

mérésébe. 
Legtöbb helyen ezzel csak az 
üdülbi felel.ős foglalkozik. aki 
képtelen egyedül reálisan fel
mérni a tagság ez irányú igé
nyeit. 

tartani. hanem olyan aktívá
nak. akihez minden prob
lémájukkal bizalommal for-
dulhatnak. Ezzel növel-
jük a bizalmiak te-
kintélyét, szélesítjük mun-
katerületüket, és biz
tosítjuk funkcióval járó jogai
kat. 

A szakszervezeti bizottsá
gok a segélyek elbírálásánál 
sem mindenkor veszik fim/e
lembe a bizalm;ak javaslatit, 
nem kérik ki véleményüket. 
A segély igényének reálisabb 
kielégítése érdekében elenged
hetetlenül szükségesnek tart
JUk, hogy 

a segélyezési blZCKtság 
csak olyan segélykérelme
ket tárgyaljon, amclyet a 
tag a blzalmin keresztül 
Jotta.& el a szakS'Lervezdl 

bizottsághoz. 

A szakszervezeti bizottság 
hasson oda, hogy a tagok se
gélykérelmeiket a biZalmiM.k 
adják 6t. a bizalmi azt wle
ményéve-l lássa el. É6 [gy jut
tassa el a segélyezési albi
zottsághoz. Ezzel a módszerrel 
elérjük. hogy a bizalm,�k 
igyekeznek tagságuk problé
mái t. életkörülményeit m�
lsmerni. 

Ahhoz. hogy a hiányosságo- A bizalmiak fokozottabb be_ 
kat megszüntessük. fontos. vonása az üdülési ég segélye
hogy az űdűlé8i felelős kérje zési munkába azt fogja E'ffd
fel a biza!mio..kat. hogy tegye- ményezni, hogy sokkal inlalbb 
nek jat-aslatot az üdü/.ési je- érezni fogják munkájuk +ele
ffllek elosztására. Ezzel a mód- lósségét, fontosságát. Az· e!-
szerrel nemcsak azt fogják mondottak megvalóaítisa 
elérni, hogy az üdülójegye-k nagymértékben hozzájárul 
sokkal igazságosabban lesznek blzalmialnk akti'l'izáldadhoz, 
elosztva. hanem azt is. hogy 

l 
de houájárul a azak.,zen,c

a tagság a bizalmiakat nem- Zt'ti bizottság munkájának jti
csak. tagdíjbeszedóknek fogja vításához ia. 
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ágok A megyei társadalmi sportbizotts 
felépítése, hatásköre és műkö� 

, ese 
Az MSZMP Politikai Bizott

sága és a SZOT elnökségének 
határozata értelmében 1963. 
január 1-tól a Magyar Testne
velési és Sporttanács (MTS) 
veszi át az összes sportklubok 
egységes szervezését, irányítá
sát. Az átszervezés egyik fő 
feladata, hogy a sportmozga
lomban növeljük a társadalmi 
tevékenységet. Ezért a testne
velési és sportmozgalom veze
tését és szervezését állami ala
pokról társadalmi aJapokra 
kel,1 fektetni. 

A testnevelési és sportmoz
galom sreles társadalmi ala
pokra helyezésével megválto
zott formában, fokozottabb fel
adat hárul a szakszervezetek
re. A sportegyesületek munká
ját közvetlenül nem irányít
ják, elképzeléseiket az MTS 
szerveiben levő képviselőkön 
keresztül érvényesítik. Szak
szervezetililk figyelembe 
véve a testnevelési és sport
mozgalom fejlődését, valamint 
a dolgozók körében egyre fo
koz.ódó ilyen irányú igényt -
helyesnek tartja, és mínden 
rendelkezésre álló eszközzel 
támogatja a PB és a SZOT-el
nökség határozatát, a Magyar 
Testnevelési és Sportszövetség 
létrehozását. 

3. A megyei sportbizoLtság 
vezetője tagja a megyei bizott
ságnak. 

4. Sporttevékenységét tár-
sadalmi alapon, széles körű 
társadalmí ak;tívahálózat ki
építésével végzi. 

5. Fő feladata a Kilian 
Testnevelési és Sportmozga
lom szervezése, segítése, a 
vasutas dolgozók és azok csa
ládtagjainak széles körű be
vonása az alapfokú üzerru 
sportversenyekbe, segíteni a 
dolgozók bevonását a termé
szetjárásba. 

6. Javaslatot tesz a Kilián 
Testnevelési és Sportmozga
lom, valamint az üzemi tömeg
sport terén jól dolgozó aktí
vák jutalmazására, szakvona
li előléptetésére, a központ ál
tal juttatott sportfelszerelés 
elosztására. 

7. A Kilián Testnevelési és 
Sportmozgalomban és az üze
mí sporttevékenységben részt 
vevő dolgozókról és azok csa
ládtagjairól számszerű kimu
tatást vezet. 

8. Ahol mód és lehetőség 
van rá, segítséget nyújt az 
üzemi torna bevezetéséhez. 

9. A megyei sportmunka 
szervezésének segítésére 
igénybe veszi a szakszervezeti Az új helyzetnek megfele-- műhelybizottság és a bizalmilóen a szakszervezetben meg- hálózat segítségét. 

2. EJl1enőrzl a szakszervezet 
á1tal a sportklub részére adott 
összegek (igazgatói alapbol, 
tagdíjból, céltámogatás) cél
szerű felhasználását. 

I l l . Agitációs 

és propagandamunka 

1. A Kilián Testnevelési és 
Spol'trn.ozgalmat és üzemí 
sportot népszerűsítő plakáto
ka1, brossúrákat ad ki. 

2. Gondoskodik arról, hogy 
a sport népszerűsítése érdeké
ben üzemekben, szol,gálati he
lyeken sport faliújságokat ké
szítsenek. 

3. A megyei bizottság által 
ktiadott propagandafüzetek
ben, híradókban népszerűsíti 
a sportot. 

4. Sajtón, rádión keresztül 
népszerűsíti a tömegsport te
rén jól dolgozó üzemeket, 
szolgálati helyeket és a jól 
dolgozó aktívákait. 

5. Ahol mód van rá, az üze.. 
mi orvossal egyetértésben is
meretterjesztő előadásokat 
szervez. 

6. Az élsportolók bevonásá
val az üzem, szolgálati hely 
dolgozói részére élménybeszá
molót tart. 

A jugoszláv vasutak 

a kulturált utazásért 

Bírálatunk nyomán .. .  

Megírtuk, hogy október 2-
án a 707/a számú vonatot ta
karítatlain kocsfiltkal indították 
útn.alk Szeged állomásról 

Bírálatunk tWOmán válasz 
érkezett a szegedi fűtő,ház fő
nökétől, ailti megírja, hogy ezt 
a vonatot helyi szerelvényeik 
koesijai.ból állították össze, 
így adódihatott, hogy a tola
tással összekavart kocsik kö
zül néhányat hiányosan takarí
tottalk ki. Természetesen ez 
nem mentesíti a felelős dol
gozókat. A hiányos takarításért 
Bubori Irén, Csipak Józsefné 
és Lova& Károlyné takarító
nőket, az �llenőr.zés elmu
lasztásáért Nagy Mát11ás és 
Kánya Géza kocsivizs,gálókat 
szigorúan megdorgá1ták. 

„Ez a sajná.latcs eset nem 
jellemző a szegedi kocsitisz
tításra - írta a fűtőházfőnök 
- és minden igyekezetünkkel 
azon leszünk, hogy hasonló 
eset a jövőben -ne forduljon 
elő." 

Nyugdíjasok 
köszöntése 

A 80 éven felii.li nyugdíjas 
vasutasokat köszöntötték leg
utóbb a DéU pályaudvaron, a 
na.gy oktatóteremben megren
dezett ünnepségen. A nyugdí
jasok szakszervezeti csoport
jában nyilvántartott 74 idős 
vasutas közü1 65 olyan jelent 
meg, aki túl van a 80. éven. 

Szabados Antalnak, a nyug
díjas szakszervezeti csoport el
nökknek megnyitója után Sza
bó Antal, a vasutasszakszerve
zet főtitkára keresetlen sza
vakkal üdvözölte a 80 éven fe
lii.li nyugdíjasokat, majd fog
lalkozott nyugdíjasaink hel11-
zetével, ellátásuk javulásának 
kilátásaival. Ezután rövid 
kultúrműsor következett, majd 
a szak.szervezeti csoport fe
hér asztal mellett látta vend?-

, ,Ez az Orion . . .  " 

Késik a -nemzetközi gy.arsvonat - terjedt el a 'hír aJ! 
állomáson. 

, __ _, • b két. .. 
Eí/11 él.tes asszony, egyik kezé?_en so�,nu .. u . ava1 tü· 

relmetlenkedik a tömegben. RuháJa, egesz kidseJe olyan, 
mintha a hús= évek egyikéből lépett volna ide a pálya-
udvar füstös cs,a;rnokába. .. • . . 

Ha meglát egy vasutast, szuntelen kérdezgeti: me-n.nyit 
késik a vonat? Miért késik a vonat? Mikor lesz itt a vonat? 

- Milven idők!? Milyen idők!? - kárált tovább -;-, • a 
mellette álló forgalmi tisztviselő fütének szánva a mondokát. 
- Hol van a régi pontosság? A régi MAV! Az én megbol
dogult Jenóm is vasutas volt. Főnök. Fiuméban _kezdte és 
Attala-Csomá,ról ment nyugdíjba. Isten nyugos.:tal:,a! Akkor 
Ú!Tl/ jártak a vonatok, mint az óra. Úgy ám! 

Aztán levegát vett és tovább kérdezett: . 
- Ez melyik vonat - mu.tatott hol az egyik, hol a másik 

vonatra. A Joérdésözönre, kelletlenül bár, de válaszolgatot,t a 
tisztviselő. 

Néhány pillanat múltán megviltant a közeledő gyors
vonat két lámpája. Lassan, méltóságteljesen gördült be a 
szerelvénv a cs,a;rnokba, de ó még mindig kérdezett: 

- Halló, ez az Orion? 
A vasutas ránézett és hosszan elnyújtva a szót, válaszolt: 
- Neeem . . .  Ez a Tu1l{lsram! - Majd eltűnt a forgatag-

ban, s csmk a jóízű nevetés maradt utána. 
Gergely József 

- Befej-ezódött az előtér - Vasutas eszperantó szak-
bóvítése a Nyugati pályaud- esoportot alakítottak a szege
var érkeZlésd oldalán. Kun- di Vasútforgalmi Technikum 
Szabó Tamás és Vértesi Emil tanára.! és a Sziklai Sándor 
mérnökök tervei alapján a kollégium fiataljai. 
Magasépítési Főnökség dolgo- - Hetvenlhárom vendéglátó 
J?i a ".Ill. Pá:�o�e= . e�g és pavilon részleges, 
tiszteletére ha.tándo elott sze- illetve teljes korszerűsítését 
relték fel a korszerű vill.á,gító- végezteti el az idén az Utas
testeket. ellátó. A tervek szerint ·  jö-

- Bélyegkiá!!ítást rendezett vőre ez a szám tízzel bóvüL 
az igazgatóság épületében a - Két tartalékkal végezték 
budapesti igazgatóság bél11eg- a korábbi években a cukorrészakköre. A legnagyobb si- pakampány alatt a cukorgyár 
kert a három szovjet űrrepü- kiszolgálását a sárvári vas-
lés abkalm.á-ból kibocsátott utasok. Az idén e(/1/ tarta-
bélyegek arattá,k. !ékkal végzik ezt a munkát. 

- Bomba. robbant az olasz- Ez;i,el mintegy 350 OOO forintot 
országi Trento vasútállomás takarítanak meg a népgazda-

változik a sportmunka. Jö- 10. Az új helyzetnek mégfe
vóben a társadalmi sportbi- lelően egyik fontos feladata a 
zott:ságoknak szaksrervezeti megyei sportbizottságnak a 
módszerekkel kell dolgozniuk. dolgozók széle.s tömegeivel va
Többet kell foglalkozni a tö- ló foglalkozás, mozgósí1ás. 
megekkel, fokozni a felvilágo- Megértetni a dolgozókkal és 
sító, agitációs munkát, meg- azok családta.gjaival a testne
értetni a dolgozókika l  a tesúne- velés és a sport jelentőségét. 
velés és a sport jelentőségét. ll .  Gondoskodik arról, hogy 
Nevelőmunkát kell végezni, rni.'lden olyan üzemben, szol
mozgósítani a tömegeket. töb-- gálati helyen, ahol nincs sportbet kell foglaliltozni a sport- klub, üzemí sportfelelőst ál
lnunka ellenőrzésével, segíté- lítsanak be, sportbizottság a!&
lléve1. A műhelybizottságokat, kuljon a Kilián-mozgalom, az 
hizalmíakat fokozottabban keU üzemí sport szervezésére. 

. , gül az ünnepelteket. 
A Jugoszláv Vasutak waz- A kedves ünnepség után az 

csoma.gmegórzőjében. Három ság11,0,k. 
ember megsebesült. Az idő- - Folyamatosan halad a. 
zíteU bombát ismeretlen tet- GYSEV vonalának korszerü
tesek csempészték a ruhatár- sítése. Csornán új kitérőket, 
ha.. Fertóe-ndréden harmadik vá-

gató bizottsága __ a, �özelmúlt- öregek könnyes szemmel vet
ba;n megtartott ulesen az utas- tek búcsút a rendezőségtől s és á.z;is�ítás meggyorsításá: azzal a boldog tudattal táv�z
v� Jobba és gazdaságosabbá tak, hogy a nyugdíjasok meg
tetelével fo,glailkozott. becsifü tagjai társadalmunk-

- Erdei kisvasutat kapott a gányt építenek. Kapuvár és 
Bakony. A kisvasút, amely a Sopron között pefüg az év vé
Bakony a1ját köti Ö55ze a gére befejeződik a p4lya fel
magas Bakonnyal, Franciavá- Újítása. A kulturált utazás tQ'l(ább- nak. 

javítása érdekében 1964 vé- Foki István gás - Huszárárok - Elopusz- - Új vasútvonalat építe
ta - Móric2lháza - Király- nek Jugoszláviában Tuz1a és 
kapu között száhlítja a kírán- Zvornik között. A 46 kilomé
dulókat. ter hosszú vonal a tuzlai 

bevonni a sporttevékenység se- 12. Ahol mód és lehetőség 
g.ítésébe, ellenőrzésébe. van rá, a helyi szakszerveze:;i 

1 S 
. 

k
, 

d , k bizottsággal egyetértésben ja-. zervezeh er ese : vaslatot tesz az illetékes TS 
1. A vasút területén 19 me- 1 felé sportklub alakítására. 

gyei társadalmí sportbizottsá- 13. Ellenőrzi és segíti a TS
got hozunk létre (5-7, Buda- hez tartozó vasutas sportklub 
pesten 7-9 főből) a megye te- politikai, gazdasági és sport
rületén levő üzemek. szolgála- tevékenységét. 
ti helyek sporttal foglalkozó 14. A megyei bizottság mun-
aktíváiból. katervének alapján munka-

2. A megyei sportbizottság tervet készít, s ennek megfe-
nem választott szerv. Tagjaira lelően ténykedik. Utazási je
a megyei sportfelelős tesz ja- gyek, beruházás, felújítás stb. 
v.islatot, melyet a megyei bi- kérdésekben az illetékes me-

géig 35 villamosmozdonyt � 
37 Diesel-mozdonyt állítanak 
forgalomba. Szó volt a bizott
sági ülésen a Belgrád-Bori 
közötti fővonalon létesítendő 
alagtúról. A 3910 méter hosz-
szú alagút építése a befeje
zéshez közeledik. A Bukovi
hegyet átszelő 1050 méter 
hosszú alagúton Js az utolsó 
simításokat végzik az építők. 

A Hivatalos Lapból 

Z?tt;ság hagy j?vá: Tev�éke:n�- gyei bizottsághoz fordul. 
1 v�e:1��:���f

b
i� ! =� segét a megyei b1zott.sag Ir¾-

d , . , 1 figyelmébe ajánljuk a következő--
nyitásával, ellenőrzésével vég- I I .  Gaz asag1 teren : , ket: 
zi. az illetékes SZMT és MTS- 1 45. számból: 121516/1962. I/6. D. 
sel egyetértésben. figyelembe 1. Ellenőrzi a helyi szak- r::kfá:�.;:.;1;;�i1 st�t�o!��

0

;tt véve a Vasutasok Szakszerve- szervezeti bizottságoknál a I gyában kiadott rendelet magyará
zete kö?ponti vezetőségének 

I 
Kilián-mozgalomra. illetve az zata. 

spnrtra vonatkozó határoza- üzemi spo1ira tervezett össze- 12640411962· IJS. F. A személy- és 
tal. gek felhasználását. r:;�;;;1°�;:� �f���-

vonat-

KERESZTREJTVÉNY 
1 nepély. 53. Epikus költői műfaj. 56. 

Testrés-.L. 57. A szerelmi líra görög 
múzsája. 59. Férfinév. 60. Délceg. 
61. Becsuká. 63 Futballcsapat ne
ve 1s lehetne. 64, Görög mondai 
alak. 67. Sziget a Földközi-tenger
ben. 69. Sokat emlegetett spanyol 
város. 70. Bács megyei község. 

Vízszintes: 1. 1963. .tanuár 26-án 
165 27-én tartj�k. (Folyt. a vi.Zsz

_. 
38 -

ban) 14. Francia festő, a lumintz·· 
mus Irányzatának alapítója. 15. La
tin anyag. 16 Szomjat oltani. 18. 
A világért sem. 19. Vissza: nyak
s2.lrt. 21. Mutatószó. 23. Szlovákiai 
m<,gye. 2a. Bizony ma. 26. Esz-

FüggöJeges: 1. Hasüreg, latinul, 
2. Tagadószó. 3. Afrikai állat. 4. 
Vietnami országrész régebbi neve. 
5. Német bölcselő (1724-1804), 6. 
Keverve sír. 7. Zöld szélek. 8, Ri-

1 

ma páratlan betűi. 9. Létezik. 10. 
Női név. 11. Az ég legmagasabb 
pontja. 12. Betüpótlással Pest me
gyei község. 13. Személyes név
más. 17. Gyümölcsöt szUretel. 20. 
Fordított házikó. 21. Juttat. 22. 
Morse-hang. 24. Komárom megyei 
község 26. Európai félsziget. 27. 
Leereszkedik. 30. Szintelen, szag
talan nemes ,E?áz.. 32. A Korán egy
egy fejezete. 34. Jelez. 35. Tiltó 
SZÓ. 36. Elődöt. 37. Van németül. 
39. Afrikai ország. 42 India egyik 
partja. 44. Pusztulás. 45. Ragadozó 
tengeri hal névelővel, 47. Velence 
tengeri fürd61e. 49. A Halotti be,., 
széd másoctlk szava. 50. Becézett 
női név. 52. A göngyöleg. 54. El
lentétes kötőszó 55. Igekötó. 56. 
Prlm!tlv néoek álarca. 58. Ellop. 
60. Orlemény. $2, Asta vala. 63. 
Vizs-z. ellentéte. 65. Hangtalan ku
li. 66. Zürben és zr!ben megegye
zik. 67. Kés s2lélei. 68. Kimondott 
betü. 

Bekllldendő: vizszJ.ntes t. és 
folyt. a vizsz. 38-ban. Bekllldésl 
határidő: 1962. december 10. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Hazánk a szoclaHzmus 
tel1es felépítésének korszakába 1� egy németül 30. Egymást kóvetó oett. 

betűk. 31. Német személyes név- Könyvet nyertek: Na!lV Mlhély más. 33. St!lus kezdet. 34. Nó! név.
\ 

Szombathely MAV Jármüjav!-36. Késői. 40. Tomi bettli kever- tó OV. Greschner Lajosné S'Ze
ve. 41. Nyitott. 43. Alkalomban van. E!ed-Ttsza pu. SZRkszertádőnök„ 
46 Blzt.at6S7.ó. 48. "mnekl6 hang. 49. ség. Le9es1 Kálmán fölnt. Alma
Gyermeke. 51. Spanyol udvari ün- meJ.:ék állomás. 

Elektromos készülék 

ablaktisztításra 
A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

szénmedencét köti össze az 
ország déli vidékeivel. 

- Új tárolóhelyiség épült 
Tapolca állomáson a tűzve-Az év minden szakában, de 

különösen a téli hónapokban 
okoz sok gondot a vasúti sze
mélykocsik ablaikainak tisztí
tása. 

szélyes gázpalack-Ok tárolásá• 
d;

z

����f;;
or,G;�i,;"�

át! 
iz�'t:J: ra, 40 ezer forint költséggel. 

Marosán Pál Debrecen, Kiss LaJcs - December 13-án a vas• 
Alsóörs, Perlaki József Székesie- utassz.akszervezet Benczur 

A csehszlovák vasutak po
z.wn11i igazgatóságán elektro
mos készüléket szerkesztettek, 
amely száraz eljárással végzi 
a kocsik ablakainak tisztítá
sát. A mindössze 3 kilogramm 
súlyú készüléket úgy szerkesz
tették meg, hogy télen-nyáron 
lehet használni. Kezelése egy
szerű, nem igényel különösebb 
szakképzettséget. Az eddigi ta
pasztalatok a készülék meg
bízhatóságról tanúskodnak. 
220 voltos feszültség mellett. 
kétórás üzemeltetésnél az 
áramfogyasztás 2,5 kilowatt
óra. 
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B�!!��t. 1!��;,; utcai székházának tanácster-
Anta1 Baja, dr Gazdag József 

I 

méhen tartja évi rendes mun
Szombathely: Leveleiket lapunk kaülését a. Magyar Eszperantó an

;g�
h

�eift1��t�e�·Levelét to- ,  Szövetség vasutas sza.kosztá-
vál>bítottuk. választ küldünk. j lya.. 

Lal.ii'scsere 

Budapest, XV. Damja
nich utca 35/a alatt három
szobás. kertes, magányos csa
ládi ház budapesti 2-3 szo
bás MA V szolgálati cserela-

1 

kással jutányosan eladó. Tel. :  
Hunyadvári, 27-32 (492-
147) 7-15 óráig, vagy sze
mélyesen 16 órától. 

' BVSC sikerek az országos vasutas vívó-bajnokságon 
A szakszervezet kultúrnevelésl-

l 
Eredmények. Férfi tőr: 1. Dunai 

és sportosztálya november 10-én (BVSC). 2. Pap Cs .(BVSC). 3. Ka
és ll-én a BVSC Tanács körúti muti L. (BVSC). Nöi tör: 1. Szabó vívótermében rendezte meg az m. (BVSC) 2. Székelyné (BVSC). 3 
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-��!i I Kelemen cBvsc), 4. Harglttai (Szol
találkozóján kilenc sportkör leg- nokl MA V). Párbajtór: 1. vart 

l jobb vívó! mérlék össze tudásu- (BVSC). 2. Demecs (Sz. MAV), 3. 
kat. B. Nagy (Sz. MAV). 

- Pályafenntartási szocia
lista brigádok vezetői tanács
koztak Nagykanizsán. A ta
nácskozáson Varga István. a 
főnökség vezetője ismertette 
a mozgalom eddigi eredmé
nyeit és a további te-nn'va]ó
kat. A főnökség t<"rü]Ptén 18 
brigád 178 dolgozóva 1 vesz 
részt a mozgalomban.  Két bri
gád már elnyerte a címet. 

MAG V A R  V A "' l'TAS 

,..."'le16� uerkeszt-'· Gulvé!- gnr,-. 
F'elelős kiadt"' S1.abt" t\r.tal 

;;;7erk.,.,,..Ztt'\isP2 BudaOPSt V1 

Benczur u 41 
TelPt,n · "'érm:1 t2-1 184 

Buda� 

"lécszava Laok1adf 
vanala:t 

VT] RAk'°'IC"Zl Ot 54 

C:::71kn1 r.,� onvomda 

A miskolci vonalon CSÚCSFORGALOM · 

- Még nem szoktak hozzá az örök, hor,y a 
mozdon11 nem füstöl. (Pusztai Pál rajzai) 



VILÁG PROLETARJAI, EGYESilLJETEK ! 

Negyven nappal a tervezett határidő előtt 
Átadták a forgalomnak a Budapest-Miskolc közötti lővonal 

új villamosított szakasz6t 

A S Z E RV E Z E T T  V A S U T A S  D O L G O Z Ó K  L A PJ A  

IV. fl:VFOLYAM 23. SZAM 

I ránytű 

P
ártunk VIIl. kongresszm;a 
november 24-én befejez

te ötnapos tanácskozását. A 
kongresszus népünk és hazánk 
fejlödésének fontos határkövét 
jelzi és iránytűként szabta meg 
további feladatainkat. Tud
juk, hogy az előttünk álló út 
sem lesq; könnyebben járható, 
mint eddig volt. Hiszen a szo

cialista társadalom teljes fel
építése rendkívül bonyolult, 
sokrétú feladat. tl:ppen <'J;ért 
a megoldásra váró feladatok 
még az elkövetkeundö idö
ben is sok munkát, eröfeszí
tést tartogatnak számunkra. 

A pártkongresszus részletesen 
meghatározta tennivalóinkat. 
A kiivetkezó években az a fel
adat hárul ránk, hogy a má
i.odik ötéves terv teljesítésén, 
túl teljesítésén munkálkod
junk. Ezekért a célokért már 
eddig ís sokat tettünk. A ren
delkezésre álló statisztikai 
adatok szerint a nemzeti jöve
delem 36 százalékos, az ipari 
termelés 48-50 százalékos, a 
mezőgazdasági termelés 22-23 
százalékos, a fogyasztási alap 
szintén 22-23 százalékos nö
vekedését elérhetjük, sőt el 

is kell érnünk. Természete-
sen ehhez még sok eröfeszí
tésre van szükség. tl:pító
mun){,An,kban, az _iparban; a 
közlelfodésben és a mezőgaz
daságban egyaránt döntö fel
adat a munka termelékenysé
i:-ének további emelése. 

Iparunk idei elsö kilenc hó
napi tervét a tervezettnél job
ban teljesítette.· Altalában el
értük a termelékenység emelé
sének elöírt arányát. A Köz
ponti Bizottság kongresszusi 
beszámolója is megállapította: 
„A népgazdaság fejlödésének 
üteme és iránya megfelelt az 
ötéves terv elöírányzatainak." 

A VIII. kongresszust mel[
elöző hónapokban ol'S'Lágszer
te kibontakozó kongresszmd 
munka.versenynek is jelentős 
része van az elért eredmé
nyekben. A budapesti lgazga
tósá.g dolgozói például &O OOO 
teherkocsit takarítottak meg 
a kongress-iusi versenyben. Az 
ö,szmegtakarítás pénzbeli ér
téke pedig mintegy 25 millió 
forintnak felel meg. A kong
resszusi verseny eredménye
ként vált lehetővé az Is, 
hogy a tervezett határidő elött 
40 nappal befe_jezörlött a Bu
dapest-Miskolc közötti fővo
nal villamosítása. 

0„ römmel állapíthatjuk 
meg azt is. hogy a vasúti 

s-zol.-álati helyeken folyó 
munkavl'r.aenyben egyre szé
lesebb méTeteket ölt a ver
seny tartalmassága, a minöségi 
munkára való törekvés. Ez így 
van rendjén. Ezen az úton kell 
haladni az elkövetkezendö idö
ben is. Sokrétúen, szervezet
ten, tervszerúen kell tovább 
folytatni a kongresszusi ·ver� 
senyt a teljes befrjezésig, az 
éves vállal•sok teljesítéséig. 

A vm. pártkongresszus ha
tá.rozatainal, és szellemének a 
jövőben igen fontos szerepe 
lesz abban. hogy egész <lolgo
zó népünk körében növeked
jék a tisztán látás, az alkotó 
lelkesedés, hogy gyorsabban, 
még kevesebb zökkenővel ha
ladjunk tovább az eddigi 
'ílton. 

Ára 40 fillér 1962. DECEMBER 3. 

Munkaérdemérem kitüntetést kaptak 
Lapunk olktóber 16-i szá-

1 

közül példamutató magatar
mában „Mondja meg ószin- tásukért, a 1U1gy:Jbb •nérv1í 
tén . • . " címmel riportot kö- l>aLeset rnegakadályozá�ci.ért 
zöltünk a , Nyuga_ti pályau�t- a „Magyar Népköztársaság E'.
varon oktober 4-en, delutan noki Tanácsa KiSs Gyula el-
14.21 órakor beköveti:eze:t. lenór tornyos térfelvigyázó
szerencsés kimenetelű bal- nak és Sallay László főintéző 
esetről. Megírtuk, hogy l-:.iss számadó és fizetópénztáros
Gyula térfelvigyázó, SaE·1y nak a Munkaérdemérem ki
László főintéző, számaa:> és tüntetést adományozta. 
fizetópénztáros és Deák Kál- Garai Gusztáv vezet.3 tó
mán kapus azokban a kri- ellenőrt, tornyos tfrfe-lvigyá
tikus pUlanatokban, hogyan, zót �s Delil; Kálmán V,'oe�ó 
miloént járult hozzá ah- kocsirendezot, a Nyugati pa
hoz, hogy az utcára '/kifutó ly_aud1,""" kapu�_át _a k_öz;eke-

. dés- es postaugyi mini.szt.Eo� 

A zászlódíszbe öltözött Miskolc tiszai pályaudvarra befutó első villamosmozdony vontatta 
gyorsvonatot sokan várták a pályaudvar peronján 

(Németh Gyula felv.) 

November 11-én, szombaton 
délelőtt 10 óra után néhány 
perccel futott be az első vit
lamosmozdony vontatta gyors
vonat a zászlódíszbe öltözött 
Miskolc tiszai pályaudvarra. 
A szerelvényen érkezett ven
dégeket, valamint azokat a 
mérnököket, technikusokat és 
dolgozókat, akik részt vettek 
a vonal villamosításá ban. dr. 
Pásztor Pál a miskolci igaz
gatóság vezetője 'köszöntötte. 

megjelent dr, Csanádi György ménynek számU - mondotta 
a közlekedés- és postaügyi bevezetőjében. - A Budapest 
miniszter első helyettese, a -Miskolc kö::-ti vUlamositott 
MAV vezérigazgatója, Kiss fóvonaJ.nak igen naw a ;elen
Arpád, az Országos Múszaki tösége, hiszen hazánk fövára
Fejlesztési Bizottság elnöke„ sá.t köti össze a. borsodi ipar. 
Szabó A ,tal, a vasutasszaJk- \ vidékkeL. Ennek a létesít
g.ZCrvezet főtit'kára, több szak- ménynek az átadását, mint is
osztályvezető, valamint a Bor I meretes a második ötéves terv 
sod meg,1ei párt- és .�zak- \ végére terveztük. Hogy az 
szervezeti szervek képviseJ.ói. 1 eredeti határidőt e/Tll évvel 

kocsi �mberé!etben nem oko- el.só helyettese a MA V ve�e�zott kárt. igazgatója dicséretben része
A fent említett vasutas.ok sitette. 

Kitüntetések 

A Bud:a,pest-Miskolc közötti 
vonal villamosítási munkála
taiban kimagasló eredményt 
elért dolgozók az alábbi kitün
tetéseket kaptá!k. 

SZOCIALISTA MUNKA-
1!:RT ÉRDEMl!:RE.M : 

Jámbor János v főellenőr, 
Bp. Kőbánya-felső Villamos
felsővezeték Építésvezetőség, 

MUNKA l!:RDEMll:REM: 

Sugatagi .Béla m. főellenőr, 
Takáes Miklós v. szakmester, 
Szivák György m. főfelügyelő, 
Göncz József v. szakmester, 
Bp, Kőbánya-felső Villamos
felsóvezeték l!:pitésvezetóség, 
Oroszvá.ry László v. főmérnök, 
KPM Ifl. szakosztály. 

MINISZTERI D1CSl!:RET: 

Tóth Lajos m. főellenőr, 
TBl!:F, Biacs Nándor m. taná
csos, KPM Ifl, C. osztály, Mi

kó Imre m. főintéző, Budapes
ti Igazgatóság vontatási osz
tály, Barna I. József v. mun
kás, Oláh Béla m. főellenőr, 
Laukó János ír, vezető, Ha
menda Ferenc intéző, Bp Kő
bánya-felső Villamosfelsőveze_ 
ték Építésvezetőség, Gyimesi 
János főintéző Budapesti Igaz_ 
gatóság tervosztály, Császár 
Er-nó m. főtanácsos, KPM I/9 

szakosztály, Kovács János csa
patvezető munkás. TBll:F. 

VEZl!:RIGAZGATÓI DICSl!:
RET: 

Deák Sándor m. vez. főel
lenőr, Kecskés László főmér
nök, Füzesabony Villamosvo
nalfelügyelőség, Kodai István 
főintéző, Papp Lajos v.' szak
mester, Cs. Simon János veze
tő munkás, Molnár László ve

zető munkás, Cs. Simon Jó
zsef vezető munkás, Kiss Já
nos főszakmester, Rutkovszky 
János intéző, Pardi Istvánné 

irodavezető, Hrabovszky Sán
dor mérnök. Ujvári István m. 
főintéző, Bp. Kőbánya-felső 
Vi!lamosfővezeték Építésveze
tösége, Lampert Lajos m. fő
intéző, Timár, József főmérnök, 
Kovács László üzemmérnök, 
Vasúttervező ÜV., Harsági Gé
za fóintézó, Makó Imre főin
téző, Miskolci igazgatósáe III. 
osztály, Boczár Imre segéd-

munkás, Bak András vezető 
munkás, TBÉF, dr. Szeliczky 
Dezső tanácsos KPM 1/1. szak
osztály, Ferenc Antal főintéző 
Kál-Kápolna állomás Zilahi 
Sándor munkás misko'lci fútő
ház, Sebók Béla előmunkás, 
Mi.Skolci Építési Főnökség, 

A villamosított  fővonal 

Az ünnepségen Tölgyes La- , sikerült elöbbre hozni, abban 
jos, a 7. szakosztály vezetője nagy része van annak, hogy 
mondott megnyitó beszédet. kormányunk megértette 4 

- A mai ünnepség nem- vasút műszaki fejlesztésének 
csak a miskolci igazgatóság, fontosságát. De elismerés m�
hanem a Magyar Allamvas- ti a Vill�m_os Felso�_ezet�k 
utak életében is jelentős ese- tpítésvezetose:, dolgozott u, 

üzembehelyezési ünnepségre a 
mis'kolci vasútasok Erkel Fe
renc művelődési otthonában 
került sor. Az ünnepségen 

1 
a,kik a kongresszusi verseny
ben további negyven nappal 
lerövidítették a határidőt. 

A kongresszusÍ IDIID averseny I ve��
gy

�eg�{��j:
za

��
tá

;&. 
Csanádi György mondott ün-

eredme' nye•· I nepi beszédet. Bevezetőjében 
emlékeztetett arra a külföl-

Mezőhegyes ál,lomásra I pest viszonylatban 3 vonatpár s.m történt náluk. Az őrhelye
a rend és a tisztaság jellemző. továbbítását lehet végrehaj- ken naponta 900-1000 váltó
Az itt dolgozó vasutasok pon- tani. Idei fajlagos önköltségi állítást végezne1(. Kocsiforgal
tosan ellátják szolgálatukat. A tervüket is megfelelően telje- muk meghaladja a tavalyi át
versenytáblára írt eredmények sítették a tapolcai fűtőház lagot. Jó munkájuk bizonyítja, 
arról tanúskodnak, hogy a dolgozói. A mozdonybrigádok hogy a forgalom növekedése 
rnezóhegyesiek állják adott közül Szollár La.jos és Németh nem vonja maga után szük
szavukat. A kocsitartózkodás- László brigádjai végezték a ségképpen a balesetek növe-
ba11 a pártkongresszus tisztele- legeredményesebb munkát. kedését is. 
tére vállalt 90 százalék helyett A MAV 6 .  ja 'tó uv Battonya állomáson 
99 százalékot, kocsikihaszná- ep VI 
lásában 95 százalék helyett d' tel é k d 1 , . . jól teljesítik kongresszusi fel-" szege I ep ne O gozo, si- ajánlásaikat a dolgozók. Me-99,5 százalékot teljesítettek. A keresen teljesítik kongresszusi netrendszerúségük kifogástatehervonatok menetrendszer,, felajánlásaikat. A Kovács- lan. A kocsitartózkodást 99,S, indításában 98,1 százalékot brigád a legutóbbi értékelés a kocsikihasználást 99,5 száértek el. A kongresszusi ver- szerint 104,3 százalékra telje- zalékra teljesítették. Az álloseny során Szikora Sándor sít�tte tervét. A s?r�mpósz�- máson a pályafenntartásnak túrja végezte a le!!Jobb mun- relo csoport a szoc1ahsta bn- lenne némi tennivalója. Az álkáÍ. Arvai Mátyás tehervooa- gád címért folytatott ver- lomás egyik épületének a ketos vonatvezető kiváló dolgo- seny során a tervezettnél 'té • él t él -1 zó oklevelet kapott a menet- hússzal több sorompócsopor- 1 ;1 se ugyanis e vesz_ ves -� -
rendszerú közlekedésben elért tot készített el Munkájukat l ,apotba� van, . az! te?at sur-
eredményeiért. nehéz körülmények között 

gosen ki kell iav,tam. 

Békéscsaba állomáson 
javában folynak a korszerúsí
tési munkálatok. Ez megnehe
zíti az állomás dolgozóinak 
munkáját. Ennek ellenére jól 
teljesítik vállalásaikat. A vo
natve7et6k versenyében Csar
nai János érte el szocialista 

brigádjával a legjobb ered
ményt, vonatkésés nélkül 
közlekedett. Csarnai János a 
szakszervezeti munkában is 
�t�van részt vesz. 

Tapolca fútöház 

végzik, hiszen a műhelyben Salgótarján kü�sö pá.lyaudvar-
1 szúk a hely, a szerelésre rend- rol 

szerint csak az udvaron ke- a múlt héten már a „szilvesz-
rülhet sor. teri irányvonatot" indították 

s b -11 ás útba. Kimagasló munkasiker zo a om vol t  ez, Az állomás dolgozói 
versenyben áll a szomszédsá- a kongresszusi verseny során 
gában levő Sturovó, csehszlo- több mint egy hónappal előbb 
vák határállomáss2l. Október- teljesítették 1962. évi tervüket. 
b�n a sturovóiak, 

99,9, a . sz?- összesen 900 ezer forintot je
b1ak 103,5 százalekos teliesit- gveztek fel kongresszusi taka
ményt értek el. Dicséretet ér- rékossági számlájukra. Az év 
de�:lne� Szob állomás_ dol-

1 
hátralevő rés7ében méq 100 

gozo1, hiszen az elmult ne- irónyvonat indul Salgótarján
gyedévben egyetlen aláváltás ból. 

dön elterjedt hibás szemlé'et
re. mely szerint a rohamosan 
fc'lódő közúti és légiközleke
dés háttérbe szorítja a vas
utakat. 

- A Magyar vasutasok kö
rében is felmerült ez a nézet 
hangsúlyozta. - A Műszaki 
egyetemen a fiatal mkrnökje
löltek nagyrésze is azért vá.. 
1asztotta szívesebben a köz
úti közlekedést, mert a vas
útban nem látott perspektí
vát. szerencsére nálunk ezt a 
szemléletet sikerüit ide;ében 
felszámo,ni. De rájöttek ennek 
káros voltára a nyugati or
szágokban is. 

A miniszterhelyettes ezután 
azokról a beruházásokról be
szélt, amelyeket á·lamunk az 
elkövetkezendő években a 
vasút korszerűsítésére fordít. 

- A mai napon üzemelte
tésre átadott Budapest-Mia
kolc közötti villamosított fő
vonal hézagnélküli vágányain 
1963-ban a magyar gyá�tmá= 
nyú Ward-Leona.rd típusu 
viUanumozdonyok meUetl 
megje'iennek Európa legmo
dernebb villanymo?donyai: !' 
3001 lóerős szilícium eQyemra
nyítós mozdonyok. E7ek 4 
mozdonyok nemcsak o� -•rt tar
toznak a modernebb v,lv.z�o�
mozdonyok köZé. mert sz1Iici
um .egye,1.irányító.�a.k, hanem 
azért is. mert forgózsám': 
!yonké<it csak egy-egy trakct
ó·s m.(ltort alkalmr.znak. Ez dolgozói november 20-ra, a 

VIII. pártkongresszus kezde
tének napjára befejezték 1962. 
évi teljesítményi tervüket, A 
failaE'os szénfoe;vasztást a vál
lalt 2 százalék helyett 7,8 
százalékkal csökkentették. 
Összesen 463 tonna szenet ta
karítottak meg. Ezzel a szén
mennyiséggel Tapolca-Buda-

1 a megoldás. különösen a 

Gyöngyös állomás a legJ· obbak között 1 :
a

iv;ii�:�;::
é

!�r,,el! ���1�l 
, tenem a tiszai pál11a11!lvar at 

Kevés állomás dic..e'<eihet. 
l 

kapcsolatot épített<>k ki II é'Ditését, a.mez„ 1963 ba'!. �ez-
az országban olyan ered1•,é- uállítófelekkel. Ka?'bttczb/ dódik. A harma.d1k o1'•ves 
nyekkel, mint Gyöngy;;., n�'· Károly á!!omásiénökkel az terV végéig számos na{n!for
gozói már hat félév 6'.a te!- él,en az állomá.s' veze,ö.sq;e a qalm,í csomópo"' és állomás 
jesítiJk az élüzem szmtet. párt- és a szak�zerve-;eti ve- kerül <'té-piJésre. Ezek " _

mun
Legutóbb, a ltarm,1,'1ik TJe• zcté1k bevoná.�á�,al gya kran kálatok 7ahonyban. PectPtt� 
gyedévben ugyancsak z'érték megbeszéli a mu'1.káb6! adMt, Szoln.61con. De�.re�_enben._ Bu 
ezt az eredményt. jel.adatokat és 'c::,!le�tl„en da;-est-:--Kel_�nfoldon m�;

,,
� 

Határidő előtt 
Növeli Gyöngyös ,i('.omá• d01tenek a l;?gf•mtosabb kér- ma�d•�

ód 

ot�veJei!�s 1/�-
siker.einek értékét, h�n·,; le •d- desekben. m

tq t 
e
:es�iir;:;, � vá,,�n"""','í�"t 

vez?tlen feltétele_k , e:!�né.,.e Különösen jó a kocsitc.rtóz- ��r�urr.;ítésére. úi m�t!ern 
é��ek el. A , vagany'.rn,l/2zat kodásban elért eredménlf'ik. 1,;,:tosító be·er>"•z's?'c '"fnoí•é
�, uk, �5 tonn� v1ga11yhfd- Ez év 10 hónapjJJ. során ko- sére. valamint mer,teleló 
mérlegük nem JÓ heLye-n van . e.sínként 1.62 1ra megtakarí- mPnm,isé'>Ú vonó- Ps vonta
Az export szá!!ításo'cho? és a tasuk -volt, ame111 a kocs;for- tolt jármú heszerzésére, 

Termelési tanácskozás volt 
november 26-án a g11öngyösi 
Kitérógyártó VV-nél. Vin
cheim Károly, a termelési osz
tály vezetője tartotta a beszá
molót, 

Ismertette az elmúlt három
negyed év eredményeit. 
Örömmel állapítottuk meg, 
hogy erre az időre kiszabott 
tervünket teljes egészében 
megvalósítottuk. Ez nem volt 
könnyű, mert anyaghiány és 

más. nem várt akadály nehe
zítette munká.nkat. 

A felszólaló dolgozók több 
problémát mondtak el és ,kér
ték az anyag_ és szerszánnel
látás további javítását. lgyek
szünk leküzdeni a meglevő 
nehézségeket, mert az a ter
vünk, hogy határidő előtt, de
cember 25-re teljesítsük ez 
évi feladatainkat. 

Szentgáli István 
Gyöngyös 

kól;ányák rakodásához gyak- galomra átszám1�v.-i, a tíz hó- . - .. 

ran nem megfeleld kocsika' nap alatt 2410 'cocsimegto-ka- Dr. Csanádi Guorg11 unneni 
kapta!k. ritást jelentett. bes7.éde befelezése után ki-

Az állomás -iolgoz6i jó! ki- Magatartásukkal, szo,·gal• tüntetéseket adott át. majd 
használják munkaidejúk min- ma., munlkájukkal köt•etendó átad� a fóvonal új villamo-
den percét. Nyolc szocialist,11 ptldát mutatnak Gy;;nqyfü •ított szakaszM üzemelteté�re 
brigádjuk példát mutat a állomás vasuta.sai. dr. Pásztc,r Pálnak. a miskolci 
munkában és öm,et'e'lü' tit- Baesó Gyula I 

igazgatóság vezetőjének. 
adja munkamódszerét. Jó miskolci igazgatóság (visl) 
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Fegyelmezett, szervezettebb munkával 
teljesítsük az idei tervet 

Utasáramlási térkép készül 

a budapesti igazgatóság területén 
A vasút forgalmi szakembe- tel. a l,egsü-rgősebb a Bi,dapest vonaton utazók vasutasok 

rei évek óta arra töreksze- környéki forgalom megoldása vagy vasúton ktvülá!Ló szemé
nek, hogy a személyszállító - mondotta Császár László. lyek. Természetesen ide ér
vonatok menetrendjének a - A statisztikai adatgyűjtés tendők a tényleges vasutasok 
tényleges követelményekre éppen ezért kiterjed a buda- családtagjai is. .Éppen eZA!n 
alapozott szerkesztésével to- pesti igazgatóság eaész terüle- gondos tanulmányozás végett 
vább csökkentsék az utazási tére. a fővárosba befutó vala- a szolgálati főnökségek és a 
időt, a vonatok szerelvényeit mennyi főbb vonalra. A fel- szalk5zervezeti birottságok fi
pedig, - különös tekintettel a adat eredményes elvégzésére gyelmébe ajánljuk a Hivata.
munkásvonatokra - az igény-

1 
a főosztályon külön munka- los LA.p 47. számába1i ezzel 

bevételnak megfelelöen állít- bizottságot hoztunk létre. A kapcsolatban megjelent ren• 

Tudósítás a Budapesti Bizottság küldött-értekezletéről 

November 15--én a Vasúti 
Főoszt.ály kultúrtermében ke
rül t sor szakszervezetünk 
budapesti bizottságának: kül
döUértekezl.etére. Az értekez
let elnökségének megválasz
tása után Pálmai István, a 
budapesti bizottság elnöke a 
nemzetközi helyzet időszerű 
kérdéseivel foglalkozott, majd 
átadta a szót Szabó P.ál elv
társnak, a budapesti bizottság 
titkárának. 

A budapesti bizottság meg
választása óta végzett mun
kájával foglalkozott a biwtt
ság beszámolója. Bevezetőben 
a budapesti vasutas dolgozók 
szervezettségének erősödésé
tJel foglalkozott. ,,Jelenleg a 
budapesti vasutasok 94,7 szá
zaléka tagja a szakszervezet
nek - állapította meg Szabó 
Pál elvtárs. - Szakszerveze
tünk munkájában érvényesül 
a párt vezető szerepe, a szak
szervezeteikben dol,gozó kom
munistákat a pártszen-ezetek 
mindenütt kellő támogatásban 
rnzesítik." 

Biztató eredmények 

A budapesti igazgatósághoz 
tartozó vasutasok az elmúlt 
háromnegyed évben szép ered
ményeket értek el a szállítás
ban, munkájuk termelékeny 
és gazdaságos volt. Az ered
ményekben benne van a szak
szervezetí aktivisták százai
llla!k erőkifejtése is. A kultu
rált utazást segíti elő, hogy az 
elővárosi személyforgalomban 
Budapest Nyugati-Monor kö
zött 14 ingavonat közlekedik. 
A 5zemélyszállítási egység
ön!költség a tavalyi évhez vi
szonyítva 61 fillérrel csök
kent. Az áruszáUításban mint
egy 150 OOO tonnával túltel
�itették operatív tervüket, a 
budapestiek. Poizitívan érté
kelhető a teherixmatok menet
TendszeriLségében mut(l.tko,zó 
ja:milá.s, úgyszintén a tt>hervo
natok átlagos terhelésében el
ért eredmény, amely mintegy 
1500 darab 900 tonnás vonat 
megtakaritá.sá.t tette !,ehetővé. 
Nem kielégítőek a fajlagos 
szén,fogyas-�tás eredményei. 

A kongresszusi verseny 
eredményeit taglalva ismer
tette a beszámoló, hogy a 
szakszervezeti bizottságok jól 
segíti!k a szocialista brigádok 
mozgalmát. Jelenleg 905 bri
gád 7710 taggal vesz részt a 
versenyben. A szocialista bri
gádvezetők értekezletei segí
tették a legjobb tapasztala
tok felszínre hozását. A szo
cialista szolgálati hely címért 
folyó versenyben hét sz-0lgá
lati hely dolgozói vesznek 
részt. A termelési tanácskozá
sok mind jobban betöltik sze
repillcet a vasutas üzemi élet
ben. Hiba, hogy a dolgozók 
javaslataira, a felvetett prob
lémákra gyakran még késve 
válaszolnak és a szükséges in
tézkedések megtétele még 
mindig lassú. 

Miért több a baleset? 

A munkavédelmi helyzet a 
megtett intézkedések ellenére 
nem volt kedvező. A tavalyi 
év azonos időszakához képest 
a balesetek száma 19-cel, a ki
esett munkanapok száma 1721-
gyel nőtt. A halálos bal-esetek 
száma ugyanannyi, mint ta
valy egész évben volt. A bal
esetek oka az utasítások és 
óvórendszabályok mellőzésé
ben és a rendszeres e!lenőrzés 
hiányában keresend-5. A bal
eseti oktatások még nem 
elemzik kellöen a megtörtént 
baleseteket, így nem mutat
nak rá megfelelően a veszély
forrásokra, melyek megszün
tetésével el lehetne kerülni a 
bajokat. Igazgatósági szinten 
közel 12 millió forintot for
dítottak szociális. egészségügyi 
és .1tmnkavédelmi beruházá
sokra. Bírálta a beszámoló a 
budapesti munkasszájlások és 
laktanyák ellátásában mutat
�ozó hi�nyosságokat is. 

170 politikai iskola 

kezdte az új oktatási évet. 12 
szolgálati helyen munkásaka
démia kezdődött, és 40 szol
gálati helyen rendszeresen 
tartanak ismeretterjesztő elő
adásokat. Nin,ekedett a dolgo
zók általános iskolájába tanu
lók száma. 14 szolgálati he
lyen 39 osztályban 1008 dolgo
zó folytatja általános iskolai 
tanulmányait. A különböző 
oktatási formákon és iskolá
kon tanulók száma eléri a 
2900-{lt, 

Rés?letesen ismertette a be
számoló a budapesti bizottság 
szervezési munkáját is. Ki
épültek az egyes munkabizott
ságok, amelyek közül a 
szervezési és ká.deroktatá.si, a 
kultúrne1>elési és a társa-da
lo-Jn.biztositási bizottságok vé
gezték eddig a legeredménye
sebb munkát. A !kollektív ve
zetés elve érvényesül a bt1-
dapesti bizottság munkájában, 
de az egyes tagok munkáját 
még önállóbbá kell tenni. A 
szakszervezeti bizottságoknál 
tovább keU javítani a bizal
mi<llkkal való fog"Lalkozásokat, 
hogy eredményesebben tud
janak foglalkozni a dólgO?..ók 
ügyeivel. 

A vita eseményei 

tervezett új laktanya meg
építésére. 

A vasút eddig elért eredmé
nyeivel foglalkozott felszóla
lásában Lindner József veziér
igazgatóhelyettes. Mint elmon
dotta. az idén októberben kö
zel egymillió tonna áruval 
többet szá.!lított a vasút, mint 
tavaly. Ez az eredmény a 
vasutasok jó . munkáját di
cséri, s ezért alapjában semmi 
ok nincs pesszimista hang1i
latra. Megjavult a végrehajtó 
szolgálat munJ<ája, mert a 
helyi érdekek helyett a nép
gazdaság érdekei kerültek 
előtérbe. Lehetővé vált a tar
talékok jobb feltárása. Ked
vező hatással volt a vasút 
munkáiára a mozdonyfordulók 
gondos megszervezése. Felhív
ta a figyelmet arra, hogy szé
lesebb körben kell ismertetni 
az elért eredményeket, átadni 
a jó tapm;ztalatokat, hogy bi
zakodó hangulatban, eredmé
nyesebben folyjék a munka. 

Javítsuk az üzemszervezést 
A vasutasok szakszervezeté

nek elnöksége nevében Szabó 
Antal főtitkár üdvözölte a kül
döttértekezletet. Foglalkozott 
a járműjavitókn:il é:s a fűtő
házaknál mutatkozó anyag
hiányok'kal. amelyeket jórészt 

sák ki. A főváros környéki technikai intézkedése,k is delkezéseket. 
forgalom megjavitá.sát ille- megtörténtek. A nyomtatolt Felelósségteljes feladat há-
tóen adatszblgáltató lapokat idejé- rul az adats,�olgáltató lapok 

elSő lépésként a Buda- ben eljuttattuk valamennyi kezelését és, nyilvántartását 
pest-Cegléd közötti vona- érdekelt szolaá1.ati heh/ d- vég.ző állomási dolgozókra -
lou vezették be a szaka- m.ére. személypénztárosokra, mun-
szos megállók rendszerét. Igy decemberben a Jovo ev1 kás-igazolványok nyilv'ántar-

Szeptembertől pedig munkás- és tanulóigazolvá- tásával és kezelésével külön 
ugyanezen a vonalon - göz- nyok megújítása alkalmával a megbízott dolgo7..ókra és me
vontatású irányvonatot he- munkás és tanuló heti-, illet- netkedvezményi ügylntézőkte 
lyeztek forgalomba. A szaka- ve havi-bérlettel utaz& az új egyaránt. 
szo& megállók bevezetése óta igazolvány mellé már meg- Az adatszolgál tatás pontoa

a bejáró dolgozóknak naponta kapják az adatszolgáltatási sága jelentős mértékben függ 
40-60 perccel több idő jut lapot. Az adatszolgáltatási la- azob.-tól a dolgozóktól, akik 
pihenésre. pokkal egyidejűleg az utasok az adatszolgáltató lapokkal 

A szakemberek véleménye tájékoztatását szolgáló plaká- foglalkoznak. .Éppen ezért 
szerint jobb szervezéssel, a tokat is megküldték a szolgá- a vasút vezetése a la
menetrend gondosabb össze- lati helyeknek. pok felülvizsgálásáért, sor• 
hangolásával A felmérés valamennyi 

I 

számozásáért és min• 
tová.bb lehetne csökken- dolgozóra és tanulóra vo- den egyéb munka lelb.'"iismere-
teni a munkásvonatok natkozik, tes elvégzéséért, laponilren,t 20 

uta.zási idejét. tekintet nélkül arra, hogy a fillér <la.rabbért biztosít. 
Mivel a MAV jelenleg nem 
rendelkezik az utasáramlás 

Százakat nevelt vasutassá 
Még 16 éves sem volt, ami- A felszabadulás után uira 

A budapesti bizottság be- az anyagellátás szervezési hi
számolóját követó vitában el- bái okoznak. Javasolta, hogy 
sönek Csamangó Henrik, a a budapesti bizottság többet 
Budapesti Igazgatóság vezető- foglalkozzon az -üzemszervezé
je szólalt fel. Bírálta a kése- si problémákkal. Hozzanak 
delmes ruhaellátást, és azt, létre szakemberekből álló 
hogy a közbeválltó szolgálat munkabizottságot a szükséges 
fenntartása több helyen aka- elemző munka elvégzésére és 
dályokba ütközik. Rámutatott szervezési intéz;kedések kidol
arra, hogy fegyelmezettebb gozására. 

pontos. tudományos felmé
résével, a magyar vasút törté
netében most először, 1962. 
december I-től 1963. jan1iár 
15-ig az Építőipari és Közle
kedési Műszaki Egyetem 
üzemmérnöki karával közösen 
részletes. mindenre kiterjedő 
utasáram!á.si térképet készíte
nek a budapesti igazgatóság 
területén. 

Az utasáramlásd térkép el
ké zítésével kapcso!atos fel
adatokról Császár László, a 
8. szakosztály helyettes veze
tője és dr. Kádas Kálmán. az 
tpitÖip,a.ri és Közlekedési Mű
szaki Egyetem üzemmérnöki 
karának dékánja tájékoztatta 
a sajtó munkatársait. 

ko.r 1921. június 6-án vasúti tanulni kezdett. Keresk.edel
szclgálatra jelentkezett Mezei mi érettségit tett, azután el
Jenő. Gyomtisztítással kezd- végezte a MAV Tisztképzőt 
te és végigjárta a vasút nagy és az oktatótiszti tanfolyamot. 
iskoláját: volt pályamunkás, Azóta százakat nevelt jó va
vonatfékező, kalauz, vonatve- sutassá. Allomásunk dolgozóit 
zető, raktárnok stb. Az utób- ő készíti elő a személypénz
bi tíz évben mint oktatótiszt tári. a vonatkezelői, a ra.ktár• 
teljesít swlgálatot Győr á.Ll'O- noki és az árupénztárl vizs
máson. e:ákra. A megyei tanács tanfo-

Közvetlenül a felszabadulás lyamain a vállalatok és ter
előtt mint  visszkeresö dolgo- melőszövetkezetek szállítá.s-i 
zott és munkatársaiva.1 sdk előadóit is oktatja, ho!(Y ered
olyan vagonból rakta ki az ményesebb munkát végezhes• mu-rokára ·van szükség az igaz- Rámutatott arra is, l10gy 

gatóság minden terül-etén, meg kell javítani a laktanyák 
mert a téli forgalom növekvő és a munkásszállások ellátott
feladatait csalk így tudják el- ságát. A baleseti helyzet rom
látni. Osztó József, az .Épület- lását nem a forgalom gyor
fenntartási Főnökség szb-tit- sulása okozta. h�em a fegyel
J;;.w« .. termelési problémák mezetlenskg. Nem az a cél, 
megoldásához kért segítséget., hogy több özvegyi járulékot, 
majd a fiatal műszakiakkal I meg műlábat adjunk, hanem 
való gondosabb törődésre az. hogy egyetlen vasutas se 

- Tekintettel a-rra, hogy a fö
városba 11aponta mintegy 
180 ezer munkás és tanuló jár 
be heti-, illetve havi-bér"Cet-

árut, amelyeket a menekülő senek. . 
fasiszták nyugatra akartak Allomásu.nk törzsgárdájának 
hurcolni. Ezért agyonlövéssel 

l 

megbízható és meabecsült 
fenyegették meg. de nem félt. tagja Mezei Jenő oktatótiszt. 
mert tudta, hog_y ig,az ügyet . Windhofier Kálmánné 
szolgál. Györ 

hívta fel a figyelmet. Kum- sérüljön meg a munka során. 
mer Istvá n a munkavédelmi J Ezért mindent el keU követni, 
helyzettel foglalkozott fel- · hogy a baleseteik fegyelmezett 
szólalásában. Király János a munkával elkerülhetők le
budapesti igazgatóság szb-ti!- / gyen.ek. 
kára, a szocialista brigádok Az elhangzott felszólalások
m_unJ<ájában mutatkozó ne- ra Szabó Pá! titkár válaszolt, 

Hogyan szolgálja az utasok érdekeit 
az utasbiztosítás ? 

hezségekl,el foglalkozott, majd majd Pálmai István elnök A múlt szombaton különös 
Szentesi Sándor, a Magasépí- zárszavában szakszei•vezetünk esetnek voltunk tanúi a Nyu
t.ési F'5nökség szb-titkára szó- januávban sorrakerülő VI. gati pályaudvar egyik jegy
lait fel. Bírálta a tervezés hiá- kongresszusá nak gondos elő- pénztára előtt. .,Vegye le azt 
nyosságait, az építés közben kész,tésére hívta fel a figyel- a bélyeget a jegyről! Nem Ji
történö módosításokat. A dol- met, s ennek jegyében történt zetek adót maguknak!'• - ki
gozók munkakörülményeiről meg a budapesti vasutasok 52 áltotta borízű hangon egy in
szólva rám:itat.ott arr3;, h<?gy ko_ngres�zusi küldöttjé�� meg-

, 
gerült férfi. A kiabáló mögött a 

nagy szükseg van a lket eve valasztasa. (lormcz) tolongók sorában egy higgadt 

hang szólalt meg: .,Csende-
, 

az í!letö még nem érti, hogy 
sebben szakikám, nem rossz milyen fontos érdekének tesz 
az a bélyeg! Egy barátom, akit eleget, a 10 vagy 20 fillé,-es 
nem régen lelókt,ek a vonat-

1 

többletkiadással. 
ról és megsérült, 6000 forin- - Milyen szolgáltatásokat 
tot kapott a biztosítótól . . .  " - nyújt az utasbiztosítás? 
- és zsongott tovább a vonat- - Sokan azt hiszik, hogy 
zajjal fűszerezett pályaudvari I csak halál esetén fizetünk. Ez 
lárma, rohanás. 

1 
tévedés. Az igazság az, hogy 

Ez a kis epizód és a hozzánk a legkisebb sérülésnél -
érkezett több kérdés irányí-

1 
amennyi_ben a_z múlékony 

totta figyelmünket az utas- munkakeptelenseget. er�dme-

Nagy e'rdeklo"de's mellett tartotta'k meg az elso" ��:�:��t�i:::.t f���tk"! �t::O�tto�:�.
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zott ezért felkerestük az Al- esetbol eredo kézipoggyasz- és 
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A szakszervezetek nevelő 
munkája mind jobbá, eredmé
nyesebbé válik társadalmunk
ban. A szocialista tudat kiala
kítása, a kommunista világ
nézet elterjesztése az egyik 
legfontosabb társadalmi fela
datot képezi. Ezért szükséges
sé vált, hogy a szakszervezeti 
mozgalomban a vasút terüle
tén is kiszélesítsük és beve
zessük a tagság rendszeres 
politikai oktatását. 

A politikai iskolák szerve
zésénél a megyebizottság mel
lett működő oktatási bizottság 
a SZOT határozatnak megfele
lően segítette a szakszervezeti 
bizottságokat a szervezési 
munkában. 

Elsőrendű feladatként ke
zeltük a proP.agandisták kivá
logatását. Másik fontos feladat 
volt. hogy a propagandistákat 
tanfolyamon előkészítsük. Ok
tóber 2-án és 3-án 

bentlakásos tanfolyamot 

szerveztiink 

részükre, melyre előadókat a 
központ biztosított. Ezen a 

j ��:�i�
i 

::f:�:��t
t,

tái��:J:: �:��
ér

�á;���: ffI;_ntig terjed-

foglalkozást zökkenőmentesen 
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ben a munkában nagy segít- 1 tást adta. b'z
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- A kulturált közlekedéssel keit? F9ntos !<erd�s�ént _kezeltük vezetek is. A hallgatók olyan rendelkező országokban szer-
a hallgatók kiválogatását. Ezt dolgozókból tevődnek össze, 1 te a világon megtaláljuk az - A kiérdemelt anyagi ösz
a m�nkát a szakszerve2<:ti __ b�- akik még nem vettek részt po- utasbiztosítás intézményét. t

önzésen kívül minden tény
zo�ok �ellett . mukodo litikai oktatásban. Hazánkban is évtizedek óta 

leges szolgálatban áll6 leöz
kul_t�rb1z?ttsai;ok, iUe!ve �k- Valamennyi szakszervezeti folyik ez a, filléres tömegbii.:-

lekedési dolgozó díjmentes 
latasi b1�ttsagok . vegeztek. bizottságnál az első foglalko- tosítás, amely ma már fel-

üzemi és utasbiztosítási ked
V";lamennyi hallgatoval sze- zásokat október második felé- emelt szolgáltatásaival és 

ve
z
ményben részesül. Allan

melyesen elbeszélgettek:. Eb- beu tartották. mérsékelt, filléres diöaival 
dö rokkantság esetén 25 ezer 

' forintig terjedő. halál esetén 

2;; iskolát indítottunk 
valóban az utasok tömegei- 12 500 forintig terjedő összeg 
nek érdekét szolgálja. Azt /.a- illeti a család.iát. A kedvezpasztaljuk. hogy kárt szenve- mény jelentőséoét jól érzéke,dett b'iztosítottaink kö.�zönet- teti. hogy a múlt negyedévbe11 

tel fogadják szolgáLtatása.inkat, közel 1 millió forintot tize•amelyek nagy segítséget j�len- tünk ki a közlekedés dolgozni 
tenek számukra. részére az utasbiztosítás k.e-

625 hallgatóval. Az első .fog-
, 

munkásszállásokon _ lalko�kon részt vett 582 tó. tartsunk számukra is Az előad�k jól felkészültek a tájékoztatót. Kérésüket fo�lal�ozasok megtartására, sítjük. 

hogy 
ebből 
telje-

eloadas�al . fe�el!e�ték a Valamennyi szakszolgálati hallgatok erdekl<5<!eset az vezető elvtárs segítette a szakanyag iránt. Az elso foglalko- szervezeti bizottságokat záson „A magyar szakszerve-

- Miért fordulnak elő mé- retében . 
gis olyan esetei,, mint a heve- A filléres díjú utasbiztosf
zetőben említett Nyugati pá.- tás tehát az utasok, illetve a 
lyaudva.ri „idill"? biztosítottak széles tömegei-zetek felszabadulás előtti har

cai" címmel hangzott el előa
dás. kibővítve a vasu�ok 
száz éves küzdelme a szervez
kedési jogért témával. 

A hallgatók elmondották, 
hogy nagyon várják az előadá
sok további részét is és öröm
mel vesznek részt a foglalko
zásokon. 

a technikai feltételek 
- Az utasbiztosítás önkén- nek közvetlen érdekeit szol 

biztosításában. Az iskolákna-k tes - válaszolta a biztosítási e;á!ia. Jó ügyről van szó, JTIP
asztalokkal. székekkel felsze- referens. _ Felvilágosító te- !vet minden közlekedé�i dol
relt fűtött helyiségek állnak vékenységünk a vasutasok ez- gozó nyue:odtan a.iánlhat „z 
rendelkezésre. A megyei bi-

, 

irányú meggyőző munkája utasoknak. A bizta<;ítás díi,i 
zottság mellett működő okta- még nem megfeleló. Különö- esetenként nem több egy ci
tási bizottság felosztotta egv- sen a jegypénztárakban kel- e;aretta áránál, mégis na<rv 
más között a politikai iskoláik zene javítani az ezirányú mun- hasznára lehet annak. akit 
ellenőrzését, segítését. Az ok- kát. Természetesen senki. sem valami bai ér uta7..ás közben. 
tatási bizottság tagjai részt is akar balesetet. De ha a baj Az te�zí tehát helvesen, a1'1 
vettek az első fq,;;•lalkozásokon bekövetkezik. a seqítséqet iegvvál táskor nem szól a 1 �  

kezdődött 
I 

tanfolyamon a propagandisták 
meghallgatták azokat az e!mé-

Sokat javult a szakszerve-

1 

leti és módszertani elóadáso
•eti bizottságok agitációs és kat. melyek szükségesek vol

propaganda munkája. 170 tak ahhoz. hogy az első fo!(
'raak,s.zervezeti po!itikai iskola lalkozásokat, de valamennyi 

Az első foglalkozásoknak 
már megva:n az eredménye, 

mert az Iskola résztvevői a 
munkahelyen elmondották azt 
a dolgozó társaiknak, amit az 
iskolán hallottak és már kér
ték a dolgozók - különösen a 

és megadták a kellő se11ítséget, mindenki szívesen fogadja. vagy 20 filléres bélyei? mfatt, 
mind a propagandistáknak, 1!:zt a 1•asutasoknak is látniok dP s7ót PmPl. lta a pénztárnl 
mind a hallgatóknak. kell. Ha i•alamelyik utas "PletlPT>ül elteleitenP men„t• 

ANTAL JÓZSEF, tiltakozik a biztosítási bélveq öprn1be ragasztani a b!ztosftá.•I 
a Borsod megvei bizottság felrnoasztása eTlen, az rend- b�luenet. 

oktatási_ felelőse szerint csak azért van, mert L. J. 



1962. DECEMBER 3. MAGYAR VASUTAS 3 

Öntudatosabb munkára nevelés a ,élunk Hogy áll Záhony? -Merre jár a 2388-as� 
Három kongresszusi küldött nyilatkozata 

Egy este a központi menetirányítóban 
Valamennyi megyében és a hanem szólni is szeretne Kongresszusi k-üldötté történt 

fővárosban is megtartották a majd szakszervezetünk kong- megválasztásával kapcsolat- Amikor a köZJépső folyo- vegen Gvőr jelentkezett. A után munkájáról beszél. El• 
küldött.értekezleteket, me- resszusán az újítási kérdések- ban a következőket mondot- sóról beléptúnk a menetirá· menetirányító a GySEV vo- niandottd, hogy azon a na• 
Jyeken megválasztották a kül· röl. ta: nyít.ókhoz, először egy kicsit nalára történő mozgásokkal pon 1030 s.zeneskocsit és 222 
dötteket szakszervezetünk _ A napokban fejeztü.k b� - MeoLepődtem, a.mikor a feszélyezve éreztük magun- kapcsolatban kért tanácsot fedett kocsit igényeltek a bá· 
1963- ja.nuá-r 26-27-én sorra meoyénkben az újítási moz- kongresszusra javasolt kü!- kat. úgy tűnt, mintha nem Regös Ferenctől.. A másik te- nyák. Ezt a nagymennyiségú 
kerülő VI. kongresszusára. A 

oalom társadalmi ellenő-rzé- döttek között az én nevemet szívesen fogadnának. Hama- lefonon a hegyeshalmi menet- kocsit bizony nem köneyú küldött.értekezletek mindemitt 
sét _ mondotta. _ Sok mé

o 
is olvasták a meoyei küldött- rosan rá kellett azonban jön- irányító panaszolta, hogy a mozgatnL a munka időszerű problémáit a probléma, a javítani való. értekezleten. őrülök a meg- nünlk, hogy ez nem udva-ríat· pozsonyiak Rajkáról sem _ Nem bizonv _ sz.ól köz• tükrözték és jó útravalót ad- Csökkenteni ketl az újításo1<. tiszteltetésnek és igyekszem lanS<Í,(J'ból ered. akarják fogad.ni a vonatot. Ott be Vajda Vfünos föintézö, az tak a küldötteknek a kong- ,,átfutási" idejét. Gyak.ran jól felkészülni meobízatásom áll már néhány órája. üres kocsik mozgatásának resszusi előkészületekhez, meoto··rté'nik, '-ogy elfogad'--- teljesítésbe. Hogy közelebbről is megis- Nem akartuk zavarru· a fő- "k  11 - ,,. . ál'-n leendő felszólalásaikhoz. " '"" merjük a központi menetirá• egyi e enore. - .c.n is "' • 

Három Bá.cS-Kiskun me- tatlan indokkal utasítanak el - Igyekszem majd elöse- nyitók felelősségteljes munká- irányítót, ezért átmentünk a dóan sii.roetem a tá-rsaságot, 

(JYei küldöttel beszélgettünk újításokat, mert a szakvéle- gíteni, hoov a kongresszus a ját, az előszobából elsőnek a szomszéd helyiségbe, a du• ha valamelyik bán11ánál le• 

arról, mit várnak a kongresz- :::� ü;;;;ei :e%e;�f��;� =�":��w!s't/°r:���
b ;�[:z�� fömenetirányitó rezienciájába nánt�\=1e:���r
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szustól. s hogyan készülnek most, amelyeket elo-szo··r el- ki a tot•ábbi feJWdés útját - nyHottun.k be. Reoős Ferenc csis 
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arra Mindhárman kiskunha.• föintézöre várnunk kellett, mum, . .  ':' � ;  _a - - a re ""'" v · 
lasi vasutasok, véleményük, uta.sította,k, de később, ami- állapította meg az szb-titkár. amíg befejezte a beszélgetést.  bathely1 . tgazgato�ag _es a bu: ZáhonY'ba is meglehetősen 
tervük mégsem egyforma. kor ugyanazt a ja,va.slatot egy Szeretném majd. szóvá A csehszlovák vasút felé 

1 

�pe_sti 1ga74latósag Jobbparti sok kocsit kell dirigálni. A 
felsőbb szero dol.gozója. nyúj- tenni például a filtőháza.kban mozgó vonatdk problémájával reszenek _ a Budapest-Koma- S?..ovjetunióból naponta több MÉRŐ GYULA, körzeti ke- totta be, elfooadták. Az ilyen tapasztalható a.nyaohiányt. foglalkozott. A budapesti igaz- rom-Gyor-�eoves�l°7:', a száz kocsi lép be nyersanyag-

reskedelmi oktató, milhely- eljárás nem eoyeztethető ösz- Szerintünk ez a szertárak bü- gatóság Budapest-Szob vo- Budapest--Szekesfehérvar: .:1 ga1 57-éles nyomtávon. A szükbizottsági tag: sze a szocialista erkölccsel és rdkra.tikus munkájának kö- nali irányítójának jelentését B_u?-"pest-Dorog - Al�fu- séges kocsimennyiséget min• 
- Munkaköröm révén 22 bárhol tapaszwJjuk, fellé- vetkezménye. Helytelenítjük, hallgatta a vonali helyzetról z•!o--:-Komár°'.", a . Szekesf1;- d� biztosítani kell, mert ha 

Kiskunha,Ias környéki kisál- pünk. ellene. ho(JY az alkatrész-tartalékot hervar-Komarom es a Za- nem továbbítjuk idejében az 
lomás dolgozóival keU foglal- elfekvő készletnek minősítik - Az i;irdöo vigye el, Stu- 1-.onyból Sopronon át Auszt• elegyet, a késés az egész nép• 
koznom. úoy oondolom A továbbiakban Kovács és elvonják tőlünk. Ezzel sok rovó felé már me(Jint nehe- riába, történő tranzitforgalom gazdaságta kedvezőtlenül hat. 

d tt aJc t. Antalné elmondotta, hogy a oe·p•••n•"st és felesleoes mun- zen mozo=nk a natok 
· · 'tó" M k · · · k ·g n mon o a , sz szerveze I k 

"--- ,,._ vo - iranyi Ja. un aiana 1 e Sze-rd-ihelyi Lajos felügyelő 
aktivista számá.ra ez a lehető ongresszusig a megye na- kát okoznak. mondotta. - Göd, Nagymaros, fontos része a bányák felé személyében még egy beszél-
leojobb beosztás. Módomban 

gyobb szolgálati helyein újí- Elmondotta például, hogy Zebegény és Nóorádverőce ál- irányuló üres szerelvények getö partnerünik akadt. ő a 
á.ll, ho(Jy nano•on sok oosutas- tási heteket rendeznek. Kis- s�erkocsi fii.g"'"'""t i·únius óta Iomáson e(JY-e(JY feloszlatott mozgásának ellenórzése. Az Bu"-pest-Szob, a Hatva-� "" 

kunhala.son jól sikerült az - .,---. . . "" •� 
.sal, sza.ksze-rvezeü taggal be- október 12_17_ig megtartott n� kaptak. E� , h�z1lag vonat vár arra, hooy megin- érdekelt menetirányítókkal ál- Sal,gótarjá.n közötti vonal. a 
nél.gessek. Felvilágosító mun- újítási hét. öt érdekes javas-- k.�nytelenek elóálhtan, a duljon a mozoás csehszlovák lan.dó kapcsolatot tart. Mint- pécsi és szegedi igazgatóság 
lkámnuü már a konoresszus latot nyújtottak be a dolgo- fü�vasakat, am, nagyo_n barátaink felé. ha Székesfe hérváron meghal- valamennyi vonalának, a Fe• kezdete előtt szeretném elő- zók és fokozódott az újítások 

I 
draga. Olyan naponta szukse- lot1Ják volna, miről beszélge- rencvá-ros-Kelebía közötti 

segíteni, "hooY ezek a kisáno- iránti érdeklódés 
ges anyagokkal sem rendel- Győr kér tanácsot tünk. Beregi György menet- vonal és a Lökösházán át be· 

mási dolgozók. ís közelebb · keznek, mmt a csavar, a =�- irányit.ó éppen a bányák hely- lépő Budapest-Szobon át 
kerüljenek a szakszervezet- HORVATH JÓZSEF. a kis-

1 

szeg és nincs egyetlen tarta- Alig váltottunk néhány sz.ót, zetéről tesz jelentést. Csehszlová.kia felé irányuló 
hez. Lás-sá.k, miben és hooya.n kunhalasi filtóház szakszer- lék feszmé-rőjük sem. egymerre két telefon is csö- ,  - Pusztavám és · Balinka forgalom irány,ltója Szerda• 
kaphatnak seoítséget  sza.k.- vezeti bizottságának titkára (L - ez) rögni !kezdett. A vonal másik m.éo fe(J.ezetlen. A Bod.ajkon lielyi Lajos is arra panaszko-szervezetünkt6l, mik a jo(Jaik ___________ .,._,.____________ álló üres kocsimennyísé.o sem dik, hogy ma Csehszlovákia 
_és_ a_ kötelességei!k. _ fedezi a sZUkséoletet. felé na,gyon nehézkesen mo-

- Tapaszta!ltam, hogy = Itt sem zavartunk tovább. zogn.ak a vonatok. 
uol.gála.ti helyen tú.lzott re- Eredme'nyek· e's gondok Sopron G SEV a'lloma'son 

Egy h�zzal -�ébb a ti�zán!úli - Hiába kkrünk (lépet -
ményeket táplálnak taojaink 

• y menet1rány1tonál, Fehér Lász- mondja _ a csehszlovákok 
a fizetésrendezéssel és a ló felügyelőnél p1:óbálkoz�u� 

1 
csak vonat�! adnak. Pedig ha 

nyug�íj-korha.tár leszállításá- RENDKfVVLI feladatokat 
I 

eredményünkkel elnyerjük. az he-rforoalom követelményei- A __ telefonok az O asztalan_ s egy-két órán belül nem moz· 
va! _kapcs�la.tba.n - folytatta kell megoldaniuk az idei őszi éLúzem címet. nek. szuntele_nül csengtek. N�han! dul m.e(J a határforgalom. a 
Mero elvtar:5. . Igyeksz�m íorga,lom során Sopron G11SEV 

1 
. , . SOPRON GySEV állomás pill�ati:g 87°nban vele is si- pesti térséoből Szob felé i.rá-

megmagyarazm, hoov nep- állomás vasutasainak. Nem- Valo?81;, az ev haro!TU1€- legfőbb gondja a már emlitett k:rült _ _t>esreJ.getm. A dere� nyuló eleovre nem engedek, 
gaz�nk anyaoi erői�! csak a megnövekedett tranzit gyed �zeben Sopr�n GySEV szűkös va,gányhelyzet. Ezért do haJu, de flatalos energia- mozdonyt tenni. 

Nincs megáBás 
m�t me_g --� te!ik _ ilyen at- és hazai export.forgalom teszi á.LLomas dolgozói erosen meg- az állomás vezetői azt kérik a val dolgozó Fehér Lászlóhoz 

f°!Jo beruoy, .. intezT<;edésr�: ezt szükségessé, hanem az is, közelítették az élüzem szintet, 
budapesti igazgatóság vasuta- tartoZii•k a miskolci és a deb

hi.s� ahhoz több , szaz?"�lto hogy a Duna alacsony vizál- sót, több mutatónál számotte- saitól, hogy rendezettebb receni igazgatóság egész te-
forint k�llene. A bér:,av1ta.wk 

! 
lása miatt a vízi úton való vö túlteljesítést is elértek. A elegovel küldjék a tehervona- ri:Uete, a bud�pesti igazgató- A beszélgetés befejezése 

feltételeit �gunknak !<-eLl szállításra szánt áruk jelentős kilépő tranzit kocsik tartóz- tokat. Az Ausztria. felé i rá- sag balparti resze. után ismét visszamentünk a 
meoteremtenunk gazdasag�- része is a vasútra terelódött kodását például I nO%-ra ter- nyúló szovjet tranzit száhlít- 1 - :1 miskolci �l villa· főmenetirányító szobájába. 
sabb munkánkff<.aL .. a . v!'.sút át. Az egyvá.oányú vonal éS vezték, .:.z eredmény l09,3 \o- mányokriál · fontos kovetel- "'-?sítú.slinak • _befe�e , óta Azt ' reméltűk, hogy m05t ta
bevétel.einek noveléseve!. az állomás szűkös vágányhely- zeAz
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t mény, hogy a társkocsi.k. egy-
, 

miZye1,1- 1;á!toz�sok_ tö, rtent�k lán több ideje lesz srzámunik· 
Ezért az öntudatosabb mun- zete csak fokozza gondjainka.t. __ an �, _,o� szerre érke,:zenek Sopronba. A az ira.nyitást ,Lletoen. - er- ra. Tévedtünk Ilyenkor este 
ká-ra nevelést tartom a leo- A d k 11 ére • b" értek el. Vonatkozlekedési ter- , k "k ak · 1 ·· ·· deklődtünk. nincs megállás. A telefonok 
t to ...,,, f lada _,_ gon o e en is 1za- vii.ket 93 501 he!yet-t 98 7,., .,,-a társ ocs1 n ugyanis wzos 
on sau-v e tu,=nak. kodó hangulatban találtuk . , ' , 1

• ' '" !uvarlcvelük van, s az ilyen - Jelenleg 18 ,ford.agep éppen úgy csengtek-bongtak 
KOVACS ANTALNll:, Kis- Horváth Ferenc állomásfónó- 1 

tel!esitették. Lemarad��� van szállitmányokat csak akkor le- mozO(J a vonalon. De elkelne asztalán, mint néhány órával 
ln:nhalas állomás üzemmér- köt. meg a menetrenclszerusegben. het átadni az osztrákoknak, ha 1 2-3 fordán kívüli gép is, korábban. ő pedig rendelke• 
nöke. Hat éve vasutas, a - Allo-m<i.sunk edd1(Ji telje- A s�élyvon!tok mene��t j a  társkocsik együtt vannak. 1 amelyek szabadon. a fordátóZ zett, utasításokat adott. 
Bács-Kiskun megyei bizottság sítményei igazán nem rosszak szerusege a rvezett ' '? . F..zt a záhonyi ua.sutasok fi- fü.ggetlnii.l végeznének mozoá· 

1 
Nem könnyű m unka ez. 

újítási megbízottja. Amint el- - mondotta -, ezért SZilárd �;1fette�6;!>tt 
a 

6f;0
ervona�\� 

1 
011elmesebb munkája jobban sokat. Tessék csak megnézni, FöJ,eg az éjszakásokna.k nem, 

mondotta nemcsak hallani, el.hatá-rozásunk. hogy éves ' t � , , . ' �--os ér elósegíthetné a sopronia•k szá- mennyivel gyorsabban mozog a;ki>k 18 órakor kezdenek és 
-• .,.._...... ��ia= k�:

ig. 
nds5:;,�':1 t r; mára. Gond Sopronban a eoy vi.!Za;nvgépes vonat � (JŐZ- csak másnap reggel 8 óra 

Kongresszusi küldöllek 
Mint lapunk november 16-

án megjelent számában meg
írtuk. szakszen·ezetünk VI. 
kongresszusára 1963. január 
26-án és 27-én kerül so1·. A 
kongresszus küldötteit a me
g ·ei bizottságok november el
ső felében megtartott küldött
értekezletein mindenütt meg
választották már a szervezett 
vasutas dolgozók. A Magyar 
v,., �,tas 'következö számaiban 
néhány küldöttet szeretnénk 
ben-· •  �•ri  PZ olvasóknak. Ez
út•�l két küldött portréját kö
zöljük. 

ZSAK ISTV AN, a szolnoki 
járm,0 javító doLg?zója, szocia• 
lista brioádvezető. 

1959 óta vesz részt a szocia
lista brioád.mozoaLomban. A 
szocialista brigád címet eddig 
többször is elnyerték, leg
utóbb oklevelet kaptak. 

Zsák István példamutató 
magatartásával. kiváló mun
kájával érdemelte ki, hogy 
mint küldött részt vehet szak
szervezetünk VL kongresszu
sán. 

VARGA SÁNDOR ellenőr, 
Kunszentmá-rton állomás fu
vardíjszámfejtője. 

A 27 éves brigádvezető r.z 
1962. évi alapszervezeti vá
lasztásokon került a járműja
vító szakszervezeti bizottságá
ba. ahol mint sportfelelős te
vékenykedik. Szakmai tudását 
mindenki elismeri. Közvetlen 
magatartásával pedig nem
csak a brigádtagok, hanem a 
többi dolgozók előtt is na1tv 
népszerűséget vívott ki magá- ,. 
r.ak. Brigácl iá,·al - a személy- ' 
kocsi osztályon dolgoznak -

Munkáját nagy odaadással, 
igazi hivatás szeretettel vég
zi. Az első félévi állomásvizs-

• 1_·_ gála.tnál kiváló szakvonali 
I munkájáért dícséretben ré

f szesült. Varoa Sándor ellenőr
'{ nek nagy része van abban is, 

hogy Kunszentmárton állomá
son élénk a munkaverseny. 
Fegyelmezett, példamutató 
munkája elismeréseképpen 
november 7-én Kiváló dolgozó 
oklevelet kapott, a megyei bi
z.ottság küldöttértekezletén pe
dig küldöttnek javasolták 
szakszervezetünk VI. kono
resazusára. 

k zta h re el , 10 k , munkaerőhiány is. A koráb- vontatáSunál. - Megfordit egy után váltják le őket. Az a fe-
� �agy ��afo�� 

ven
.v:i1:� biakhoz ké�t ugyan növeke- ki_lii;cset, a mozdu_latot _rövid lelösség, amely :1 közp_onti! 

más állandó zsúfolts . az 
kö dett a létszam, de a forgalom bugas, maid a nuskolci me• vagy akár az 1ga.zgatósági 

tt k, 11 tt .. áli'."i:. �- igényei ezt is meghaladták. Ez netirányitó hangja váltja fel. menetírányítókra hárul, min· 
pe 1e_ � 0�� 1 

te�· • a- okozza, hogy a vonatkísérők - Merre jár a 2388-as szá- dig kipihent, egész embert kí· 
:� 0 

mene��dszerűsé
"' 
�r- havont� 280-290 ór�t . dolg�z- mú. ii.res t;4rtó.nvvonat? - kér- ván, mert ha �ahol elak,ad 

n ossá ainak Bár s�ok- nak. Meg így sem gyoz1k. e2lért dezi Fehér. , . a munka, az kihat az egesz 
� 

g 
· tat; .k 16 vasutast kértek kölcsön a - A 37 darab ne(JYte·noe• vasút vérkeringésére. A 12/24• 

á
ll 

� 
n
;�g 

m� OZl 1• _ az szombathelyi igazgatóságtól az lyes tarlánykocsiból á!!6 sze- e szoligálat a mai nagy for• 
ba� a koc�·r�:zők _: ���J: őszi szállításolk idejére. relvény a 41 522:es számú galom mellett nem nyti.jt kellő 
retre méltó' e-rőfeszf.téseket tet- A kongresszusi verseny Sop- Ward. Leonard v!llanymoz- lehetőséget a pihenésre a me
tek és tesznek ma is a menet· ron GySEV állomáson is fo- donny� 17A8-�or indult· Fe- netirán_yít_óknak. � �e

rendszerilség m.eovalósításáért. kozta a dolgozók lendületét, ren.cva�osbol es '!'ost �0.30· l lyes, �elobb bevezetm __ a kOQ::-
JELENTŐSEN lked tt elósegiti, hooy meobirkózza- kor Miskolchoz kozeled.ik - 1 bevaltó rendszert a központi 

állomás kereskeJ:?:ii fo�oa�: na.k növekvő feladatai��l. hangzott a , vál?sz. .. • , menetirányítóknál is. 
ma. A d:arabáru-feladá� a ta- (Lormcz) Fehér Lászlo !elugyelo ez- 1 G. - V. 
valyihoz viszonyítva 290/o-kal, •c•c•c.•a•c•r::.•::. r; LC. 0aca;. e•:::. c:.•0• • :::. c•c•::a•c• ::.•=-•:. ca • •0•:..•0 
a leadás 14%-kal nőtt. A ko
csikihaszn.álást 109,70/o-ra tel
jesítették, s ez az elmúlt évi
hez viszonyítva 4,3%-os emel
kedést jelent. 

Bárány István vezénylótiszt 
arról adott tájékoztatást, hogy 
az őszi forgalom során az ál
lomáson megélénkült a brigád
verseny. 

- Kii.lőn versenyt szervez_ 
tünk most a tehervonati vo
natkísérők számára. - mon
dotta. - E verse-ny célja " 
tolatós. a kezelő és a közvet
len tehervonatok menettarta
mána.k csökkentése, h,ogy ez
zel is javítsuk vonalaink átbo
csátóképességét. A verseny el• 
ső három helyezettje pénzju
talomban r-észesül. 

S hogy a verseny eredmé
nye nem marad el, az bizo
nyosra vehető. A vonatkísérők 
között olyan fegyelmezett és 
tapasztalt vasu !asok dolgoz
nak, mint Varoa. Béla és Hor
vá.th Lajos brigádjai, akik már 
elnverték a szocialista címet. 

Elősegíti a szállítási felada
tok végrehajtását a GySEV 
járműparkjának bőv!tése. Leg
utóbb 50 darab Ky-kocsit kap
tak, melyeket nagyon jól fel 
tudnak használni a cukorré
pa-szállítás lebonyolításánál. 
Kapnak 50 darab fóvizsgá, 
Gze fedett kocsit is. amelyek 
megfelelnek a nemzetközi te• 

VILÁGVÁRO S I  FÉNYEK 

Ilyen modern világítást kapott a Nyugati pályaudvar érkezési oldala, amelyet 
a pártkongresszus tiszteletére határidó elóU fejeztek be a Magasépítési Fónöksé„ doJgozóL 

(Hemztl K4rol:, felv.) 



1 MAGYAR VASUTAS 1962. DECEMBER 3. 

Nagy sebességű 

futó próba vagy gyászmenet? 
Még a múlt év nyarán több 

honfitársammal a Német De
mokTatikus KöztáTsaságba 
utaztam. Anúkor vonatunk a 
pozsonyi állomás kijárati jel
zöjét elhagyta, érthetetlen ok
ból _megállt. Rövid!,lel ezután 
töbt. vasúti tiszt je.ent m"g a 
vonat mellett. Kocsin k  egyik 

tengelyét vizsgálgatták. Ha
marosan döntöttek : a kocsit 
ki kell sorolni! Pedig külse
jén még frissen csillogott a 
festék. A vonattm több kül
földi utazott. s bár mindenki 
szavát nem értettem, az arc
kifejezések, a szavaik hang
súlya elárulta felháborodásu
kat. Néhányan papírt, ceru
zát ragadtak, feljegyezték a 
kocsi származását, adatait: 
MAV, Aa 1 027, GyőTi Vagon
gyáT. Egyik magyar vasutas 
iítitársam keserűen jegyezte 

meg:  ,,A forgalom selejtje!" 
Bosszankodva hagytuk el az 

új, mégis „rokkant" kocsit s 
ez alkalommal szégyelltük, 
hogy magya1'0k vagyunk. Ed
dig a történet. 

Fel éled a rossz emlék . • •  

Azóta a kellemetlenség em
lékeit elmosta az idő, s tán 

soha eszembe sem jutott vol
na, ha a közelmúltban nem 
ültem volna fel a Dunakeszi 
Járműjavító Mosonmagyar
óvárra irányított „nagysebes
ségt,,'• futópróbájára. 

Idő: 1962. november 14., reg
gel 7,45 óra, Budapest Kelen
föld pályaudvar, X. vágány. 
A próbaszerelvény „utasai" : 
átadók, átvevők és egy újság
író. Megkezdődik az ilyenkor 
szokásos munka. Beülök az 
egyik kocsiba és az A 7222. 
számú Üzleti-TáviTatlap egyik 
másolatát olvasgatom. :E:r<ie
kes adatokat tartalmaz. A fu
tópróbára indított kocsik szá
mának felsorolása . után.-� 
vetkező állt: ,, . . . XI. há 14-én 
Teggel 8 órakOT az 1302 'lI/32. 
II. sz. vonatolc menetében Győ
Ti_g 75 km/óra, onnan 12 óra 

körüli indulással a 3 11. sz. 
vonat menetében Tatáig 100 
km/óra sebességgel a felsorolt 
kocsil.cbn! állritt s•erelvény fu
tn.iróbát tart . . .  A Keleti ren
del.ien ki ell'll 100 kilométerre 
e"g•dél11ezett é.� iól múködó 
fűtótranszformáto�r�l fels-,,e
Telt 1>i'lom„smo�"onyt. A Ke-
1,,+i vmom„smo•donwzfn ál
lf+•rt 1d ir'óben. KPlenföld�e ... " 
t- 'M•<- · ;.,qzgató megbízásá
ból : Bal1:i:s. 

Hol késik a mozdony ? 

Tehát arról van szó, hogy 
különleges utasítást kaptak az 
állomások forgalmi szolgálat
tevői : ,,nagysebességű futó
próba: zöld utat!'' Miközben 

· elmélkedem az óra mutatója 
is ·alaposan megugrott. Né
zem: 8.30 óra, a szerelvény 
n em mozdul. Még egyszer meg
nézem a távirati lapot: indu-
lás reggel 8 órakor. Az újabb 

szabb ideig tartani kell . . .  Ha 

ez nem vo!t elérhetó, a futó
próbát meg kell ismételni. 
Csak sikeres futópróba után 
tekin.thetó a kocsi műszakilag 
teljesen megbízhatónak, csak 
ezek után kerülhet a forga
lomba . . . .  A futópróba a meg
adott idóben induljon, hogy 
az előírt futási feltételek biz
tosítva legyenek." 

Zöld út helyett tilos jelzések 

Még egyszer a pályafenntartási 

szakszolgálatnál előforduló balesetekről 

Hosszadalmas lenne felso
rolni az út bosszúságait, hi
szen 10-1 5 perces futás után 
a szerelvény megáll, az addigi 
mérések kárba vesznek, meg
ismétlik, a vonat megint las
sít és ez így megy Mosonma-
gyaróvarig. A Magyar Vasutas novem-

1
17  baleset történ . 407 k,esett 

\ 
A ha1 madilk kérdés. amit 

19,55-kor a Dunakeszi Jár- ber 2-án megjelent számában munkan�PPal: _Ezzel szemben meg kell említeni az, hogy a 
műjavító „nagysebességú" fu- ,.Fokozni .keil a balesetelhá- 1962_ elso fé.eveben 46 baleset 

I 

főnökségek szakszervezeti bi
tópróbája megérkezik a Ke- ritási tevékenységet az épí- történt 1281 kiesett munka- zottságai sem helyeztek súlyt 

Ienföldi pályaudvarra. Vala- tési- és pályafenntartási szak- nappal. . . . . a baleset-helyzet állandó és 
ki megjegyzi : ,,Ez az út gyász- szolgálatnál" című cikkben A sz'?mbath�lyi iga�gatosag rendszeres tanulmányozására. 
menetnek is beillett volna." arró1 olvashattunk, hogy a ter- II. osztalya ala tartozo veszp-

Nézem az órámat, 1 1,48 1 · · 
edm, k 11 tt rétm es tapolcai pft. főnöksé-

Ezzel véget is érne a riport és me eSi er · en)'.e m: e .a geknél 1961. év első felében 
perc. A vonat lassít. :E;ppen hallom az olvasó vég!következ-

1 
szakszolgálat vegrehaJtó fo

laza a munkafegyelem 

csalt döcögünk. Szár állomás tetését: ,,Ilyen is előfordul.'' nökségeinél nem tettek meg 6 baleset történt, 447 kieset! A fentiekből kiindulva 
bejárati jelzője tilosat mutat. A többéves gyakorlat viszont mind_ent_ a ��lgozók baleset T?l:nkanappa!. A:- 1962 elso adódnak azok a meg nem en-
12 órakor Tatabánya-alsó be- mást mond. Ezt bizonyítják az elleni védelmeert. felevi, bales�tek szarna v,szont 

I 
gedhető káros gyakorlatas, 

járati jelzöje állítja meg vo- öttevényi állomás forgalnú 
1 7•- trug a kiesett munkanapok amelyek nem közvetkn, de 

natunkat. 12,13 perckor ismét szolgálattevőjének szavai: Szomorú statiutika 
szarna 321 '.'aP: , , közvetett módon elősegítik a 

megállunk. Itt hosszabb ideig M' d f t • · b z • 
A - szegedi „ ig�gatosag II; balesetek emelkedését. Ezek a „ in en a u opro a e ott, osztalya teruletehez tartozo k „ tk "k ,,pihenünk" és C6aik 15 per- utolsó a próba." A budapeSti igazgatóság II. békéscsabai, kecskeméti pit. ·ove -ezo : , , 

ces veszteglés után enged be !gy most máT teljes a ma- osztálya alá tartozó krisztina- , :E: 'tés' F" " k , él 1961 A szakszolgalatnal megla-
az állomás. J;;s ha már lúd, 1 gyarázat az Aa 1027-es kocsi városi, szolnoki ,  székesfehér- es � 1?1 1 ono segn 

„ zult a munkafegyel�m. amit 
legyen kövér: a tatai állomás sorsára, amelyet me'g u' i· ko- vári, hatvan-salgótarjáni e:so felebe_n 36 baleset tor- nemcsak a balesetek számsze-

"' ,.,, tén t, a kiesett munkanapok • Lked , • · forgalnú szolgálattevője az , rában, első külföldi útján ki .c.pületfenntartási. Bp . .c.r:ítési, , 944 Az 1962 1 • f T . ru eme ese es a k1eset1 

előbbi negyedórás állást meg- [ kellett sorolni .  Bp. Mai\asépitési és Hídépílé- szarna · . · e:so _e eV! munikanapok növekedése je-

toldja még 7 perccel. Várkúti Miklós si Főnökség területén 1961. év bale�tek szam� 41• a kiesett lez, hanem az igazolt és iga
első felében 79 baleset tör- muniKanapok szarna 1 185 mun- zolatlan munkanapok száma, 
tént, 2072 kiesett mun'.<anap- kanap. . . , , a túlóráztatáso'c megnöveke
pal. Ezzel szemben 1962 e:ső A . debrec:ni ,gaz�atosag II. dése is. A technológi,zi fegye-

Munkavédelmi örök tanácskozása 
felében 130 bal.eset történt, osztáI.i:a al:3- tartozo Deb:e.- , !em. az utasítások és óvó-
3847 kiesett munkanappal. ce1; es�. De�irecen , ?E:h: j rendszabályok előírásainak be 

ko ny1regyház1 pft. es az ep1tés1 . á · -
A mis lci igazgatóság II. főnöksé k terül tén 1961 1 _ 1 n

�
m tart sa _1s a munka rová

osztálya a' á  tartozó O-mis- , ge e .. , .e so 
I sara megy es a balesetek ;n

kolci, hatvan-füzesabonyi és f�leben 22 baleset tortént, 598 dok'olatlan megn"vekedé 'he Szeged áll.omáson Tóth Jó-
I 

lyes helyzetbe. Felihívta a 

zsef intéző, az szb munkavé- munkavédelmi őröket, hogy 
delmi felügyelője november erélyese bben �pjenek fel 
19�n tanács'kozásra hívta ösz- minden elbizakodottság és 

az Új-miskolci pft. főnökség kiesett munkanappal ,  míg vezet. 
o se z 

területén 196l első félévben 
1962. első félévében 37 baleset dki 1 
mellett, 656 a kiesett munka- Ren vül e hanyagolt a 

sze a mulllkavédelmí őröket. könnyelműség ellen. 
Megjeilent és fe-lsszólalt a ta- A munkavédelmi őrök közül 

nácskozáson Nagy István ál- többen felszólaltak és ismer
lomásfónölk is és beszié'lt az tették végzett mulllkáju1kat. A 
állomáson előforduló baleseti dolgozók között sokan nem 

vesz.élyek>ról. Megállapította, veszik komolyan a munkavé
hogy leggyakra bban a szabá- delmi őr figyelmeztetését. El
l!f.ok, be nem tartása folytán mondották azonban, hogy ál
tortentek balesete-le. A dolgo- talában javul az álJomás 
zókat gyak>ran a saját erejük- munkafegyelme, s ezt igyekez
ben, ügyességűkben való tili- ne'k> tovább erősíteni. 
zott bizakodás sodorja veszé- (bá.nkfalvy) 

=.Siker-es-,,.ígazgatási, munkaügyi 
és számviteli vizsg,a 

Köszönet 
Lengyelországból 

Dr. Beda Eugén szczavni
cai lengyel orvos, aki az c-lc
tóber 27-i romániai vonatki
siklás miatt Budapesten 
kénytelen volt útját megsza
kítani, a következő kószönő
levelet küldte a MAV Vezér
igaigatósághoz: 

- ,,E�ton- szer.e.tném .megkö
szönni azt a jóindulatú s�git
séget, amelyet Kontra Gy;j1 gy 
intéző, Budapest Keleti pá

A különböző szolgálati fő
nökségek 35 dolgozója vizsgá
zott a múlt pénteken a deb
receni igazgatóság tanácster
mében. Az igazgatási, mun
kaügyi és számviteli vizsgák 

- az írásbeliek és a szóbeliek 

egyaránt - jól sikerültek. 

le. Mindenki megfelelt a kö- lyaudvar dolgozója október 
vetelményeknek. 27-én velem és családamm'>l 

Azért is elismerésre méltó szemben tanúsított Kontra 

A vizsgák befejezése után 
dr. Kisrákói Tibor, a Vasúti 
Főosztály 1/3. szakosztálya ne
vében üdvözölte a tanfolyam 
előadóit és hallgatóit, majd 
gratulált a jó eredményhez. A 
vizsgát hárman kitűnő, nyol
can jeles, tizenhárman jó, 
nyolcan közepes. és hárman 
elégséges eredménnyel tették 

ez az eredmény, mert a többi György csakúgy, mint a vas
négy igazgatóságnál hasonló út számos alkalmazottja iga
vizsgák alkalmával sokan nem zi embeTséget és á!dozatké,<:
feleltek meg a követelmények- séget mutatott irántunk, ;,énz 
nek és pótvizsgára lettek uta- és nyelvismeret nélküli k'il
sítv,a. A tanfolyam hallgatói földiek iránt. 
megköszönték az elóadók ala- Mindazon lengyelek ncvé
pos és áldozatkész munkáját. ben,  akik október 27-én, a 

A sikeresen végzett hallgatók romániai vonatkisiklás miatt 
közül sokan tervezik, hogy Budapesten tartózkodtak, li.e
tovább tanulnak, mert a tan- rem, fejezzék ki leghál:ásabb 
folyam jó alapot adott a köszönetünket Kontra György-
tisztképző tanfolyamhoz. ne,k. 

Farkas Imre 
Debrecen 

Dr. Beda Eugén 
orvos.'' 

Hal'minc nap az Egyesült Államokban OttjártamkoT az építkezés 
már a nyolcvanadik emeletnél 
tartott, s a pályaudvaron 
megfoTduló utasoknak jófor
mán fel sem tűnt, hogy felet
tük ilyen hatalmas méTetú 
munka folyik. 

Felhőkarcoló a pályaudvar felett 

,. 

napok száma. munikáscsapatok feletti mű-
A pécsi igazgatóság II. osz- szaki és biztonsági felügyelet 

tálya alá tartozó főnökségek- ellátása. Igen e'harapódzott 
nél sem jobb a helyzet az el- az a gyako,rlat, hogy az elő

múlt félévhez viszonyítva. mun kások, csoportvezetők 

Hiányos a1 ellenőrzés 

Miben össz,egezhető a pálya
fenntartási és pályaépítési 
sza,kszcl.gálatnál a fentiekben 
ismertetett, de koránt sem tel
jes számszerű baleseti hely
zet? 

A jelenlegi helyzetet ele
mezve, több szubjektív okot 
lehet találni, amit vél�ni€
nyünk szerint meg lehet, és 
meg is kell szüntebn.i. Maga 
az a tény, ahogyan a végre
hajtó főnökségek vezetői, irá
nyítói és ellenörzó dolgozói a 

munDrnvédelem és balesetmeg
előzés kérdésével foglalkoz
nak, nem megengedhető. 

A másilk ok az, hogy a vég
rehajtó főnökségek szolgálati 
főnökei, főmérnökeí, szakasz
mérnökei, vanalkezelői . ep1-
tésvezetők, pályamesterek -
tisztelet a ,Jctvéte1nek - ön
elégültekké váltak, a korábbi 
években elért szép eredrrné
nyek láttán. Egyesek úgy gon
dolják, hogy a munkavédelem 
nem tartozik a termelési fel
adatok,,•�. Ez rendkívül káros 
szemlélet. 

nem irányítják a munkásesa-
patot teljes sza,kszerúséggel és 
biztonsági előírások betairtá
sával. Megtű-rnek helytelen 
munkafogáso1<at. , terepegye
netlenségeket, rossz szerszá
mokat. 

Az igazsáe'hoz tartozik még, 
hogy nem ellenőrzik érdemle
e:esen a munkavédelmi előírá
sok betartását a főnökségek 
meis:zaki 'közegei. A baleseteik 
miatt e'indított felelósségre
vonások alk.almazásánál sincs 
minden rendben. Egyes veze
tők a balesetek esetil,ben, az 
első fokú fegyelnú hatósál!l 
jogkörüket nem gyakorolják 
az e15írásd'.<nak megfelelően. 

Nem volna tárgyilagos az 
ismertetés. 1'a nem tennénk 
említést arról, hogy eseten- • 
ként a létszám g11akJori fluk
tuációja és egyéb objektíi, 
okolk is elősegítik a ba1esetek 
megtörténtét. Azonban nem 
e7,ek a jellemzőek. Jellemző 
o1<ok ozok. amelyek meg.�zün
tethetók. Erre kell mozgósítA
ni a véirrehaító szolgá1at va
lamennyi mú.szadd dolgozóját, 
a szakszervezet aiktíváit és ha 
a jó tanácsot megszívle1ík. " 
siker biztns nem foe- elm•ra<L 
ni. Reméljük. a · következő 
időben írni 1esz. 

Sári Antal 
m. főintéző 

- • --

Ellenőrzik 

a téli felkészülést félórák egymást követik, de 
mozdonyt nem kapunk. Köz- A harmincnapos tanulmány
ben az I. Vasúti Fóosztályról út . sajnos csak úgy jöhetett 
jelenlevő illetékesek már a létre, hogy a magyar úszó
tizedik telefonsürgetést is le- sport az utóbb-i években a 

adták. Tíz órakor egy mélypontra került. Mennyivel 

vill�nvmozdon v tűnik elő a jobb lett volna, ha például a 

távolból, de ahogy jött, oly nyolc év előtti magyar válo
gvorsan elviharzik. Kiderü.1.t. gatott úszócsapattal, három 

hr,rn1 BudaörsTe irányítottá/,. vasutas olimpiai bajnokkal 
Újabb intézkedést kap és fél- utazgathattam volna az Egye
l izeneg.vkor már a mi vona- sült Allamokban. ReméLem, 
tunk élén áll. Hamarosan elő- nem kell még nyolc évig vár
kerül az 55-005-ös mozdony ni arra., hogy a BVSC-nek le
teljesítménvi lapja: .,XI. 14- gyen három olimpiai bajnolca, 
én 3.13 órakoT a Keletiből ön- akikkel mint kísérő, ismét vé
költsépben Ferencv6rnsb11, iTá- gigjárhatom azt az utat, amely
nyították. 3,23 órától 8,40-íg ról most szeretnék néhány ér
tartózkodot+ ott, Onnan qép- dekességet elmondani. 
menetben 9.10-kor Budaörsre Elöljáróban még annyit, hogy 
érkezett. majd Kelenföldre irá- sportbeli tapasztalataimat a 
n11ították!' sportsajtó már közöUe, így in-

Tizenee-y órakor- megtörté- ká bb a 1cözérdekúnelc számító 
nik a fékoróba. e[!V hang az élményeim-ráz számolok be a 
;.,rlul�•t jelzi. A Vilenc kor�i- Magyar Vasutas olvasóinak. 

te 21.30-kor már New Yorkban 
voltam. 

A leszállás rövid ideje is 

elég volt ahhoz, hogy New 
York méretei. káprázatos fé
nyei és óriási autóforgalma a 
kb. 600 méter magasságból is 
bámulatba ejtsen. A leszálló
betontól számítva a repülőtér 
fogadócsarnokáíg 16 felszál
lásra készülő óriásgépet szá
moltam meg, az egyébként ha
talmas méretú repülőtéren. 

A következó percekben 
újabb meglepetésben volt Té
szem. A Tepülőtértől sokkal 
hosszabbnak tűnt az út a 
Grand-Central pályaudvarig, 
mint Budapestt!5l New Yorkig. 
A pályaudvar a Manhattan 
kellós közepén van. A vonatok 
föld alatt érkeznek és indulnak 
a pályaudvarról. Itt egy kicsit 
már vasutas szemmel nézelőd
tem. Érdeklődésemre kísérőm 
elmondta, hogy a pályaudvaT 
meglehetősen nagy területen 
fekszik és épület€ szinte el
törpül a felhókaTcolók mellett. 
Nem sokáig. Egy élelmes tár
saság UIJ'Yanis ajánlatot tett, 
hogy a pályaudvar épülete fö
lé felhőkarcolót építtet. A vas
úttársaság azzal a feltétellel 
adta beleegyezését, hogy az 
építkezés alatt ne zava'l'ják a 

vasút forgalmát. 

„Öszvér" mozdonyok 

Mielőtt felszálttam a Boston 
felé induló expresszre, köze
lebbról is megtekintettem a 
szerelvény furcsa k:ülsejú moz
donyát. Nálunk ugyanis nem 
látni ilyen gépeket. A hatal
ma.s alkotmány egyik részében 
diesel-, a másikban villamos 
motorok múködnek. A város 
hatáTáig a diesel-motorok dol
goznak, majd átke:icsolna/c és 
a villamos motorok veszi1c át 
a szerepet. Ezek az „öszvér'' 
mozdonyok nem tartoznak a 
legújabb géptípusok közé. 
Mint megtudtam, körülbelül 
5()-{jO évvel ezelótt egy gőz
mozdony szikrájától egész vá
rosrész leégett New Yorkban. 
A város akkori vezetői a nagy 
tűzeset után törvénybe iktat
ták, hogy New York területé?l 
gőzmozdonyok és egyéb fútő
anyagtü.zelésú mozdonyok nem 
közl.ekedhetnek. Ez a tÖTvény 
még ma is érvényben van, pe
dig a faházak helyén ma máT 
vasbetonvázas, magas felhő
karcolók állnak. 

szembeötlőbb, a kocsik tiszta
sága is kifogásolható. Ennek az 
a magyarázata, ho!l'Y a közúti 
és a légiközlekedés fejlődése 
következtében csökkent a vas
utak személyforgalma, keve
sebb a bevétel, természetesen 
kevesebb jut új kocsik beszer
zésére ís. 

Mint éTdekességet szeTet- Pécs állomás szakszervezeti 
ném elmondani azt is, hogy bizottsága az állomás vezetői
az utasok nyugodtan felszáll- �el október elején a téli fel
hatnak jegy nélkül a vonat,;a, készülés jegyében alapos 
mert a szerelvényen 1.'áltott üzemszemlét tartott. A ta

menetjegy mindössze 15 cent- . pasztalt 
tel keTül többe, mint a pénz- hiányosságok felszámolá-
tárná! váltott. Ha valakinek sát azóta gondosan ellen-
erre az összegre is szüksége őrizzük. 
van, az utazás befejezése után Megállapításunk szerint jól 
a vasúttársaság a jegy felmu- végrehajtják a kiadott utasí
tatása ellenében a 15 centet is tásokat. 
visszafizetí. Megvizsgáltuk a dolgozók 

Szembe ötlött az is, hogy a téli ruhával történt ellátását 
fő vonalakban hosszú, gyak-ran és megállapítottuk, hogy még 
100-120 kocsiból áUó tehervo- mintegy 200 ruhadara bot nem 
natok közlekednek. Ezeket a kapta'k me,g dolgozóink. Ezek 
szerelvényeket néha 4--5 die- megküldését decembeTre ígér
selmozdony továbbítja, A te- rik. A szabadban dolgozók 
hervonatok közlekedtetése, kü- melegítő itallal való ellátása 
lönösen nagy távolságokon, még biztosítva van. KbcsiTende
ma is nagy üzlet Amerikában. zőink szá.máTa 

ból álló vonat elhaf(Yja a ke
lenföldi pályaudvart. 

Mielőtt elindultam, alapo
san felszerelkeztem a futó
próbákra vonatkozó rendelke
zésekkel. !gy aztán volt bő
ven mit tanulmányoznom az 
út elején. Olvasom: ,.A futó
próba legnaa11obb sebe.ssPne a 
végleges műszaki leírásban 
mer,állapítoft legnag11ob b  se
!Jessér,gel azonos . . .  A legna
'1/0bb sebességet �• ,.,.,.,_. 

Budapest-New York 1t óra 

A Budapest-Amszterdam
New York közötti repülőutat 
oda-vissza egy turbólégcsava
ros IL 18-as utasszá!Utó gépen 
tettem meg, olyan rövid idő 
alatt, hogy a távolságot még 
csak érzékelni sem tudtam. Ez 
nem túlzás, hiszen délelőtt 
10.30-kor indultam a Ferihervi 
r�rről, és méa aznap es-

Utazás közben is találkoztam 
néhány érdekességgel. Elsónek 
azt szeretném megjegyezni, 
hogy a szerelvény nem a leg
modernebb kocsikból volt ösz
szeállítva. S ami még enné1• is 

Éppen ezért nem ritka, hogy az 
expresszvonatot egy-egy állo- gondoskodtu.nk megfelelő 

máson megelőzi a gyorsteher- melegedő helyiségról. 
vonat, Igy végre leselejtezhetjük a,t 

New York és New Hai,en kő- az E-kocsit, amelyben tava'y 
között a 140 kilométer távol- melegedtek: a kocsirendezB:� . 
ságot háromszori megállással 1 Munkavédelmi és munká-•• 
óra 30 perc alatt tette meg a ellátási bizottságunk a u,I 
gyorsvonat. Az el7'Yi1c állomá- hónapakban Is ren.dszeTeset 
son egy 101 ko:sib6! álló gyo'l's_ elLenőrizni fogja a dolgo7r>" 
tehervonat bennünket is meg- e1látását, helyzetét. hogy bi• 
előzött. Sáros! Imre tooíthassuk a balesetment 1 
főfelügyelő, a BVSC úszóinak munka feltételeit. 

mesteredzője zomJ Lajos 
(Fol11tatjuk.) Pécs állcmás 
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Negyedik helyen végeztünk 
a nemzetközi versenyben 

1962 október végén a 'eo
gyelországi Wroclawban tar
tották a baráti országok oos
utai közötti munkaverseny 
első félévi értékelését. 

A Budainsten 1961-ben alá
írt · munkaverseny�zerzódés 
alapján másod ízben történt a 
ftlléves verseny értékelése. A'?: 
értékelé�t a Prágában székelő 
ellenőrző iroda végezte. ,\ ta
nácskozás részvevói ennelc 
alapján tárgyalták az öt or
szág vasutainak eredményeit, 
illetve állapították meg a ii,�
lyezési sorrendet. Eszerint 
1962 első felében a következő 
i;orrend alakult ki a barát: 
államok vasutai között: 
1. Lengyel Altamv-:i.suta.k 

kaverseny nemzetközi jelen„ 
tóségébőt kiindulva demezte 
az első félév eredményeit, 
ugyanakkor rámutatott a fenn
álló hiányosságokl·a, amelyek 
akadályozák a verseny hc
iyes, reális értékelését, fo
ként az eredmények határ
időre való közlését. 

A munkaverseny eddigi 
szakaszának tapasztalata, 
felszínre hozták az adai.szo;_ 
gáltatás hiányosságait és az 
egyes vasutak eredm.lnyeinek 
reális összehasonlít.hatoságát. 
Az érvényben levó szabályoK 
szerint ugyanis a Lranzitá.!ó 
vasutak hátrányos he;yzeLben 
vannak azokkal az országok
kal szemben, amelyekneo< 
alig van, vagy egyáltalan 

Z. Bolgár Allam1;asuta1<: nincs tranzit tehervonata. 
3. NDK Allamvasutal<: • :E:ppen ezért 1963. január 1-
4. Magyar 4Uamva.mta,c tói magyar javaslatra az ér-
s. Cseh.szlOVak Allamvasutalo 

I til<:e!é3 új formáját vezeii& 
Az ellenőrzo iroda a mun- be. 

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

A 424-046-os mozdony és személyzete 

A blztonságos munkához tart-0zlk a mozdony múszaki átadá
sa és rendszeres viz gálata. A képen Bakos János mozdony
vezetó - egyenruhában - átveszi a gépet váltótársától 

Schmidt moUfóDyvezetótól és tütöjétóL 

A ferencvárosi fútóház egyik 
legjobb. legmegbízhatóbb gé
pe a 424--046-os számot vi,eló 
mozdony, Nemzetközi gyors
vonatokkal száguld, vagy ha 
kell, túlsúlyos tehervonatokat 
továbbít, csakúgy, mint a töb
bi nagyleljesítményú gőzmoz
dony. Mégis, ami ennél a gép
nél feltűnő - amiért érdem'C!S 
írni róla - az a tisztasága és 
gaulaságos üzeme. S ez ,már 
nem a gép érdeme, hanem 
azoké aki'k vele dolgoznak, 
Ba.koi János mozdonyvezetö 
&z.0eialista brigádjáé. 

Amikor Bakos Jánossal be
szélgettünk, arra voltunk kí
váncsiak, 

ml a titka a 424-046-os 
mozdony megbizbatósái;á
D&k, Jó teljesítményeinek. 
- Amióta megalal<:ítottul<: 

- Kiderü.lt, hogy kissé sz.e_ 
rények i:oltunk - válaszolta 
Bakos János. - Balesetmente
sen dolgoztunk., s a válla!t mo
sási kilométert eddig másfél 
ezerrel túlteljesítettük. Szen
takarékosságunk. megközelíti 
a 15°,0-ot, egyéb anyaga1<bó/. a 
tervezett mennlfiség duplá.}át 
takaritottu.k meg. 

A pártkongresszus tisztele
tére tett felajánlását te
hát túlteljesítette a Bakos-bri
gád, meJ,ynek tagjai: Sánta Já
MS Schmidt György, Csorba 
JárÍ.o3, Tarr Ú1.jos és Benkó 
János. Céljuk. persze. nemcsak 
a terve]< túlteljesítése volt, ha
nem az is, hogy a munka so
rán szocialista típusú embe
rekké formálódjanak kis kö
zösségük tagjai. Am ezt a 
teljesítést nem lehet számok
kal mérni. Tény, hogy 

fegyelmezettségük ma Is 

példamutató, 
Politikai is'kolára járnak. új
ságokat. folyóiratokat olvas
nak a brigád tagjai. Schmidt 
György jó munkájával kiérde
melte, hogy párttag, Tarr La
jos pedig, hogy tagjelölt le
gyen. 

MAGYAR VASUTAS 

Tapasztalatcsere Jászberényben 

Hagyományoo barátság füzi szélgettek a dolgozókkal 
egymáshoz Jászberén11 és Gö- árurakiárban rend volt 
dölló állomások dolgozóit. Egy ugyan, mégis volt, ami nem 
éve párosv€1t'5eny-szerzódé;t tetszett a vendégdcnek: 

ötöttek és azóta gondosan fi- raktár falai fából uannak 
gyelemmel kísérik egymás sok: helyen már Uimasztébu 
eredményeit és tapaszra.latait. szorulnak:. Jó lenne átalakíta
Noha a versenyben eddig a ni ezt a helyiséget. 
gödbllőiek nyertek, vesztes Jászberényt is :megtekintet
nincs, hiszen a versengés ték a gödöllőiek, jártak a 
mindkét fél számára hasznoo. Kossuth Termeroswvetkezet-

A versenyszerzódés érte!- ben. majd a vasutasszak=r
mében november 11-én a gö- vezet kultúrhelyiségében meg
döllóiek képviselői tapasztalat- ismerhették a híres jászsági 
csere látogatást tettek Já.s�- birlcagul11ás finom freit. Leg
berényben. Az állomáson t,-i- közelebb a já.szbeTényiek jönrágcsok:orral üdvözölték a ven- nek Gödőllóre, ahol örömmel 
dégeket. A gödöllőiek megnéz-

! 
vár;álc őket a t,ersenytársak. 

ték az állomást, és mindenütt , 
példás rendet tapasztaltak. Az Csiba J(n;ifd 
egyes szolgálati helyeken be- Gödölló 

Egyeztető bizottság Pécs állomáson 
Ot hónapja mú:föclik az el-

1 
sok menetét és lássák, hogy 

sőfol<:ú e(]1Jeztető bizottság jogcs panaszaikat gyorsan és 
Pécs álJomás'on. Ez az egyez- az igazságnak megfelelően bí
tel.ó bizottság rövid idő alatt rálják el egyeztető biz.ottsá
népszerúvé vált. hiszen dolgo- gunk nVi,U tárgyalásokat is 
zóink könnyen felkereshetik tart. Dr. Nyíri Sámdor intézó, 
panaszaikkal. oktatótiszt, aki az egyeztető 

Eddig 12 ül!Yet tárgyaltak. bizottság egyik elnöke, hirdet
Fóként áthelyezéssel, önk.é- ményben értesíti állomásunk 
nues kilépé e1 és kisebb tör- do'gozóit a JliYÍlt tárgyalások, 
-r:énysértések.k-el kapcsolatoo időpomtjáróL h()fZY minél töb
ügyek'bcn howtt döntést a bi- ben mel!ballgatlhassák a:ookat. 
zottsál!-

.AWt. hogy a dolgozók job
ban megi.srnerjék a t.irgyalá-

Lem Pereae 
Péat 

Két szocialistabrigád 
oklevél tulajdonosai 

1960. szeptember 1-én., 15 brigád tagjai kilzösen Nsznek 
taggaJ. alakult a spoproni pá- részt a rend.ezvén11eken. Vala
l1;afenntartá.si föndkség szo- mennyien tanulnak ú patro
cialista komplex-brlgadja. Ez náljál<: a szal<:aszol<:on do/aozó 
a brigád az idei november 7- szbcialista brigádokat. 
én másodízben kapoiL szo- Patronáló munká.;uk ered-
cialista oklevelet. ményes. Bizonyítja ezt, hog11 

E bri17ád munkájáról hü tü- eddig f!R:"1/, általuk segített 
lcörk.épet nyújt a gondosan ve- brigoo kapott oklevelet és je
zetett -napló. Meg is tudjuk Lenleg 18 brigád ver.senyez a 
bf!li',Je, hO(ly .koUek.t,v �s szoq,q].�_ 8�rt.u 
e(l1/e1li fela:ianlásokat teljesí... Semmi okuk tehát arra, 
ten.elt a b1'�ádtago1'_ A közös holl1/ megpihen�el<: babérai
felajánlás'ok l<özött szerepel kan.. Az új bríoádlolcat segUeni 
az élüzem-szint elérése is. Ezt l 1<:e11, hogy átvegyék; a �Qjob
a legut-0bbi félivben is telje- ba,k tapaszta!atait és fejll5dé
sítették. újítá.<aik eddiq 19 788 ruk sokolda/.u lell1/en. 
forint megtakaritást eredmé-

1
1 Perlaki Gy\11& 

nyeztek a népgazdaságnak. A Sapron 

Vasutasok helytállása 
November 22-én. este hoz-1 szélyes szaka.sz másik oldalán 

zánk is megérl<:ezett a tél. ól- a 1,-asút mellett haladó Tóth 
mos esóvei kezdődött, azután 

I 
István vilkm11szereló - bár 

nedves, nehéz hó esett és az nem tartozik: a vasúthoz -
erősödő szél hóvihart ho.zott. felismerte a vesúl11t és zsebTapol.ca és Lesencetoma; áUcr lámpá;ával ;etezve meoáUímásol<: között 50 távíró osz- totta a vonatot. 
lop dőlt a 1.,a.súti pá.l11ára. 

Közben esedékes volt a sze
mélyvonat jövetele. Nem tör
Lént baleset, mert Márkus 
Imre pályaőr, a)<i látta a sok: 
kidőlt bszlapot, értesítette Le
sencetomaj forgalmi. szolgá
lattevőjét, ma;d durrantyúk
kal fedezte a veszélyes pálya
részt. Eltol függetlenül, a ve-

A veszélyes aJ<adá.lyoik e!• 
háritásában kiváló munl<:át 
végzett Szabó József pálya
lyamester, Darabos Ferenc 
pályaőr, Horváth G11ör(J11 le
uncetomaji állomásfőnök és 
Fel<:ete Károly távirdamester. 

Bognár Káro).y 
Tapolca 

Nyugdíjasok búcsúztatása 

11 brlgá.dct, igyek.szunk SZOCÍ(I_ 
itsta módon dolgozni - mon
dotta Bakos elvtárs. - Mun-
1<:ánk alaptörvénye a pontos
ság és a fegyelmezettség. 
Mozdonyunk karbantartásában 
is ezt követjük. Arra törek
szünk, hog71 gépünk: min.dig 
legalább olyan legven, m�nt 
ell1/ ;ól ö!tözött vasutas. D'? 
nenicsak külsejére adunk so
kat, lian,im bel3ő tuztaságara 
is. 

A gondos karbantartással 
már voltaképpen elvégzik a 
megelőző karbantartást is, hi
szen fgy könnyen fel tudják 
fedezni a gép korával együtt
járó ,.megbetegedéseket". 

lgy már értjük, honnan ered Minden negyedévben egy. 
a 424--046-06 mozdony megbíz- srer ÖSS2ehívják a pécsi igaz
hatósága, gazdaságos üzeme... gatóságna.l. azokat az idős va-

sutasokat, akik abban az ev
negyedben menteit nyugdíjba. 
A legutóbbi búcsúztatáson 
több mint 40 nyugdíja.st látott 
vendégül az igazgatóság. 

A kisebb Javításokat a 
brigád tagjai maguk vég-

zik el 
Csökkentik ezzel mozdonyuk 
üzemi költségeit, s azzal Is, 
hogy nem kevesebb, mint 13 OOO 
kilométert vállaltak mosástól
mosásig, úgy hogy a kazánt 
mindig !<lfogástalan állapot
ban tartják. 

- Milyen vállalással vesz
nek részt a kongresszusi mun
kaversenyben? - kérdeztük a 
brigád vezetőtől. 

- Sokat törtük a fejün-.uit 
a.um, mit vállaljunk, ami 
erőnkhöz és igyekezetünkhöz 
is méltó, Ugy gondoltuk, szén
ből B, egyéb an111l{lból 100:,-os 
megtakarítás megfelel képes
ségeinknek. Nem legénykedPs
böl tet:ük, de a menetidő bc
tartá.,a mellett vállaltuk: a t1L!
.rul11os vonatok tot•áb bftá.sát i.s. 

- S az eredmények? 

Terve,i lelüli nau1alui,�-al 

a S§'Ocialista cínaért 

Az év végi és a jövó évi 
fe1adatokró' t.irgyaltak leg
utóbb a békéscsabai pál71a
fenntartási főnőkséghez tar
tozó szocialista brigádo'< veze
tői. Megbeszélésükön Koszo
rus elvtárs, a szegedi igazga
tóság II. osztályának helyettes 
vezetője ismertette az ered
ményeket és a feladatokat. 
Örömmel szólt arról, hogy a 
gépesített mozgószakasznál 
már az ötJdik szocialista bri
gád is me�lakult. 

hely címet. Az orosházai Xll
es szakaszon dolgozók a kong
resszusi verseny eredménye
ként egy vágánykiiométerre!l 
túlteljesítik a fenntartási ter
vet. 500 méter vágány terven 
felüli javításával kívánják 
zárni az Mei évet a vésztői 
VIII-as szakasz pályamun1-á
sa:i. 

A felszólaló bnigádve?..etók 
szóvá tettek több hiá11ybssá
got is és kért.ék, hogy a fö

A tótl<:om.Msi Xl--es szakaszt nölkség és az igazgatóság ad-
képviseló brigádvezető beje- ion segítséget problémáik lentette. ho11y az idén túltel- megoldásáJioz. 
jesítik szalagoo fenntartási 

1 tervüket és Jövőre el akarják B-Oldfzsár Gyota 
nyerni a sz'ocialista s�olqá.lati Béké&&aba 

Ezen a szép ünnepségen 
előS'ZÖr az igazgatóság szb
ti tkára üdvözölte a becsületes 
munkában m.egöregedett vas
utasokat, majd Tóth János 
igazgató méltatta a nyugdíja
sok munkában eltöltött gaz
dag éveit. Megköszönte ered
ményes, jó munkájukat, 
amellyel sd'.c � át segítet
ték a vasutat. Arra ]<érte őket, 
hogy továbbra is tartsák fenn 
a kapcsolatot régi szolgálati 
helyeikkel és adják át tapasz
talataikat a fiataloknak. 

A most nyugdíjba ment 
dolgozóknak nagy részük van 
abban, hogy a pécsi igazgató
ság a III. negvedévben meg

nyerte az lgaz(ldtóságok verse
nyét. Ezért valamennyi most 
nyugdíjba ment dolgozót 300 
forint jutalomban részesített 

1 

az igazgatóság. 
Bódop Mihály 

Dornb6\rár 

� 

s 

Új kocsik készülnek a Dunakeszi Járműjavítóban 
tA DunakeSZi Járműjavító J-e3 g11árrészlegében naav mun�
ban vannak: 4 dolgozók. A negyedik newedévben az Utaulla,. 
ó réuéf'e 10 db. modern hálókocsit, a MAV részére pedig 1& 

db. Aah e!.sóosztályú, négytengel11es személvkocrlt �szítenek. 
A lcocsik forqóa.lv<izzal, piro., bánonnval bevont ulésel<:k-el 
készülnek. 

Litniczky Lajos asztalos brigádjának egy része a 4-es Aah 
kocsiban az oldal burkolat fabetéteinek a beszerelését végzl. 

Amint az egyes l)'árréslllesben elkészül egy kocsi &olópadra 
kerül és elvl1ák az ebem � másik részébe. 

(Hemz(I Károly képriportja) 
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Helyes kezdeményezés 
A va.suta.s szakszervezet bu- 1 összejövetelf'e szóló meohivó 

d<lpeati bizottságának munká- ezúttal két személyre szólt. 
iát a függetlenítettek meUett A budapesti igazgatóság 
mintegy 300 társadalmi aktí- kultúrtermében megta,f'tot ta

va segíti. Az aktivá:k nélkü- !ál�o.zó hivatalos rész� r?."'�d 

!özhetetlen erőt jelentenek a ��!�%e:-;0t;� s:;�:!,;;1 s::i� 
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Szel lemi vetélkedő 
gyér számú közönség előtt 

Isebredugott kézzel . . .  
'11.ozgalomban. Ennek a véle- után Bakos Mihály. a Szak
'11ényének adott kifejezést szervezetek Budapesti Taná
:iabó Pál, a budapesti bízott- csa nevében fejezte ki elisme_ 
,ág titkára is, a társadalmi f'ését az aktívák-nak. Az ün
,z.�tívák önzetlen segítségét - nepséget közös vacsora, majd 
·iagyon helyesen - meghitt kollektív színházlátogatás kő-

A Vasúti Főwztál11 szak- , ellenére is mintegy ötvenen 
szervezeti bizottsága, KISZ- foglaltak csak helyet a kutúr
bizottsága és MSZBT szerve- terem széksoraiban. Ez annál 
zete november 28-án, szerdán is inkább meglepő, mivel há
este műsorral eg11bekötött rom társadalmi szerv rende
szellemi vetélkedőt rendezett zésében zajlott le a vetélkedő. 
11 főosztály kultúrtermében. Vajon miért e közömbös!ég? Munkások takarítanak a pályaudvar csarnokában. Né
A vetélkedőben résztvevó há- A vetélkedő kérdéseinek ősz- gyen. Az ötödik zsebre tett kézze1 nézi á.ket. Négyen söprű
rom ötw,gú csapat - kettő 11 szeállítása sem mandható a ve!, lapáttal ügyködnek, komótosan. Reggeli hangulatról 
főosztály, egy pedig a BVKH legszerencsésebbnek. Az elsó árulkodik a mozgásuk. 
KISZ-istáiból tevődötit össze kérdéscsoportot kivéve megle- Az ötödik a munkafelügyeló, a brigádvezető. Ell.enórzi, 
_ gyér számú közönség előtt hetósen nehéz, az átlagember hogy szakszerűen fogjá,k a söprűnyelet, nehogy megszeg1ék A 
mérte össze tudását. mi}ve_ltségét jóval megh�a_dó 

I 

techno1,ó�t1 s vis_szafelé sep_e�jenek. "'.�yáz, hOf!Y beosztot-, • ti 1,é k „ b f , , ' vette. A társadalmi a,ktívák oara g or en, a e,ese� Berkesi András: . A kör bezá-
7ek. illetve a férjek jelenlé- rul" című drámdját tekinlet
tében köszönte me,g. A barátí ték meg a J6kai Színházban. 

kerdések szerepeltek a Játék- tai az eloif'as szerinti menny,seget emel1ek a lapatra. Egyszó
Érthetetlen, hogy egy olyan ban. Különösen szembetűnő val ő a munka óre, zsebre dugott kézzel. 

nagy hivatalban, mint a fő- volt ez a harmadik forduló- Az egyik munkás cigarettára gyújt. Haragosan mordul rá 
osztály, a gondos előkészíté� ban. a mu-n!kavezető. úgyis van! Amikor a gyárakban minden ép• 

kéz.záb embe'J' minden percet kihasznál, amikor sok esetben a 
függetlenített művezető is megragadja a szerszám nyelét, ez a 

Harkányi pillanatkép 
könnyelmű munkás a munkavezető jelenlétében (!) ahelyett, 

Eszperantó szakcsoport alakult 
a Vasútforgalm.i Technikumban 
A szegedi vasútforgalmi vetítő eszköz az  eszperantó. 

Csörögnek 4 telefonok Har
kány állomás forgalmi irodá
jában. A szolgálatban !.evő 
forgalmistát, Péti Imre elv
társait percenként hivják. 
Gyorsan intézkedik é.s a mun
káját mégis magabiztosság, 
nyugodtság jelzi. 

vonatnak szabad utat 
sanak. 

hogy áldozatot nem ismerve harcolna a szeméttelenítés nagy
szerű célkitűzéseiért, könnyelműen cigarettára gyújt! Hát, 
kérem szépen, hol itt a fegyelem? Vagy annál is több: a 

biztosít- munkavezető iránti tisztelet, aki, ha kell, munkaidejénelc 

technikum tanárai és tanulói Tanulmányozni fogják a ma
dr. Szántó Tibor tanár vezeté- gyar és a külföldi eszperantó 
sével eszperantó szakcs0portot irodalmat és igyekeznek szé
al.akítottak. lesíteni az eszperantó nyelv 

Azt tervezik, hogy a rendes értőinek táborát. 
tanrendi anyagon túlmenően Felvették a kapcsolatot a 
elsajátítják az eszperantó szegedi eszperantistákkal és 
nyelvet. Azért tartják helyes- levelezni fognak külföldi diá
nek, mert a népek közötti ba- kokkal is. 
rátsá11 ápolása, a vasutas dol
gozók nemze!Jközi tapasztalat- ! 
cseréje szempontjából jó köz-

Szllárdi Sándor 
Szeged 

Nemcsak a munkában, 

a sportban is élenjárnak 

A hatvani Villamos Vonal_ ul csa,patu'k Hatvan város baj

felügyelőség alig néhány éves nok.ságában a második helyen 
múltra tekint vissza, s máris végzett. Jó hírnévnek örvend 
kitűnó kollektíva dolgozilk ott la,bdarúgó-csapatuk is. A röp
együtt. A dolgozóik: nemcsak labda és labdarúgás mellett 
a munka frontján, hanem a az asztalitenisznek és a sak
spor1:ban is megállják helyü- kozásinak is lllkadnak hívei. 
ket. Munkájuk nehéz és vál- Érdemes még megjegyezni, 
takozó. Ha a vonalon valahol hogy a vonalfelügyelőség 
hiba történik, a felső veze- sportolói kivétel nélkül sz'?:' 
téklben nekik kell megjaví- cialista brigádban dolgoznak. 
tani. Mozgalmas munkájuk- S arra 'különÖ9ell büszkék a 
kal mégís össze tudják egyez-

1 
felügyelőség vezetői, hogy a 

retni a sportolást. Különösen dolgozók' együtte�en határoz
szeretettel hódolnrok a röplab- ták el, megszerwk a srocla
dázásnak. A tavasszal példá- lista üzem címet. 

Vjabb Kliián-jelvények 

találtak gazdára 
a miskolci vasutasoknál 

A közelmúltban a Miskolci vevők labdarúgó-bajnokság-
Építési Főnökség épületében ban, üzemi röplabdatornán, 
ünnepélyes külsőségek között gyalogtúrán és egyéb sport
adták át a Kilián-jelvényeket rendezvényeken gyűjtötték 
azoknak a dolgozóknak, akik pontjaikat. 
megszerezték a szükséges pont- Az Építési Főnökségen most 
mennyiséget. A 35 Kilián-jel- úgy tervezik, hogy a követke
vén�es d?lgozó kö!ö�t o_tt volt ző évben még több dolgozót 
Fa-�ok . Ja-nos, __ a_ fo_�<?_kse� v_e- vonnak be a Kilián-mozga
zeto1e is. A kulonbozo ba.inoK-

lomba A vasjelvényesek pe-
ságokban, versenyeken o 1s 

1 
. 

ott sportolt beosztottaival d'.g a_ 
br;onzfokozat 1;1egszerzé-

együtt. A mozgalomban részt set tuzték maguk ele. 

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

Hévízi képeslap 

Harkány, amely a kis állo
mások közé tartozik, jól segí
ti az őszi forgalom lebonyolí
tását. Az itt szolgálatot telje
sítő vasutasok is hozzájárul
nak a pécsi igazgatóság szép 
eredményeihez. 

Cserháti József 
Szeged 

15.10 óra. Il11enkor kezdő
dik itit a délutáni csúcsforga
lom. Csak egy-két mondatot 
hallunk a forgalmistától arról, 
hogy a forgalom mennyire 
megnövekedett ezen az őszön Villanytűzhelyet kérnek s hogy naponta átlag 30 ton-

1 

na búzát raknak vagonba ezen 
az állomáson. Minduntalan Forgalrrnas vasúti csomópont 
félbeszakad A beszélgetés, a Dunántúlon Veszp�m
mert a forga!mistának intéz· külső. 260 vonatkísérő is tar
kedni kell. 16 óráig a Pétí- tozi'k ide. KözülÜJk csak húsz 
brigád, melynek tagjai Pénzes lakik helyben. Az állomáson 
József és Fisli János váltó- nincs laktanya csak egy vára
őrök, hat vonatot fogadott és kooó helyiség ál!I. a vonatkísé
menesztett. Pihenésre és be- ro7l: rendelkA!zésére. Sotkuk 
szélgetésre ezután sem na- már este idekényszerül, hogy 
gyon volt idő, mert egy vá- éjjel, vagy a hajnali óráikban 
gánygépkocsi menesmséről indulhasson a vonatoklkal. 
kellett intéz-kedni, hogy az ál- Hosszú ideje probléma, 
lom-ás felé útba-n levő irán11- hogy ezek a vonatkísérők ott-

. Furcsa elbírálás 
A veszpremi küldöttérte

kezleten hallottuk, h!ogy a pá
Z!(afenntartási dolgozók. közül 
mindenki kap esőköpenyt, 
csak a kőművesek nem. 

Legutóbb ii, esőben végez
ték az egyik vasúti épü/,et 
sürgős javítását. Az ugyanott 

dolgozó lakatosokat, bádogo
sokat, ácsokat és tetőfedóket 

h001'1'Ó'J. hozott éte1eiket nem 
tudjál!;: megmelegíteni, mert 
nincs kályha a várakozó he
lyiségben, Arra kéri!k az ille
t&.eseket, hogy szereljenek 
fel részükre egy villanytűz
helyet, két fózőlapos-at. Most, 
a téli időszakban kii,lönösen 
fontos. hogy megkapják ezt 
a segítséget. 

B. K. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
ne_m zava:;t�. az eső, mert valt · A Hivatalos Lapból a szakszer
ra3tuk esakopeny. Ell.enben a 1

1 

vezeti bizottságok és a dolgozó!< 
kőművesek, akik a fedetlen figyelmébe ajánljuk a következő-
m�nkahely�n f'a.�ák a fa,la.t, k

:;: számból: 130 117/1962. 1/4. A. 
eláztak, akár az urge , • • Készpénzen háztartási tüzelő érté-

, Nem értj�k !zt az elbírá- �!��é;"éi

a 
�e��\1�;ft�t'�

í

i�
n

z�á�;: !ast. A kőmuvesek rendsze- talanságok megszüntetése. 
rínt szabadban, fedetlen áH- 130 006/1962. 1/8. A. Mozdonyok 
ványokon do1fl<>z�k és ne;n k

�����7f9�2. I/8. D. Utasáramlás futhatnak teto alá, ha netán felmérése a Budapesti Vasútlgaz
megnyí!-nak az ég csatornái. gatóság terilletén . 
A védőruhák elosztásánál 48. számból: 131 042/1962. r,e. E. 

gondolni 1oeU Tájuk is! !an·;Jt���Ifyo:�:,�
m

���
v

;!��!� 

-·-

(Bognár) let módos!tása. 

Ú J  KÖ N Y V E K  A szerkesztöség üzeni 

Keszthelytől alig fél óra az
\ 

orvos előadását meghallgat- M. vaszlljev: 

út Hévizig. A !J,usz munkában tuk. Itt„ h,Muk �g: hoíl)I 
A MA -es A HOLNAP G'E:PEI 

fáradt, beteg dolgozókkal,_vlUl· 1:em az o_rdog harag,a es ek�-

utasokkal telve. Akik eloszor 1e _ nyoman kelet�zett a �iz, A kemizálásról. a vi!1amosllás-

Pintér Lajos Vácrátót, Zoml La
jos, Le:lti Ferenc Pécs, Bognár 
Károly, Dancs József Tapolca. dr. 
Bán.lcfalvy Gyula. Cserháti József, 
Szilád! Sándor Szeged. Csiba Jó
zsef Gödöllő. Farkas Imre Debre
cen, Boldizsár Gyula Békéscsaba, 
Perlaki Gyula Sopron, Windhoffer 
Kálmánné Győr, Bacsó Gyula 
Miskolc, Bódogh Mihály Dom
bóvár, dr. Gazdag József Szom
bathely: Leveleiket lapunk anya• 
gához felhasználjuk. 

t hagyom,any ról. az automatizálásról szól ez 
járunk ezen a szép vidéken. mint az a szaJ , a kis könyv. semutatJa a termé-
ugyan.csak tekintgetünk. A ta�ja, han� a?;�k forrasa 

szetes anyagok diadalmas verseny

sűrű pára, mint egy nagy tr:iaszkor: meszkő, es d?lomit- társait. a műanyagokat, az új 
,,.. t ekbol ered es a 3elenle- energiaforrásokat, a távirányítás 

lomha felhő úszik a tó fe""tt. r<; eg • .  , , - · • perspektíváját. Röviden: a tech-
A MAV Gyógyházban csa- gi fe9:toi . szeps�gu Rezwar 

nika jelenét és holnapját. a jövö
!ádias a környezet. Kovács rom,ai alól kerult val�mikor ben reilő lehetőségeket. Elv1szl 

l tván aondnok kedvesen a felszínre. Ma a forras per- az olvasót eey klállltásra is - a 

f 
s 

d · a cenk.ént mintegy 35 OOO liter ��:á�lén����- ��
8

!��s:�1:: �� oga · vizet termel. A gyógytó fel-
az !ró fa.ntázláJának szillötte. ha-

Az ebédlőben ismerkedünk színe 47 OOO négyzetméter, kö- nem a kor technikájána.k világo
eg,,,.,, ;,,ssal. meg Hampák rst- zel öt hektár területnek felel san klraJzolódó al.,l(Ja. 
ván főszakács !zletes, válto- meg. A tó nagy területen ve-

D. Horváth Tstván Szombathely. 
Gulyás Sándor Füzesabony. Gö
möri József Bakonyszentlászló: 
Leveleiket illetékeshez tov� ... bbf� 
tottuk. 

minden percét megfeszített zsebre tett kézzel tölti, aki meg
erőltető figyeléssel őrködik a lko!l.ektíva munkaerkölcsén! 

Ebből a munkásból már teljesen kihalt a jóérzés? Megfe
ledkezik arról, micsoda lelketlenség kényelmesen cigarettára 
gyújtani, amíg három társa öntudatosan küzd a szeméttele
nitésí terv túlteljesítéséért! Szegény munkavezető pedig tart
sa érte a hátát, tegye lci magát annak, hogy gyengekezünek 
minősítsék, esetleg büntetésből az órabéréből is levegyenek. 

Nem! ő ezt nem vállalhatja magára! Elvégre ő is ember, 
V. M. 

- PETŐFI SANDOR ne- - A JUGOSZLÁV vasuta• 
vét vette fel a hatvani MAV sok befejezték az ország egyik 
Villamos Vonalfelügyelőség legfontosabb fővonalának, a 
III-as számú szocialista bri- Tríeszt-Ljubjana közötti vo-
gádja. nal villamositását. A vonal át• 

A VIII. pártkongresszus ,zdása után villamosmozdo-
tiszteletére indított mun- 1 nyok továbbítják majd a sze-
kaverseny eredményeként no- �elvényeket. 
vember 20-án befejezte éves - Közel másfélmillió fotonnatervét a Landler Jármű- rint megtakaríf.ást értek el a javító öntödéje. Ezt köve- ferencvárosi fütől!áz mozdonytően a dolgozók röpgyúlésen vezetői és fűtői a fajlagos vállalták, hogy az év végéig szénfogyasztás csökkentésével. 310 tonna öntvényt gyártanak - A KÖZLEKED&3GAZDAterven felül. 

_ Kongresszusi felajánlá- SÁGTAN időszerű problémái 
sukhoz híven lOOO irányvona- címmel tart előadást decem
tot indítottak november kö- her 10-én, hétfőn délután 16 
zepéig az ajkai vasutasok az órakor dr. Kádas Kálmán 
ország különböző részébe. Az egyetemi tanár a Közlekedés-
1000. vonatot Budapestre küld- rudományi Egyesületben. 
ték. � Marokkóban elhatározták 

- Az izgalmakban bővel- a vasutak államo8ítását. Hírek 
kedő kéthetes vizsgaidőszak szerint ez az int�kedés már 
után november közepén be- 1963. január l-én életbe tép. 
fejeződtek a II. félévi vizsgák 
a MAV Tisztképző Intézet for-
galmi és kereskedelmi tagoza
tán. A hallgatók 4 tantárgyból 
lcépesítőt, 6-bó! pedig beszá
moló vizsgát tettek. 

- A SZOCIALISTA orszá
gok vasutai együttműködésé
nek szervezetében egy szak
értő csoport új, nyolcny-elvú 
vasúti szakszótárt készít elő, 
Az új szótár 11 OOO szakkifeje
zést fog tartalmazni. 

- A Vasúti Főosztály 6. 
szakosztályának rendezéséb0n 
december '7-én, pénteken dél
után 15 órai kezdettel „A vas
úti felépítmény fejlődésének 
története, különös tekintettel 
az egysínű vasútakra" címmel 
előadást rendez a Közlekelés
tudományi Egyesületben. 

- DUNAPART ALLOMAS 
dolgozói a kocsitartózkodás
ban 5,7 százalékkal túlteljesí
tették a kon e-rpc;.�7US tic::�tol"f�
re -tett vállalásukat. Ezzel az 
eredménnyel 5000 kocsióra 
megtakarítást értek el. 

LAKÁSCSERE 
Nyugd1Jas gyermektelen há

zaspár nyaralók részére is alkal
mas balatoni, vagy mátrav1deki 
2 - 3  szobás villát - megeg-yez€s 
szerint több éves szerződéssel -
üresen bérbevenne. vagy tak�rt 
nagyobb üdüló téli-nyáti feltig;i,,-·e
letét vállalia. Csajági Ferenc ny. 
vasűti főellenőr Bp. XXI., Kiess 
János altábornagy utca '18/a. 

Felhívás ! 
A magyar vasúti közlekedés 

előtt álló müszaki és gazdasá
gi feladatok indokolják, hogy 
a jövőben a vasúti főosztály 
havonta egyszer megjelenő 
Vasút cúnü ga.zdasági és mű
szaki la.p_;,a az eddhdnél na
gyobb segí1ságet adjon a vas
utasoknak. l,;ppen ezért 1963. 
ja.nuár l-től nyolc oldallal bő
vül a lap terjedelme. A 32 ol
da.las folyóirat előállitá�i költ
ségei a terjedelembővítés mi
att ,jelentősen emelkednek, 
ezért vált szükségessé, hogy a 
költségek egy részét az elöfi
zetés1 díjak emelésével bizto• 
sítsák. 

1963. Január 1-Uíl a lau elő• 
fizetési dí.j,a fél évre 15 fo• 
�nt. e!l'ész évre 30 fnri,nt. A 
Posta Központi Hírlapi..,,rr-da a 
lövében már eszPrint kiH �i 
Mei!' a dPbeszeil,;·,i nyugtákat 
és befizetési Iauokat. 

MAGYAR VASUTAS 

Felelős szerkesztő: Gulyá.s JÁnos 
Felelős kiadó: Szr bó "n t.31 

Szerkesztősé-J;?' Bu1 ·1..-�c::t VI .. 
Benczur t1 -u.  

Telefon : váro�t: 424• 184 
üzemi: 39-77 

f't0rle�zt1 : a N:'.t.--,-.:z:,iv"I L�n!<i;u16 
'Vállalat 

Budapert. VII. R1kóc;n (J I 54. 
Szikra Lapnyomda 

zatos ételeivel. szélytelenül alkalmas fürdés- SZOCIALISTA BRIGADVEZETOK 
A gondnok rövid eligazítást re. A vízben kálium, nátrium, ORSZAGOS TANACSKOZASA 

A város határán Géprevárás 
tart: magnézium és csekély menv-

- Kérjük ügyelni a rend· nyiségben radioaktív gáz, úgy- Ez év áprilisában tanácskoztak 

f'e! A 21 órai takarodót és dr. nevezett emanáció van. 11111 ;�la���1ok
8,,;,.�!�tA �= 

Kiss Mihály főor.>os rendel- kiválóan alkalmas a reuma-
, 

napos értekezlet rész.vevői tapasz

kezéseit tartsák be. Sokat pi- tikus bántalmak gyógyítására. talatalk el.mondásával. úl gon· 

heníenek. fürődJenek. szóra- Arról pedig_ csak a . hév� �
a

!f:�1 
a ;:O����

tt
t�gá�:;: 

konanak. CT többi a mi qon- pletyka beszel, hogy fiatalíto galmat. A rövidített jegyzőkönyv 

dunk _ mondta a többi kö- hatása is van. közreadásával hasznos útmuta-

zött. Államunk, rendszerünk tást kíván adni a kiadó mlnd a 

Az egy-két ágyas fehér szo
bák nagyon alkalmasak sze!
l.emi és 'testi felüdülésre, gyó
gyulásra. Minden dél e �őttí 
proqr�m a fiírdés Az oktobe

ri nap. a p!etykapad, meg
ann11i vicc színhelye, ugyan• 
csak csábitgatja a reumás 
vasutasokat. 

A víz tekintélye csak nőtt 

• szemünkben, miután a fő-

egyik . áldása a gy_ógyh�z. ����
et 

b';.�!�� ��átb� Tekintve a korabbi allapo- munkájához. 
tokat a sokágyas, rosszul be-
rendezett, szónyegtelen szobá
kat, pokrócokat, a nyekergőS 
szekrényeket - nagy a fej
lődés. De azért még akad 
tennivaló Hévízen - főleg az 
illetékes felsőbr,ség 'J'észéről 

állauítottuk meg többen, 
beutaltak. 

- gergely -

EGl!SZS'E:GES LAKÁS, 
EGl!SZS'E:GES OTl'HON 

c!mmel Jelent meg Fehér Gyula 
1ciskönyve. amely hasznos útmuta
tásokat ad az egészséges, prakti
kus lakás ldalakítác:ára éoftészetf 
és lakberende7.és1 vonatkozásban, 
A kérc!ések megértését 55 Jól meg
választott szemléletes ábra könY• 
nyitl meg. 

= Miért állt meg? Szabad a jelző! 
= Vidékre nem megyek • • •  

- Gyere ki rózsám . •  

(Pusztai Pál raJza11 



VILAG PROLETARJAI, EGYESlJLJETEK 1 

A SZERVEZETT VASUTAS DOL�OZÓK LAPJA 

VI. !WFOLYAM, 24. SZAM. Ára 40 fillér 1962. DECEMBER 15. 

A nyugat-dunántúli vasutasok 
kiállták a próbát 

A korán beköszöntött ked
·vezőtlen időjárás különösen a 
,szombathelyi igazgatóság te-
1rületén tette próbára a vas
utasok erejét. 

menően is harcoltak a forga
lom zavartalanságáért. 

Szabó Ferenc öttagú motorszereló briddJa kiemelkedó ered
ményeket ért el a kongresszusi versenyben a ferencvárosi fűtó
házba.n. A szocialista brigád taKJai különösen sok hasuws újí
tást adtak be ebben az időszakban. Képünkön a bri11:ádvezetó 
és a brigád kH ta«Ja egy B-vlzsgás Diesel-mozdonyon a du--

gaityúk baJtórúdra val6 vlsszaszerelését véi:u. 
(Hemző Károlu fel-o.) November 21-én Püspökmol

nári és Oszkó között az eső
;t.ztatta pályán egy Oszkó felé 

Sokan több kilométeres tá
volságról gyalogosan vágtak 
neld a havas útnak, hogy szol
gálatra jelentkezhessenek. A 
vihar miatt távolmaradt dol
gozók munkáját pedig to
vább végezték azok akiknek 
már letelt a szolgálatuk. Kó
bor István szombathelyi pá
lyamester egyfolytában 60 
óráig vezette a hóeltakarítási 
munkálatokat. Pula Kálmán 
olajkiadó munkás, mivel tár-

sa nem érkezett meg, zokszó 
nélkül tovább dolgozott. Di
cséretes munkát végeztek a 
többi vasutasok is. De elis
merés illeti a honvédség és 
karhatalmi alakulatok kato
náit is, akik nagy veszélyben 
a vasutasokkal közösen dol
goztak azért, hogy Szombat
helyen a legfontosabb irá
nyokba a forgalmat fenn le
hessen tattani. 

ton megindult a hóáttörés. A 
nagy munkában elfáradt, szél
lel, viharral dacoló emberek is 
pihenőre térhettek. A személy_ 
forgalom mellett a tehervona
tok is elindultak rendeltetési 
helyükre. Az élet gyorsan 
megindult a szombathelyi '...oo<>oo-=oo"',"'""'""""'" """"'""'""'""'""""'" <>0"'""'""'"""'0=0<>0.c><:0><0=><>0 00<>e0><0><0:.<o::.oo <>0-=0><0><0=><>0 00 "'""'""'""'""'",..,." <>o 

!közlekedő tehervonat egyik 
kocsija kisiklott. Alig állítot

lták helyre a forgalmat, az 
,esőzést havazás váltotta fel. 
ISzinte néhány óra alatt az 
egész Nyugat-Dunántúlon, de 

!különösen a Bakony térségé
!ben vastag hótakaró borította 
a földeket. A havazás olyan 
na,gy méreteket öltött, hogy a 
szombathelyi igazgatóságra so
rozatosan érkeztek jelentések 
\'áltóállítási nehézményelcról. 

.Swmbathely állomáson pél-
1 dául 20 főt állítottak be vál
¼ tisztítására. 

Megszakadt 
az összeköttetés 

A nagy havazás következ
tében a távíró vezetékre ta
padt hó súlyá tói a távíróoszlo

i Pok egymás után fordultak 
'ki a földből vagy törtek de
rékba a vasútvonalak mentén. 

-Nov b 22-én már az esti. 
érákban bekövetke7.ett a vas
úti közlekedés egyik bénító 
oka� a távközlő eszközökön 
megszakadt az összeköttetés 
az állomások között. Ugyan
akkor a pályatestekre dőlt 
távíróoszlopok a vonatok köz
lekedését is akadályozták. lgy 
történt ez Tapolca és Lesence
to'm4i, Celldömölk-Pápa, 

. Szombathely-Celldömölk, 
Körmend-Szentgotthárd, Sár
'l:ár-Zalabér, Tapolca-Keszt
hely és szétszórtan más vona
lakon is. 

November 25-én, amint 
csökkent a vihar ereje, a gé
pek segítségével minden fron-

igazgatóság úgyszólván vala-
mennyi vasútvonalán. 

Megindulhatott, mert a nyu
gat-dunántúli vasutasok kiáll
ták a vártnál korábban bekö
szöntött tél főpróbáját. 

V. F. 

260 mentesítő vonat 
az ünnepi forgalom idején 

A karácsonyi és az újévi mi.,kolci vonalon például 50, j hetóséget például, hogy de
iinr.epi forgalom zavartalan le- a debrecenin 40, a győrin 35

1 

cember 17-től az utazás meg
bonyolítása érdekében a MAV mentesítő vonat közlekedte- kezdése előtt nem a szokásos 
Vezérigazgatósága megtette a há pa1 h 
szükséges előkészületeket. Az tésére kerül sor. Jelentős erő- rom nap , a.nem már hét 

elmúlt évek tapasztalatai és sítést kap a békéscsabai vonal I 
napp� elobb meg lehet válta

az ioi?azgatóságok iavaslatai 20 a nagykanizsai vonal 25 
ni, a Jegyeket. A nag)'. f�rgal-

, ' • • • ' 1 mu állomásokon erre 1deJeben 
alapján elkészült a mentesítő a szombathell/1 30, a pecsi vo- fel kell hívni az utasok fi-
vonatok közlekedési terve. na! ugyancsak 30 mentesítő gyell"!lét. 

A terv szerint a karácsonyi vonat beállításával. Erek a vo_ Intézkedtek, hogy a MAV 
forgalomban mintegy 160, az natok természetesen csak valamennyi személykocsija 
ú!.Svi fqrgalomban pedig 100 szükség esetén, a Jelen1kezö rendelkezkre álljon a aúcs
mentesító vonat közlekedik utasmennyiség figyelembe- forgalom időszakára. A jár
majd. A mentesítő vonatok vételével indulnak. Intézked- műjavítás meggyorsításával 
többségét az egyébként is tek, hogy a csatlakozás a men- az említett napokon 200 kocsi
gyalcran túlterhelt főútvona- j tesítő vonatokhoz is biztosítva val több lesz forgalomban a 
lakon állítják forgalomba. A legyen. szokottnál. Gondoskodni kell 

Az utazók is segíthetnek 

zásokról és hogy mindig kellő 
számú pénztár álljon rendel
kezésre. Természetesen az uta
zóközönség is segítheti a vas
utasok munkáját. Erre ad le-

arról, hogy a kocsik a legszo
rosabb kocsiforduló mellett 
is gondosan takarítva és jól 
fűtve álljanak az utasok ren
delkezésére. Ez utóbbit segíti 
elő, hogy vasúrtmk kocsipark
ja 8 új fűtőkazán-kocsival gya
rapodott. 

Rekordforgalomra számíthatunk 

Októberben is a pécsi igazgatóság 

végzett az első helyen 
1962 október hónapjának 

I 
Különösen sokat javult a sze

eredrnényei alapján ismét a mély- és tehervonatok menet. 
pécsi igazgatóság került az él- rendszerűsége. Az irány- és 
re az igazgatóságok versenyé- közvetlen vonatok menettar
ben. A mutatók alapján az tamának betartása azonbaJJ 
igazgatóságok összteljesitmé- még mindig nem kielégítő, 
nye százalékban kifejezve az Ennél a tényezőnél egyedül a 
alábbiak szerint alakult: (Az pécsi igazgatóság tudott elfo• 
igazgatóságok á.ltal elérhető gadható eredményt nyújtanL 
legjobb eredmény 105 száza- Feltűnő a debreceni igazga• 
lék, a hálózaton elbhető leg- tóság wenge teljesítménye. A 
jobb eredmény 100 százalék.) debreceniek több mutatónál 

még a célkitűzések alsó hatá
rát sem érték el. Kétségtelen, 
hogy a záhonyi importforga
lom ingadozása mennyiségi 
vonatkozásban éreztette átme
neti hatását. Ezzel azonban 
csak részben lehet magya
rázni a lemaradás okát. A ta• 
pasztalatok azt mutatják, hogy 
az igazgatóságnál az üzemvi
telben s adódtak szervezési 
hiányooságok, s !gy a kettőből 
alakult azután ki a kedve
zőtlen összesített eredmény. 

1. Pécs 
2. Szombathely 
3. Budapest 
4. Miskolc 
5. Szeged 
6. Debrecen 

97,50¾ 
96,25% 
84,38% 
80,630,0 
62,50% 
32,500/o 

A hálózat ösaus!tett ered
ménve 92,31 százalék, 18,56 
százalékkal jobb az el6ző ha
vinál. 

Az igazgatóságok többségé
nél szeptemberhez viszonyít
va jelentős javulás történt. 

Januárban Budapesten üléseznek 

az UIC műszaki albizottságai 
A helyreállítás november 

23-án indult meg. Az egyre 
erősödő hóvihar helyenként 
�z.inte lehetetlenné tette a 
munkát. A legfontosabb vo
nalakon a honvédség rádiók 
segítségével teremtette meg 
az összeköttetést. A délutáni 
órákban már a Budapestről 
megérkezett MAV-rádióállo
mások is üzembe léptek. Köz
ben a távközlősök, Molnár 
Gyula, Rátz József, Kóta 
Béla, Palkovics Imre és Ko
vács Imre brigádja, a táv
közlő mesteri szakaszok dol
gozóival szinte emberfeletti 
munkát végeztek a vonalak 
mentén. 

A legnagyobb utasforgalom 
december 23-án, 26-án, 30--án 
és 1963. január l-én várható. 
A tanuló ifjúság utazása de
cember 22-én történik. ftena
kívül fontos, hogy ebben az 
időszakban a vasút dolgozói 
különös gonddal segítsék elő a 
személyforgalom zavartalan 
lebonyolítását. Jól szervezett Az ünnepi forgalom zavar- alapján számítani lehet arra, A Nemzetközi Vasútegylet 

I 
rendszeres kapcsolatot tarta-

munkára van szükség vala- talan lebonyolítása csak ak- hogy a karácsonyi és az újévi (UIC) negyedik, ötödik és he- nak az OSZZSD azonos té
mennyi nagy forgalmú cso- kor lesz lehetséges, ha a fűtő- unnepek előtt és után újabb tedik bizottságainak műszaki 

I 
mákkal foglalkozó bizottsá• 

móponton és különösen a fő- házak dolgozói is mindenben „rekordot" ér el a vasút sze- albizottságai 1963. január 17-e gaival. Rendszeres kapcsoJa. 
városi pályaudvarokon. Gon- teljesítik kötelességüket. Szűk- mélyforgalma. Lehetőségeink-! 

és február 1-e között Buda- tot tartanak fenn továbbá a 
doskodni kell arról, hogy az séges, hogy gondosan elökészí- hez képest segítsük elő, hogy pesten tartják évi értekez-1 

RIC, a RIV, a Nemzetközi 
utazóközönség félreérthetet-

1 
tett mozdonyokat adjanak a ezeken a napol<on is kulturált leteiket. Container Irodával, a Nem• 

len tájékoztatást kapjon a vo- forgalomnak. 1 körülmények között érhessék Az UIC nyolc bizottsága zetközi Szabványosítási Szer• 
r,atok indulásáról, a csaUako- A korábbi évek tapasztalatai el úticéljukat az utasok. között a műszaki bizottságok vezette!, a Nemzetközi Elekt• 

Teljesítették kongresszusi vállalásukat 
A váci fútöház dolgozói si-

1 
mélyvonatok menetrend sze

kerrel teljesítik a Vlll. párt- rinti indításában l00O;o--0t tel-
Munkájukra jellemző, hogy kongresszus tiszteletére tett jesítettek. Kocsitartózkodási 

450 darab kitört, 314 darab vállalásukat. A mozdonysze- és kocsikihasználási eredmé
kidőlt és 2450 darab megdőlt mélyzet a vállalt 50/o-os szén- nyük is meghaladta a válla
távíróoszlop helyreállítását megtakarítás helyett 6',0-ot lást. Az önköltséget a vállalt 
kellett elvégezniök olyan kö- teljesített, és ezzel több mint 20/o helyett 30/o-kal csökken
rülmények között, amikor a 22 OOO forintot takarított meg tették. 
szabadban való tartózkodás 10 nap alatt. A brigádok kö- Kazincbarcika állomáson a 
munka nélkül is megpróbál- zül a Csepregi-, a Berkesi- és harmadik negyedévi terv si-
:�
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r;; vesedett, vizes ruhákban láb- karbantartása elsőrangú volt. 
belikben kellett dolgozniok. Az 

eredményeket értek el a dol-
ő he�ytállásuknak, odaadó A békéscsabai páiyafenntar- goz.ók. Novemberben a ko-

munkáJuknak volt köszönhe- tásl fónökség 19 pályamesteri csikihasználási tervet 98,90 '0-ra 
tő, hogy a viharos idő' - • szakaszán mintegy 900 dolga- teljesítették. A kocsimozdítási 
ban megszakadt táv��f6 zó tett felajá�lást a VIII. párt-

\ 

egys_égid� 5.0� óra volt. Az_ ál
összeköttetést gyorsan sike- kongresszus tiszteletére. A fel- lomas mmdharom szoc1al1sta 
Tült helyreállítani ajánlások többségét már tel- brigádja teljesítette a VIII. 

· 

1 
jesítették. Több szakasznál ér- pártkongresszus tiszteletére 

ú·,ra indul a forgalom tékes újításokat is kidolgoz- I tett felajánlását, s így Ka
tak. Az eddig elfogadott 16 z.incbarcika állomás ismét el-

Emberfeletti munkára volt újítás mintegy 33 OOO forint érte az élüzem szintet. A leg

szükség z állomásokon is, megtakarítást jelent a népgaz- jobban Lövei Lajos és brigád

különösen a váltók állítását il- daságnak. A kongresszusi ver- ja dolgozott. 
letően. November 24-én a seny során a békéscsabai IV. Debrecen fútóházban a sUr 
délutáni órákban a hely,,et és XV. szakasz, valamint az cialista brigádvezetók értekez
szinte tragikussá vált. A dü- orosházi XII-es és a vészt6i leten beszélték meg legutóbb 
höngő hóviharban úgyszól- Vlll-as szakasz dolgozói értek a kongresszusi versenyben el
ván mindenegyes váltó állí- el kimagasló eredményeket. ért eredmények alapján a to
tásáért harcot kellett vívni. 
Csak az elismerés hangján Lajosmizse állomás dolgoz61 vábbi feladatokat. Tóth István 
lehet bes?.�lni azokról, akik a 

I 
a kongresszusi verseny révén fútóházfőnök arról tájékoztat

szúnni nem nkar.ó hóviharban szép eredményekkel zárták ta a dolgozókat, hogy az év 
a szolgálati kötelességen túl- novemberi tervüket. A sze- első tíz hónapjában a múlt 

esztendő hasonló időszakához 
viszonyítva 180 898 száz elegy
tonnával többet szállítottak a 
debreceni mozdonyok. Annál 
értékesebb ez az eredmény, 
mert a fűtőház tavaly élüzem 
szinten dolgozott. Most ez a 
túlteljesítés sem volt elég a 
felemelt terv teljesítéséhez. A 
szocialista brigádok vezetői 
több intézkedésre tettek ja
vaslatot, melyek elősegítik az 
éves terv teljesítését. 

Zalaegerszeg vasúti csomó
pont dolgozói rendre teljesí
tik kongresszusi vállalásaikat. 
A pályafenntartási főnökség
nél, az állomáson és a fűtő
háznál is jó eredmények szü
lettek. A pályafenntartás ed
dig a tervezettnél mintegy 
2000 méterrel hosszabb vá
gánycserét hajtott végre. Az 
állomás a tehervonatok átla
gos terhelésében 105,70/o-<>t. a 
kocsikihasználásban 106,4¾-<>1 
ért el. Különösen Pölöskei Jó
zsef és Zubonya.i József for
galmi szolgálattevők, illetve 
Németh Gyula tolatásvezető 
brigádja nyújtott kimagasló 
teljesítményt. A fűtőház dol
gozói ez ideig 3000 tonna sze
net takarítottak meg. 

képezik a gerincét a múszak- rótechnikat bizottsággal a 
fejlesztési céloknak. A negye-

1 
Nemzetközi Munkaügyi H.iva

dik bizottsághoz tartoznak az tallal. Itt kell megemlíteni a% 
üzemeléssel, a forgalommal Utrechtben székelő Kutató é1 

kapcsolatos technikai kérdé- Kísérleti Intézetet, amely jó 
sek, �z ötö�!k .. �izottság fel- 1 felk�sz�ltségével szolgálja az 
adatait a gorduloanyag és a europa1 vasutak múszaki 
vontatási pr-0blémák képezik, problémáinak megoldását. 
a hetedik bizott_ság :3 pálya- A� UIC negyedik, ötöJik és 
fen�tartás, . a b1ztos1tóberen- hetedik bjzottságai a Kutat6 
de�_esek, . ht<l.ak, alagutak té- és Kísérleti Intézet kooperá
mai t fogJa ossze., ció)a mellett hozzák meg az 

A budapesti értekezleten európai tagvasutak részére 
J?i1;!egy 200-200 f6nyi szak- fontos ajánlásaikat, vagy al• 
erto, csoporttal lehet számol- kalmazandó és végrehajtandó 
ni. Ebből is látszik, hogy a döntéseiket. Mindezekből lát• 
két hétig tartó tanácskozás-

1 
ható, hogy a műszaki bízott• 

soroza.tnak nagy jelentősége ságok munkálatai a vasutak 
van a vasutak szempont;ából. egyetemleges érdekében foly-

Az UIC műszaki bizottságaJ nak. 

Üzembehelyezték 
Vámosgyörk állomás úi biztosító 

berendezését 
' 

A Budapest-Miskolc közöt- j rendezést adtak át rendelteté-
ti vonal új villamosított sza- sének. 
kaszát november 17-én adták Az új berendezés a forga
át a forgalomnak. December lom gyorsítása mellett a biz-
11-én ismét jelentős esemény- tonságos közlekedést is szol• 

re került sor ezen a vonalon. g�lja. A forgalmi szol�álatte

Vámosgyörk áll máso , . vo például gombnvomasra ál-
0 . n UJ mo- lltja be a kívánt vágányutat, 

dern. Integra-d<:m,�o rendsze- j és a_ jelzőket. A berendezés a 
rú, uj, korszeru b1Ztosító be- váganyfoglaltságot is jelzi. 
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A küldöttértekezlete� tapasztalataiból 
Mint Ismeretes, 1963. január '

I 

sebb munkát, hanem arra is 
I 

Beszámoltak a küldöttérte-
26-án és 27-én kerül sor a felhívták a figyelmet. hogy a kezleteken an-ól is, hogy szak
vasutasszaksrervezet VI. kong- balesetek megelőzésében döntő szervezeti bizottságain k  több
resszusára. Ezen a kétnapos szerepe van a szakszervezet sége jól segíti a tagok állami 
tanácskozáson központi veze- felvilágosító, nevelő munká-

1 
oktatásban való részvételét és 

ll)[;-l!iil3�r40 élet �--
�,,,,,, ......... , .... ,,,,,,,....,.._,,,,,,,,,,,,v,..,,,,, ..... , ..... ,, .... ,,,,,,,,,�,,,,,,,,, ..... ,,,�,, ..... ,, ..... ,,,,,, ......... -------

A Román Államvasutak térképe előtt 
tőségünk a küldöttek és rajtuk jának. megfelelő irányítással folynak 
kereSEtül szakszervezetünk , a munkásakadémiák, vala-
egész tagsága előtt értékelni Hogyan lcészüljenek I mint az idei oktatási évben A Román Népköztársasá'1- felének közlekedését biztosít- A Máramarosi medencét 

fogja az V. kongresszus óta Jc ··fd"" le 
országosan megszervezett 

végzeÍt munk�\ és a kongres:;- j 
O U otte s�akszen·ezeti politikai isko-

szus megsza_bJa maJd az ellu,- Örvendetes, hogy a küldött- ;ak. Ez a \anulas, ke?.v, amely 
vetk�zen,dő idők legfontosabb értekezleteken mindenütt hal- atha!J� szaks�rveze�unk e_gesz 
tennivalo1t. . i lohunk az oktatási eredmé- t':'-�sagat , egy1_k '.e_gf,?bb_ b1zl?-

A VI. kongresszus előkeszü- k" .. ked . . • 1 S I s1\eka a vasut Jovobe!J, meg 
let . . 1 f nye nove esero . za ,szer- •t 1 - bb f rd , . k e1 soran a eg ontosabb ese- ,·ez t „ k kt ' . t . . b ti ká ero e Jese eJ o esene , a 
mények a megyénként meg- s 
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- minden szempontból eredmé

tartott küldöttértekezletek vol- 1?k
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1 
o- nyesebb, célratörőbb munká-

l>an is ,·ohamosan halad i. ják a fővárossal, Bukaresttel, kapcsolta be az ország vérke
vasút fejlődése. Mindezt a valamint a hegyvidék által el- ringésébe a 60 kilométernél 
nagyméretű népgazdasági fej- választott területelc összekap- hosszabb szált,a-visói vonal is, 
lődés teszi szükségessé. Ma csolását szolgálják. A leghosz- amely erösen tagolt felszínű 
Romániában a közlekedési szabb vasútvonal. több mint 

I 
területen épült. Nagyon fon

eszközök között a vezető sze- 200 kilométer, a. Cra iova-Ro- tos a szárazföld és a tenger 
repet a vasút tölti be, a sz.e- siorii de Vede-Bukarest vas- forgalmi összekapcwlásá.ra 
mélyszállitás háwmnegyed útvonal, a népi hatalom évei- épült Constanta,-Doroba·ntu 
részét, s az áruszállltásnak 1s nek egyik büszkesége. E vas- vasútvonal. 

t k. A 1 "ld-·tt
, 

t k 1 
. a ere e en saJ I Ja e a n k a �u O _er -� �z eteK legjobb tapasztalatokat és a · 

nemcsak azert toltotte� be nyernek nélkülözhetetlen elvi Most az a legfőbb feladat, 
fela?atukat, mert r11egválasz- alapokat a reszortfeladatok hogy a kongresszusi küldöttek 
tottak szaks��rv�zetunk kong- vtgrehajtásához. Több helyen elemezzék azt az útravalót, 
re�szu�I kuldo�teit, hanern kerték is, hogy a megyei bi- amelyet a küldöttértekezle
azert 15• mert partunk ;'Ill. zottságok tegyék még rendsze- teken kaptak, mellyel hozzá
kongres�zusa hatarozatá1;a_k resebbé, alaposabbá az akti- járulhatnak majd januárban 
szel}emeben �ond?s elemzeset visták oktatását. mert az szb• kongresszusunk tanácskozása
adtal,< az_ eddig ':'egze\t szak- t itkárai, és a reszortíelelősök hoz, a végzett munka magas
szen';z_etJ . munkanak. . egyaránt tapasztalják, mennyi- színvonalú elemzéséhez, a fel
. :E:r_tekeltek az eredmenyeket vel könnyebb a gyakorlati adatok előrelátó és gondos 
es ramuta,ttak arr�. hogy s_zak- munka, ha elvi alapokra tá- megszabásához. 

jóval több mint a felét vas- útvonalnak különös jelentösé-
úlon bonyolítják le. gét az adja meg, hogy bekap- A leghosszabb Duna-híd 

Az orszáe első vasútvonalát csolja az ország vérkeringésé
a tőkés rendszer idején, a be a ramán alföld központi 
XIX. század második felének részét. amely Románia fontos 
elején 1 856_ban fektették ie oabonatára. 

szervezetunk helyi szerve,. a maszkodik. Lörincz János műhelybizottságok és a szak-
szervezeti bizottságok mindin-
.kább felnőnek feladataikhoz 
és munkájukkal kiyívják 'a 
iagság megbecsülését, elisme
rését. Eredményes működésük 
jelentősen előmozdítja, hogy a 
vasutas dolgozók mind jobban 
teljesítik szolgálati feladatai
kat. korszerű és gazdaságos 
szállítási módszereket alkal
maznak és ezzel párhuzamo- , 
san fejlesztik szaktudásukat, , 
műveltségüket is. A vasutas ,:'" 
dolgozók szociális és kulturá- • 
lis ellátottságának, fejlődésé
nek előmozdításában ,·itatha
tatlan érdemeket és jó tapasz
talatokat szereztek alapszerve
zeteink és a soraikban dol
gozó szakszervezeti aktivisták. 

KONGRESSZUSI KÜLDÖTTEK 

Munkaértekezletek voltak 

Vidai Károlyné a békéscsa
bai fütöház do�ozója. Beosz
tása: anyagelszámoló. Vidainé 
12 éve dolgozik a vasútnál. 
Munkáját példásan, lelkiisme
retesen látja el. Azok köz.é az 
asszonyok köz.é tai·tozlk, akik 
szolgálati beosztásuk mellett 
szívesen vállalnak társadalmi 
munkát. 

Békés megyeiek küldöttnek 
javasolták a szakszervezet 
kongresszusára. * 

Szendrei Sándor, a mezőhe
gyesi XII. pályamesteri sza
kasz dolgozója fiatal ember. 
Szorgalmas, lelkiismeretes 
munkájával azonban már ki
vívta munka,társai elismerését. 
Mint brigádvezető, nyolc be
osztottjával. élen jár a szocia
lista brigádmozgalomban. 

A szakasz szl:>-titkári teen
dőit is ő látja el. Szolgálati 
elöljárója, a XII. szakasz pá
lyamestere is szereti. mert 
munkáját, mmt előmunkás, 
nagy ho7.záértéssel végzi. A 32 
éves Szendrei Sándor éppen 
ezekkel a jótulajdonságokkal 
érdemelte ki azt a bizalmat, 
hogy küldöttként részt vehet 
szakszervezetünk január vé
gén összeülő VI. kongresszu-
sán. 

Erdélyben. (Oravica-Báziás.) 1 1948 őszén adták át a forga-
, lomnak a Faurei-Tecuci 90 

Uj vasútvonalak \ kilométer hosszú vasútat, 
amely jelentősen hozzájárul 

1938-ban, a második világ- a Pl-oiesti-Buzáu-Szeret-
háború küszöbén Románia völgye vonal tehermentesíté
vasútvonalainak hossza 9990 séhez, valamint kedvezőbb 
kilométer volt. A hálózatot a közlekedést biztosít az ország 
háború komoly mértékben déli és keleti fele között. 
megviselte, a szakemberek Technikailag és gazdaságilag 
szerint 1300 sínpár vált hasz- k iemelkedő jelentőségű a 
nálhatatlanná. A népi Romá- Bumbesti-Livazény 31 kilo
niában helyreállítottálk a há- méter hosszú vasútvonal. Ro
borús károkat, sőt a vonal- mánia e jelentős vasútvonala 
megkettőzéseket nem is szá- közel negyven alagúton, 
m ítva 1000 kilométer hosszú majdnem 30 völgyhídon ha
ú; sinpárrat toldották meg a lad át. E vasútszakasz közle
régi hálózatot. A néphatalom kedés-földrajzí jelentősége 
éveiben a legtöbb új vasútvcr igen nagy, m ivel jó kapcsola
nal 1947 és 1950 között épült, tot teremtett az iparilag fej
az ötéves tervek előtt. Ezek 

! 
lett Hunyad tartomány � a 

a vasútvonalak döntő részben gyors ütemben iparosodó Ol
Románia délnyugati és keleti t.\inia tartomány !között, 

Az első vasúti szerelvény átkelt a Kaspi-tengeren 

A Nagy Októberi Szocialista vasúti szerelvényeket is szállít. 
Forradalom 45. évfordulójának Igy a szerelvényeknek nem 
előestéjén Bakuban üzembe kell megkerülniök a Káspi
hel!ezt�k a Sz�vjetszkij Azer- tengert, hanem a lehetó legrö-
ba,dzsan D1esel-elektromos v·d bb • t  te ' k  motorral ellátott komphajót, 1 e u on 521 meg a 

amely Bak..,,, és Krasznovodszk / B_aku-:-Krasznovodszk közötti 

között közlekedik. A komphajó tavolsagot. 

Szocialista brigádvezetők 

tanácskozásai Borsod megyében 

Jelentős fejlődés tapasztal
ható a vasút technikai szín
vonalának emelésében is. A 
népi hatalom éveinek egyik 
kiemelkedő büszkesége az a 
2200 méter hosszú híd, amely 
l954_ben Giurgiu és a bolgár 
Rttsze között épült a Dunán. 
A híd jellege európai viszony
latban is számoLtevő. A jelen
ros építT1llény szovjet, bolgár, 
magyar, csehszlovák és Len· 
gyel segítséggel 1-étesült, 
amelynek különös fontossá
gát az adja meg, hogy meg
könnyíti a kapcsolatokat a 
Bal-kán-félsziget és a Dunától 
északra lévő országok között. 

A nagyméretű fejlődés kö
Yetkeztében lényegesen nö
vekedett Románia vasútsürú
ségi mutatója. Jelenleg az or
szágban 4,6 kilométer vasút 
jut 100 négyzetkilométerre, 
kb. másfél kiJométerrel több 
mint 1938-ban. 

A román vasút vezetői és a 
kormány illetékes szervei el
készítették a román vasút táv
lati fejlesztési tervét . Az 1 975_ 
ig készült  távlati terv ki
mondja, hogy a jelenlegi gőz
mozdony_parkot 1970-ia gya
korlatilag ki kell cserélni 
Diesel- és villanymozdonyok
kal. Ennek következtében a 
vasút 330 Dies' l, illetve vil
lanymozdonyt kap. A távlati 
terv előírja továbbá a techni
kai színvonal állandó, fokoza
tos fejlesztését minden vonat-
kozásban. 

A népi Romániában a vas
úti közlekedés területén mu-
tatkozó elmaradottságok, 
amelyet a tőkés-rendszer 
hozott létre, teljesen meg
szűntek. Ma már sohasem 
látott fe;lődésnek vagyunk 

A november folyamán lezaj
fott küldöttértekezletek való
ban munkaértekezletek vol
tak. mégis ünnepélyessé tette 
őket az a körülmény, hogy 
szakszervezeti életünk legje
lentősebb eseményét, a kong
resszust készítették elő. A 
küldöttér+ekezleteken elhang
zott beszámolók és felszólalá
sok bátran éltek a kritikll és 
önkritika fegyverével. s igye
keztek elősegíteni nemcsak a 
szakszervezeti. hanem a szak
vonali munka további javítá
sát is. 

Jó példa az utóbbira a Bács
Kiskun megyei küldöttértekez
let vitája. Helyesen bírálták 
itt az igazgatóságok közötti 
együttműködés problémáit. 
Különösen a budapesti igaz
gatóság területéről érkező te
herszerelvényekkel kapcsolat
ban voltak krit i kai megjegy
zéseik. Gyakran megtörténik 
ugyanis. hogy Kecskemétre 
rendezetlen szerelvényeket 
küldenek a budapestiek és 
emiatt fel kell oszlatni ezeket 
az egvébként menetrend sze
rint közlekedő vonatokat. Az 
üiazgatóságok közötti verseny 

1 
akkor lesz valóban gyümölcsö
z/\. ha az egyes igazgatóságok 
ahhan is versenyeznek, hog,· 
melyik segíti jobban. szoci�
lista módon a másik munká· 
ját. 

A szolgálatoa lépését követő 
években a fűtőház nőbizottsá
gának volt az elnöke, 1 954-től 
1960-ig a segélye?..ési albizott
ság vezetőjeként tevékenyke
dett. Ezt követően ismét a fű
tőház nőfelelőse. majd 1 962 
áprilisától a megyei bizottság 
nőfelelőse lett. 

A miskolci igazgatóság és a 
I 

öntudatos, szocialista ember szemtanui. A vasútvonalak 
vasutasszakszervezet Borsod kialakítása is. Az a tapaszta- hálózatának és technikai szín
megyei bizottsága november lat, hogy ahol a szakvonaJi és vonalának fejlesztése mellett 
folyamán négy csomóponton a p0litikai veretők törődnek e a -népi kormány nagy gondot 
értekezletet szervezett a szo- mozgalommal és értékelik a fen-dit 4 i:asutasok életkörül
cialist.a brigádok vezetői részé- versenyt, ott jól fejlődnek a ményeinek állandó javítására. 
re. A négy értekezletnek 325 szocialista brigádok. A vasutasok számára új, mo
résztv':vője voll . _ , . A miskolci igazgatóság te- dern eg-ész.séges lalkás<llk százait 

(:>-z _ertekezlete�et v1tamd1to rületén ma már 689 szoc.ialis- építik. A vasút dolgoroi számá
eloa�� kezdté}<:, maJd a ta brigád dolgozik 4783 tag- ra minden lehetőség biztosítva 
hozzaszol�k ��oltak t:'1- gal Közülük 85 brigád 638 van a kulturált életfeltételek
p�z�ata_,krol . es _elmond� taggal már oklevelet is kapott. nek megfelelően. A sokrétű 
vel�enyuket . . A har?TI? eve Az értekezleteken részt vevők gondoskodás a legdöntőbb té
folyo szocialista b';gadmoz- látva a mozgalom jelentősé- nyezője és biztosítéka azok
�alom magasabb szmvona�t gét, ígéretet tetrek annak to- nak a nagyszerű eredmények-

Ha figyelembe vesszük, hogy 
Vidai Károlyné családfenn
tartó is, nemcsak magáról ha
nem gyermekéről L5 gondos
kodnia kell. még értékesebb
nek tűnik az a társadalm.i 
munka. amelyet immár egy 
évtizede végez. Ezek alapján 
méltán érdemelte ki, hogy a 

Jelent a munkaversenyben, hl- vábbi erősítésére nek, amelyek a vasút fejlesz-
5(.en nemcsak a termelékeny- · tésében a Román Népköztár 

1 
ség fokozása, a jobb munka Baesó Gyula -saságban a felszabadulás utá-
a célja, hanem az új típusú, Miskolc ni években és jelenleg elértek. 

Tagkönyvcsere előtt Csongrád megyében 
So�ofdalú értéke/és 

! SzakszervE:zetünk _életének I hajtjuk végre az új tagdí;- december Ji,-i fizetés után ösz-fontos esemenye a kovetkező J besorolásokat is. szeszedik a l'aakönyveket, az ú; 
Küldöttértekezleteink a hetekben országosan végrehaj- A tagkönyvcsere elókészüle- könyveket ugyancsak ők fog-

szakszervezeti munka sokol- tásra_ kerülő tagkön1vcsere. A 1

1 

tei zavartalanul folynak jak kiosztani. 

több dolgozó ezt meg is értet
te és felszólalás nélkül aláírta 
új besorolását. 

Nem csak adminisztratív feladat dalú értékelését adták. A me- tagkonyvcsere főkent adrru- Csongrád megyében. Sok he- Elmondta Kasza elvtárs azt 
gYei bizottságok beszámolói ntsz!rattv feladatokkal jár lyen új tagokat is szerveznek is, hogy eddig nem sok prob
jól tükrözték a szakszervezeti egyutt. de ugyanakkor po1iti- 1 ezekben a hetekben tovább lémájuk volt, hiszen azok, 
munka sokrétűségét. gazdog kai �unkát is jelent, hiszen növelve az egyes �zolgálati akiknek hiányzott néhány bé- - Bizalmiaink többséae po-

az a celunl· hogy � 1 gk" 1 h 1 k , litikai szempontból is igyeke-
tartalmát. Felsorolni is elég . '• . " __ a onJ:�•- e ye szervezettsegét. Például !yegük, a bizalmiak felhívásá-
például, hogy a Pest-Nógrád csere soran to':'abb novekedi-ek I a szentesi építési főnökségnél. ra igyekeztek azokat pótolni. zett megmagyarázni csoport;a 

megyei bizottság beszámolója a;apszervezetemk szervezett- ahol eddig 71 százalékos volt Több gondot okozott a tagdíj- tagjainak a tagkönyvcsere 

mennyi kérdésről adott tartal- sege, a tagság t:íjékozotts:\ga, a szervezettség, most újabb besorolás. Sokan nem értették 
,eLentőségét és azt, hogy a 

mas. részletes ismertetést. a szakszervezet iránti bizalma. 200 taggal növekszik a lét- meg, hogy a szakszervezeti 
szakszervezet munká;át teszi 

. eredményesebbé, ha minden 
Nemcsak a kül- és belpolitika, Megyei bizottságainkon hó- szam. _ _ A megye lerül�tén fel- tagdíjat az összkereset után tag a keresetének megfelelő 
helyzettet foglalta össze. nem- n�pok foglalkoznak már a tag- kutatJak _ azokat a reg� sza�- kell fizetni. A keresethez kell tagdíjat fizet. Elmagyarázták 
csak a termelés és a munka- konyvcsere előkészítésével szervezett t�gokat is, akik mar lel�át_ számítani :i, ren_dszeres a dolgozóknak, hogy a befolyt 
verseny időszerű feladataival irányítják az alapszervezetek l 2fi v:i,gy 40 eves szakszervezeti premiumokat 1s es mmdazo- tagdíjak 35 százaléka az alap
foglalkozott. hanem részlete- ez irányú munkáját. A Csoog- tagsaggal rendell<eznek. kat , a Juttatásokat, amelyeket szervezetnél marad és szocíá
sen elemezte a munkásvéde- rád megyei bizottságon ór- Szeged állomás az egyik leg- a �eralapból kapnak a dolgo- j Zis, segélyekre, valamint kultu
lem helyzetét. a társadalom- dögh Jánostól, a megyei bi- nagyobb vasutas szolgálati zók. rális és sportcélokra fordított 
biztosítási munl,át. az oktatást, zottság szervezőtitkárától kap- , 

hely Csongrád megyében. Itt Akadt olyan tag is, aki gyer- J kiadások formájában közvet
foglalkozott a dolgozók he])•- tunk tájékoztatást a tagkönyv- Kasza Lajos szb-titkár i rányí- mektartási kötelezettségére hi- lenül is visszatérül. Az alap-
zetét javító beruházásokkal. csere előkészítéséről lásával operatív bizottságot , atkozva, kérte fizetendő tag- szervezet anyagi erejét tehát 

értékelte az Plans,ervezeteknél I hoztak létre a tagkönyvcsere díjának mérséklését. Egy má- az egészséaes tagdíjmorál ala-
folyó munkát. a bizalmiak te-

[ lk d I 
és a tagdijbesorolások lebo- �lk arra hivatkozott, hogy a pozza meg _ mondotta erro-l 

vékenységét stb me e ik a szervezettség l't' á · nyo 1 as ra. közelmúltban új munkakörbe Gyüre Gábor, az operatív bi-
Pozitívan kell értékelnünk h 

azt az alapossa . . "ot, hatar· oz1Jtt Ide,·ében f lk . "lt „ k 
1 - A tennivalókról gondosan el.vezték és Itt jövőre keve- zottság egyik tagja. 

,., -
.. , e ·eszu un a tú;ékoztattuk a bizalmiakat - sebbet fog keresni, mint az 

hangot, amellyel a munkásvé- tagkonyvcserere - válaszolta 
I 

hallottuk az szb-titkártól. - idén. 
Gyüre elvtárs is, az operatív 

delem fejlesztésével kapcso- k ,  d ,  ö 
bizottság többi tagja is elis-

latos feladatokat tárgyalták a er esünkre rdögh elvtárs. 1 bizalmiak többsége eddig 
I 

A tagok nagy részénél ma- meréssel szólt a jó munkát 
küld

ö
ttértekezletek beszámo- - Alapsz_ervezeteink titkárait J�! dolgozott. E_lv�gez�ék � réqi gasabb tagsági díjat állapítot- végző bizalmailcról, így Ma

lói és hozzászólói.  Nemcsak és gazdasagi felelöseit tájékoz- 1 kC'nyvek , telulv,zsf!�latat es , tak meg. Ez azonban nem a darász Ján-0snéról, Csillag Ist
azt állapították meg. hogy tattuk a tennivalókról A nagy seg,tseget nyu3tottak a tagdíjak felemelésének a kö- vánról, Halmai Béláról. Győrfi 
gondoskodni kell a jobb mu'l- 1,iunka mindenütt jól haÍad és 

I t�gdíjbesorolások v1grehajtá- J ,·etkezménye, hiszen csak új F<!rencröl és a többiekről, akik 
kaeszközökről. a biztons�gi /anuár első felében be is feje-

s�hoz. December masod,_k fe- 1 besorolásról van szó, hanem elősegítették. hogy ezt a fon
berennezésekről. �melyek 'e- zödik majd. A tagkönyvcsere 

le�en o

t
er

°;J
.!v b!zottsag_�nk �bból fakad. hogy a dolgozók te,� szervezési feladatot határ

'letővé teszik a balesetmente- elökészítésével párhuzamosan 1 :a,; ;;rzít��á� 
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időre végrehajtsa az alapszer-. , ze Jav1 s . eg- vezet. 

Karczag László 

Modem 
középfolyosós kocsik 

A Francia Allamvasutakon 
új típusú kocsikat helyeznek 
üzembe olyan nappali szerel
vényeknél, amelyek utazási 
ideje nem haladja meg a 4-
5 órát. Az új kocsikat közép
folyosó osztja két részre. A 
két üvegfallal el választott 
nagy teremfülkéböl álló má
sodosztályú kocsiban 80, az 
elsőosztályúban pedig 50 ülő
hely van. Az elsőosztályú ko
csikat szabálvozható háttám
lával szereltél< fel. A hő- és 
hangszigeteléshez üveggyapo
tot és nemezt használtak. A 
kocsikat neonvilágítással és 
olajégőkre alapozott légfütési 
berendezéssel látták el. 

Új típusú szerelvény 
Kínában Peking és Tientsin 

között az elmúlt hónapokban 
új típusú szerel vényt helyez
tek forgalomba. A szerelvény
hez a korábbiaknál lényegesen 
könnyebb súlyú alkatrészeket 
használtak fel. A tíz ezüstszí
nű kocsiból álló szerelvényt 
Diesel-mozdony vontatja. Leg
nagyobb sebessége 140 kilo
méter. Az új szerelvény pró
bajáratai egy évig tartanak. 
Az üzemelési tapasztalatok 
alapján a jövőben több ilyen 
szerelvény gyártását tervezik. 
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A RIPORTER KÉRDEZ AZ IGAZGATÓ VÁLASZOL 

Mi a „ titka" a pécsi igazgatóság sikereinek ? 

Hogyan lehetne tovább javítani 
a vendéglátás színvonalát? 

Erről tanácskoztak az Utasellátó üzemegységek vezetői 

November 14·én és 15-én ' célkitűzés megfelelő műszaki 
l 

lenségeket. Nem ritkák az 
Budapesten, a Kdeti pálya- és technikai fej:esztéssel pá- olyan éttermek, ahol még .,di-
udvar kultúrtermében kétna- rosuljon. vat" a repüUl terités, a sza-
pos országos vendég:átóipari J kadt abrosz, az elhany<l{lolt 
értekezletet tartott az Utas- Szükséges a választélc bővítése külsejű, udvariatlan Jelszol-
etlátó Központ. A tanácskozás gálás. 
elw napján Szego András, az A vendéglátóipari 05ztály J A munkásvédelemról, a bal-
Utasellátó vendéglátóipari vezetője ezután részletesen esetelhárításról és a termelé· 
osztályának vezetője tájékoz-

/ 
elemezte, mit végeztek el a I sí tanácskozásokról szólva 

tatta a tanácskozás résztve- föbb irányelvekböl, továbbá, felhívta a figyelmet, a fokozo!
:'óit a vá)la:at credm�n.i;eir!"íl I 

�ilye� j�enleg az utasellá-
1 

tabb munkára, a ha.-pi üzem
es awkrol a problemakrol, tas hálózati helyzete szemlék a munka.svédelmi 
m�lyek f�kezik a ,·�rrdéglátás _ Vendéglátóipari tizlct- oktatások és a termelési .a-

szinvonalanak �mel�s�t. águnk az 1962_ évi első ltá- 1 nácsk.ozások rendszeres meg_ 

é �k 
Az __ elmult,./ti5t1kba

f
� ram.negyed évi tervét túltel-

I 
tartására. 

r e  esi..esi 1>0 1 '. __ n ·_ • 0
1 

jesitette - folytatta. - Je-ala�e!t•e az ��zókozonseg _et- lentős részt képvisei a túltel- Beváltak a területi kirendeltségek 
kezesi e!látas�nak fo�� jesitésben II sajáttermelésú 1 

Naponta kétszáz tonna ilarabárut 
továbbítanak a józsefvárosi vasutasok 

Lehetne könnyíteni 

Egy fiatal no - arca piros, 
mint a nyakába kötött sálken
dó - kezében nagy köteg fu
varlevéllel szaporázza lépteit a 
vágányok között. 

Joó Ilona tíz éve vasutas. 
ő a pécsi irány felelőse, ra
kodásirányító. Jókedvűen be
szél a munkájáról. 

- Megkeresem a pecs1 
irányba feuuiott árukat a rak
tárban. majd a rokta1uí.sit
vá.ny szerint a hozzám beosz
tott dol{lozókna.l· kiadom a 
munkál. Minaig ügyelek arra, 
hogy az áru ne .sfrüljön m�g, 

Egy kicsit még lehet emelni. Sultis László kezében máris tor- és megfelelő kocsikba ke-rül-
dul az emelő karja jön be. 

Aztán megint Ki$.s 11, József 
Hajnalban kelnek. A szom-1 szerszám, a sínektől tovább reszortvezető Yette át a szót, 

széd nyugodtan hozzájuk i;:a- húzódnak. A térközór figyel- aki 35 é,·e dolgozik itt a csar
zíthatja óráját, olyan pont<>- meztette őket, hogy érkezik a nokban. 
sak. Minden nap ugyar.abban személy _ Munká,nkba.n talán az a 
az időben koppannak nehéz- - Méghozzá helytelen vá- legérdekesebb - mondja -. ls 
kes lépteik. amikor az állo- gányon. erre büsz:kék vagyunk, hogy 
má�Ta iparkodnak. Ezt Várkonyi József, idös 1,ala.mikor, még négy-öt évvel 

Mostanában Hatvanig utaz- káli vasutas állapítja meg. ezelött u, naponta 70-80 ton
nak, Kálból, Hortról, és Vá- Szeme Hort-Csány felé für- na árut raktunk csak be 20-
mosgyörkröl is. A hatvan-fü- kész, bal ke:r.ével dóznit húz 30 kocsiba. Ma helyes és ;ól 
zesabonyi pályafenntartási fő- elö zsebébol és cigarettát so- írányított 1'akodá.ssal naponta 
nökség pályamunkásai mint- dor. 180-200 tonna árut további-
egy kétezer méteres szakaszon Várkonyi József mélyenülő tu.nk 40-50 kocsiban. 
dolgozzák át az íveket Hati:an szeme jókedvúen nevet, köz- úgy i,éljük, a felsóbbségűnk 
és Hort-Csánv között. ben tempósan megnyálazza a meg van ezzel az eredmé-n11-

- Itt a kül.só ívet méo papirt, lecsípi a cigarettából nyel elégedL,e. De ..• nekwnk 
emelni kell. Vedd le a viz- kilógó dohányszálat és rágyújt. is volna kívansá.gunk! Elkelne 
szi,itmérót, verjenek alá még, Ezt is villanvmozdony még egy-két villásemelö és 
emberek . . • vitte - int az elzúgó szerel- egy 1-'iUa.mostargonca. Régen 

Sipos József munkavezető vény ;itán Tóth György elő- kérjük azt is. hogy az I. és 
utolsó szavait elnyelte a csá- munkas. II. vágányok fölé is húzzanak 
kányok ütemes dobogása. Inas - Az bizony, villa.ny. Mire tetőt mert az árut az isten 
karú, szívós emberek a pálya- 111/tlgd,ijba ;megyek. a gőzm::'z-I szabii.d ege alatt veri az esö. 
munkások. Ugy dolgo�ak, donyoka.t ocskavasnak ad1ák. - Az i$ jó lenne - lépett 
mint a gép_ Egyenletesen. pon- - summázza a fejlődést Vár-

I 
mellénk Fodor Zoltán� az ál· 

tosan, ütemre. Minden talpfá- konyi bácsi. lomás fiatal üzemmérnöke -, 
nál négy ember, páronként �ultis Lász� a sínen csúsz- ha a sok ígéret ne'."' s--•• �illna 
szembe fordulva. Kérges ke- tatJa az emelot, ha nem mu- el. mint a darumadár, e.s a.?: 
zük évek óta markolja a c,;á- , száj nem cipelik a nehéz szer- öttonnás emelödarunkat, me
kányt. a villát és a rukkoló- számot. A k"iilsó sínen emelnek 111et jelentéktelen költséggel 
fát. De1·ekuk. lábizmaik üte- egy kicsit. aztán folytatódik a át Lehet.ne alakítani tiztonnás
mesen mozognak, a kemény krampácsolás, Biztatás nélkül ro, végre megcsinálnák. 
kónek, a végtelenbe futó hi- is iparkodnak a pályamunká- Ezeknek a problémáknak a� 
deg vasnak is parancsolnak. sok. orvoslásával valóban még to-

Füttyszó harsant. Mintegy Nehéz, nagyon nehéz munka vább javulnának a Józsefváro-
parancsszóra kiegyenesednek ez. s! vasutasok munkakörülmé-
a pályamunkások. Kezükben a F. L. nyel. Gergely Józsel 

Utaskísérö tanfolyam 
va.1�. - hangsulyozta a t?b1?1 áruk forgalmának emelése, Foglalkozott a beszámoló k?zo�t. -_ A 17l:'1u�nk resze- amely a múlt év azonos idő- a területi jellegű ki.rendelt.séro; 3elentos mert!kben szar� szakához vi$zonyítva 15,4 szá- gek helyzetével is. A tapaszga, maztuk a h_zdegk•:myhai zalélros emelkedést mutat. talatok szerint a kirendeltsétermekek forgalmat és Jel_hív- Mindezek ellenére itt i$ akad gek létrehozása helyes kez:ie- Az utasokról való fokozot-

1 
vasúti földrajz tárgykörébe ! nak. Rajtuk keresztül 5zerez

tuk a _tigy�lmet a _gy_u7;1olcs- még javítani való Nem tehe- ményezés volt, még akkor is, tabb gondoskodás érdekében a tartozó ismereteket, hogy min- nek elsó Impressziót hazánk
levek e• sze11;8av�s uditoitalck tünk például meg.elégedve el- ha kezdetben akadnak prob- MA V a közeljövöben egyes den vonatkozásban megfelelő 

l 
ról, alkotnak véleményt esetnagyob� aranyu forgalomba sósorban a fózelék és tészta- lémák a vendéglátóipari egy- nemzetközi és belföldi gyors- felvilágosítással szolgálhassa.. leg egész társadalmunkról. 

ho�at�lara. Ugyan�k!<,or meg- félék választékával, vala.mint ségek irányítását illetően. Az vonatokop utaskísérő szolga- nak, mind a belföldi, mind J;;ppen ezért nem lehet kö-3�lo_ltuk az utasel�atas _f�;lesz- vidéken a speciális tájjellegű idén a szcm.bathelyi és a pécsi latot rendszeresít. Idegen a külföldi utasok kérdéseire. :r.ömbös számunkra, hogy ml• 
t,esen�k két legfobb , iri:nv•i_t. ételek és hidegkonyhai készít- kirendeltség ért el figyelemre nyelveket is jól beszéló pá- A három hónapos tanfolya- lyen személyzet kíséri ezeket 
Eszerint a nagyf?rga m'!- pa- mények forgalmazásával. méltó eredményeket. A sió- lyázók közül válogatták ki az mot december l-én nyitották a vonatokat. Lyaudt'arokon torekedm keU .· . , . . , 
az önkiszolgáló rendszer be- Cukrászsütemény-forgal- f�i k1rendeltse.,_ is Jol állt a első utaskísérő tanfolyam je- meg. A vizsgákra előrelátha- Az utaskisérő rendszer bt_-... 
vezeté,"re, valamint tovább munk sem megfelelő. Az üdí- masodik negyedevbe':, a �ar löltjelt. tólag március elején kerül sor. vezetése csak az elsó lépés. Ezt 
kell fejles:teni a mozgószol- tőita.lok és gyümölcslevek ér- mad1kban azonban kissé visz- Milyen iSmereteket szerez- Az utazóközönség tehát 1963 feltétlenül követni kell újab-
gá.lat ku'turáitságát. tékesitésében is lemaradtunk szaesett. nek a tanfolyamon az uta.skl- tavaszán találkozik majd első baknak. Lehetne folytatni pél-

Gazdálkodásunk föbb irány- az előirányzathoz viszonyítva. A gond05 munkával elké- séró-jelöltek? ízben a MAV utaskísérő szol- dául a jegyvizsgálókkal. A 
vonala az volt. hogy az árrés 

1
, Ezután olyan jelenségekről sz/tett beszámoló után termé- :Mint értesültünk, a hallga- gálatával. mind szélesebb mértékben nö-

bővülését a saját termelésű beszélt az osztályvezető. ame- keny vita alakult ki. A fel- tóknak meg kell ismerkedniük * vekvő idegenforgalmunk sür-
forgalorr fokozásával érjük lyek a szakmai munkában, az szőlalók nagy része, a beszá- a utasellátó szolgálattal, és A kezdeményezést örömmel getóen követeli, hogy a nem-
el. A termelés és értékesítés éttermek. vendéglátóipari molóhoz hasonlóan sok hasi:- el kell sajátítaniuk a személy- 1 üdvözöljük. Meggyőzódésünk, zetközi gyorsvonatokon fe
helyes szervezésével a költ· egységek vezetésében mutat· nos tanácsot adott ahhoz, ::o-

1 
díjszabás, a vám- és útlevél- hOf/11 az utazóközönség is gyelmezett, jól öltözött, idegen 

ségek csökkentését tűztük ki. koznak. Hangsúlyozta. hogy a gyan lehet az UtaseUátő há-
1 

ügyek, az idegenforgalom, a j örömmel fogadja az .,újítást". 
! 

nyelvet is beszélö jeg}-vizsgá-
Természetesen nagy gondot fejlődés ellenére is so'k helyen lózatában növelni a vendéa'á- menetrendi felvilágosílál<, a A külföldröl érkező utasok lók utazzanak. 
fordítottunk arra is, hogy a tapasztalni szakmai igén11te- tá.s színvonalát. V. F. vasúti forgalmi szolgálat és a I először vasutasokkal találkoz- (vlsl) 
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Minden igényt kielégít 
a Dunakeszi Járműjavító új hálókocsija 

1 
ablakba épiW!U csappan
tyúk segítségével történik. 
A melegvfz-fűtés a téli - 20 

1 
C fokos nagy hidegben is kel
lő hőmérsékletet biztosít a há
lófülkében. A meleg víz cir

. kuláció gravitációval műkö-

A balesetvizsgálat új rendszerének tapasztalataiból 

dik. A kazán sz.éntüzelésű, de 

a gőzvontatású vonatokban a 
beépített csőkígyó segítségével 
gőzzel is üzemben tartható. 

A falakat alfollal hőszige
telték, a faburkolatok mű
anyag lemezből készültek, 
a fülkékben és a folyosón 
a padlót szőnyeg borítja. 
A kísérőfülkében van elhe-

lyezve a kocsikísérő kényel
mes fekvőhelye, egy csapóasz
tal, hideg-melegvizes mosdó, 
egy villamos ételmelegító, egy 

Az üzemi balesetek nyilván
tartása és ki vizsgálása új 
rendszerének bevezetése óta 
nyolc hónap telt el. Ez az idő 
számos olyan tapasztalatot ho
zott, melyek hasznosítása lé
nyegesen hozzájárulhat a sta
tísztikai fegyelem megszilár
dításához, a baleseti helyzet 
javulásához. A rendelet meg
jelenése óta egyre kevesebb az 
olyan vita, mely a balesetek 
üzemi balesetként való elis
merése, illetve el nem ismeré
se miatt adódtak. 

kozni propaganda és agitációs I uralkodik, szakszervezeti bi
tevékenységüket mind a veze-

1 

zottságainkra_ hárul a feladat, 
tők, mind a dolgozók körében. hogy meggyozzek a szolgá
A rendelet megjelenése után lati vezetőt helytelen nézeté
tartott ankétokon, értekezlete- ről. Hiszen a vezetők szemé
ken de helyszíni ellenőrz.ések lyes felelősséggel is tartoznak 
során is tapasztalható volt beosztottjaik testi épségének 
egyes szolgálati vezetők ellen- megóvásáért. Ez pedig csak 
állása. Ez abból ered, hogy a úgy lehetséges ha jól ismerik 
balesetek vizsgálatát a rende- a vezetésük alatt álló munka
let a szolgálati vezetőkre mint terület baleseti helyzetét, be
a termelés közvetlen irány!- osztott dolgozóiknak a mun
tóira valamint a szakszerve- kavédelmi előírásokhoz és a 
zeti bizottság társadalmi mun- munkafegyelemhez való vi• 
kavédelmi felügyelőjére bízta. szonyát. A szolgálati ve-

Az év végére forgalomba 
kerül a Dunakeszi Járműjaví
tóban sorozatban készült háló
kocsik utolsó 10 darabból álló 
csoportja. A típust a jármű
javító 1955-ben alakította kí. 

poggyásztartó polcok és 
falba süllyesztett pogy
gyásztároló rekesz, az uta,
sok számára külön ruha
szekrény és beépített ér
téktartó doboz található. 

jégszekrény, mosogató, evő
eszköz, ital- és élelmiszertartó. 
A fülke bejárata mellett rej
tett világítással ellátott vit
rint helyeztek el, melyben a 
kísérőnél kapható italokat és 
cigarettákat lehet tárolni. A 
kísérő fülke melletti szek
rényben sz.én tüzelésű szamo
vár áll, amelyben az utasok 
számára feketekávét, teát és 
egyéb meleg ételt készíthet a 
hálókocsi-kaJauz. 

Javulás tapasztalható 

Egyre több víszont az olyan 
eset, amikor a sérültek mag\lk 
szorgalmazzák balesetük vizs
gálatát, a baleseti okok meg
szüntetését. Ha figyelembe 
vesszük, hogy egy évvel ez
előtt a dolgozók érdekében ar

V ak 1 tók ak"k zetőnek a balesetek vizs
, ann . 0 yan veze . ' 1 

j gálatában való részvétele meg ma 1s -. szolgálati elfog- útján lehetősége nyílik ar
laltságukra hivatkozva - le- ra, hogy a balesetet okozó 
hetetlennek tartják a balese- körülmények azonnali meg
tek vizsgálatában való részvé- szüntetése iránt intézkedni 
telüket. Ahol ilyen szemlélet tudjon. 

A ruhaszekrények mellett 
Minden dolgozó ismerje meg a rendeletet 

Az új, valóban modern ko
csiban tíz két-fekvőhelyes 
utasfülkét és egy kisérőfülkét 
helyeztek el. Ezenkívül két 
WC, a vándorkosaras számára 
egy raktárhelyiség és egy ka
zánfülke is helyet kapott a ko
csiban. Az utasfülkében két 
egymás fölött elhelyezett ágy 
van. A felső ágy lehajtásával 
az alsó kényelmes ülő pam
laggá alakítható át. Minden 

bőséges hely jut az öltözkö
désre. A cipőhúzás megköny
nyítésére lábtámasz és külön 
összecsukható tábori sz.ék szol
gál. A mosdó fölött borotvál
kozó tükör látható, árnyék
mentes rejtett világítással, 
mellette ivóvizes készlet és 
törülköző tartó, továbbá min
den fekvőhelynél olvasólámpa. 

ról kellett írni, hogy többen Szakszervezeti szerveink fel- E példából is kitűnik, hogy, 
letagadták balesetüket, és ez- világosító és ellenőrző mun- a szakszervezeti bizottságok
zel önmagukat hoztá:k hátrá- kájának hiányosságaira utal nak következetesebben kell 
nyos helyzetbe, akkor érzékel- az a tény, hogy a sérült dol- képviselniük a dolgo-hető az előrelépés. gozók egy része ma még ke- zók érdekeit, és erre Az új négytengelyes kocsik 

különleges lágy rugózással és 
nagy teljesítményű fékberen
dezéssel vannak ellátva. Az új 
nemzetközi előírásoknak meg
felelően 140 km/óra sebesség
gel közlekedő vonatokba is be
sorozhatók. 

A fejlődés egyrészt annak vésbé vagy egyáltalán nem is- különösen akkor tulajdonítható, hogy a balese- meri e rendeletből adódó jo- van 

fülkében 

1 
lecsapható mosdó, hideg
meleg vízzel, csapóasztal, 

A légcserét a mennyezeten 
elhelyezett szabályozható 
szívószellőző biztosítja, a 
friss levegő utánpótlása az 

AD a teendő kocsffemondlisok esetén? 

tek vizsgálatára vonatkozóan gait. Megállapítható ez jó né- szükség, amikor a sérült a 
javult szakszervezeti szerveink hány balesetvizsgálati iratból, rendelet kellő ísmeretének 
felvilágosító tevékenysége, melyben a sérült magára vál- hiányában jogtalanul hátrá
másrészt � rendel_et lehetósé-

1 
lal ol):_an h_ibákat is, amelye� nyos helyzetbe kerülhet. Szak

get blztos1t a sérultnek, hogy megszuntetése a munkaado szervezeti bizottságainknak a 
a baleset okainak megállapít;\.- hatáskörébe tartozik. Ilyen I 

szolgálati vezetéssel karöltve sában tevékenyen részt ve- eset volt például a Hámán lehetőséget k 11 talál • k hessen. A sérültek többsége él 
l 

Kató fútóháznál Agoston Jó• . : . nlU. , _a 
is ezzel a lehetőséggel. zsef lakatos balesete, aki a dolgozok �ello felv1lá��Itasa-

Az eredmények biztatóak szerelócsatornában levő salak- ra, oktatasok, termeles1 ta
korii.ntsem lehetünk azonba� dombon elcsúszott. A balese- nácskozások, taggyűlések és 
elégedettek. Szakszervezeti tért őt hibáztatták, hasonló más lehetőségek felhasználása 
szerveinknek, a pártszerveze- baleset elkerülé$ére pedig csu• . útj-án. A Magyar Vasúti ArudiJ-

1 
A megállapított tényeket megfelelően tudja a Visszaté

azabás I. rész Általános Fu- azután tennészetesen fel kell rítési felszólamlást elbírálni. 
va,rozási Fdtételek 7. cikk. 10. jegyezni, hogy későbbi tárgya- Fentieket az.ért tartottam 
§-ának 2. bekezdése értelmé- lás során rendelkez.ésre lehes- szükségesnek leírní, mert az a 
ben, ha a fuvaroztató igazol- sen bocsátani. A feljegyzés tapasztalat, hogy az állomások 
ja, hogy a kocsi lemondását azokon az állomásokon, ahol a felszólamlások vizsgálata so
olyan körülmények tették szórványosan fordu1 csak elő rán a szükséges adatokat vagy 

tek és egyéb tömegszervezetek pán azt az intézkedést tették, '
I 

Munkásvédelmi és munkás-
segítségével tovább kell fo- hogy kioktatták a sérültet. ellátási osztály 

szükségessé, amelyeket ki kocsilemondás, történhetik egyáltalán nem, vagy csak ál-
nem kerü!Jietett, és amelynek maQán a kocsilemondási talánosságban tudják közölni. Ez is a téli felkészüléshez tartozik 
elhárítása tőle nem függött, a nvomtatványon, a hátoldalon, Azzal védekeznek, hogy nin
vasút a kocsi kiállítása előtt a.zokon az álloméOOkon azon- csenek előjegyezve, visszaem
történt lemondás esetében a ban, amelyeken gyakori a ko- l<lkezni pedig már nem tud
felszámított kocsilemondási dí- csilemondás és te=előüze- nak. Ez érthet:6 is, mert a fel
jat visszatérítheti. Ha a fuva- mek'kel is rendelkeznek, cél- szólamlás sokswr több hónap 
roztató a kocsit kiállítás után szerű, erre a célra külön múlva követi az eseményt. 
mondja le, a vasút a kocsile- .előjegyzési könyvet vezetni. Ez.ért szükséges a kellő meg-

A téli időjárással kapcsola-
1 

vel olyan jelentéseket kapunk, 
tos intézkedések mind a köz- hogy egyik vagy másik állo
ponti, mind a végrehajtó swl- máson, szolgálati helyen a vo
gálatnál időben megtörténtek. nat elgázolta a pályagondozót, 
Hogy az előrelátás és a gon-

1 a váltótisztítót, a hóeltakarító 
doskodás milyen eredménnyel pályamunkást. 

mondási díj 50 százalékát té- Az így feljegyzett adatok figyelés és feljegyzés. 
ríti vissza. alapján azután később az igaz- Dr. Gazdag József 

járt, az rendszerint akkor de-
rül ki, amik<?: , megkezdődiik Az eddi oiek.nél 

Mit jelent ez a szabály a gat66ág a kívánalmaknak I Szombathely a harc az idoiáras okozta ne- 0 
hézségekkeL Ilyenkor minden- körültekintőbben gyakorlatban? 

Kocsilemondások esetén a 
vasútállomások mindentől füg
getlenül kötelesek a kocsile
mondási díjat felszámítani, a 
visszatérítés felszólamlás alap
ján a területileg illetékes vas
útigazgatós� feladata, ha a 
fuvaroztató igazolja, hogy a 
kocsilemondásban vétLen. 

Jelenleg kialakult döntőbi
zottsági gyakorlat szerint a 
vasút a mélyművelési bányák
nál bizonyos elemi eseménye
ket, a nyíltszíni tózegfejtés-, 
kő- és ásványbányászat termé
keiből álló küldeményeknél, a 
len- és kenderkórónál, vala
mint a szálastakarmány-féle
i;égeknél a tartós esőzést, ha
vazást stb. elfogadja mentesítő 
körülménynek és a kocsile
mondási díjat kellő igazolás 
ellenében a már kö:oolt mér
tékben visszatéríti. 

Vigyázzunk egymas életére 

ki a söprűről, }apátról, ipari 
sóró1 és egyéb kellékekről be
sz.él, attól függően, hogy mivel 
vannak problémák. 

Egy dologról, sajnos, keve
Az utóbbd hetekben a vas- és Tóth M. József tartóz,ko- set beszélnek. A dolgozók biz

útnál ismét előfordultak olyan dott. Lefekvés előtt jól meg- tonságáról csak a kötelező ok
sajnálatos balesetek, amelyek raktá:k a kocs.ioo.n. levő nyílt tatásokon esik szó, azonkívül 
gondatlanság révén következ- tüzelésű kályhát, hogy ne kell.. nemigen. Pedig volna miről 
tek be. Mátészalka állomáson jen tagyoskodniok. beszélni. Hiszen a téli időjá
például Orosz János motorve- A következményekkel nem r.ás beálltakor a vasutasok 
zető indulás előtt még egyszer számoltak. A kályhából az ' közül minden évben szedi ál
lkörüljárta a motort, megvizs- olajos padlóra pattant egy I dozatát a gondatlanság, Jgy 
gálta nincs-e valarrui rendelle- szikra, a padló tüzet fogott és kell jellemezni azt a helyze
nesség, amelyből útközben kigyulladt. Mire felébredtek tet, amikor a tél beköszönté-
netán baleset származhat. valamennyien füstmérgezést 

A vasút végrehajtó szolgála
tánál, ha nem is ea.,yforma 
mértékben, de mindenki ki 
van téve az időjárás viszon
tagságainak. Még az aránylag 
védett helyen levő mozdony
személyzet is. Ez azonban az 
ő számukra sem jelentheti azt, 
hogy indulás előtt, vagy az 
állomásra történő behaladás
kor ne tekintsenek körül, ne 
kísérjék figyelemmel, hogy a 
vágányok mentén vagy a vál
tóknál nem tevékenyked-

.11:ppen a motor első kerekei- szenvedtek. Dancsó József tért 
nél szemlélődött, amikor a először magához. A veszély 
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:,�� Emberéletet, több millió 
rátolták a szerelvényre. Az csó Józsefet és Tóth M. Jó-

I • _/_ i�i�i k�r:;!1��t�� 
3
o�:Z �:Le:yi s;�i;t ���e=� ,or,ntot mentette/{ meg 

János elesett és mellét, fejét né égett a kocsiban. 

1 
összezúzták a kerekek. A 'f. ,,1962. november 29-én 151 Markó István képzeletében 
helyszínen meghalt. Els:romarít6 események óra 50 pereken- Acs és Nagy- megjelent egy robogó vonat, 

Természetes, hogy a vasút- * ezek. A halálos tragédiákat szent;ános állomások között a amely az ellenkező irányból 
igazgatóság a felszólamlási ké- A másik tragikus eset mindkét helyen gondatlanság ;obb vágányon közlekedő 70. közeledik. Megborzongott. 
relmekben felhozott indokokat Fegyvernek és Turgony állo- okozta. Ezek az esetek is arra számú vonatban hátulról a he-1 Nem vesztette el lélekjelenlé
még kellő igazolás ellenében is mások között a nyílt vonalon 

l 

kelJL, hogy intsenek min- tediknek besorolt MAV Gr. tét, másodpercek alatt dön
gondosan vizsgálni és mérle- történt. Az egyik személyvo- den vasutast, hogy jobban t•i- 149907. számú, ömlesztett ku- tött. Felkapta a telefont, a 36. 
gelni tartozik, mert ezt köve- nathoz műhelylkocsit csatol- gyázzon a saját és munkatár- korícával megrakott kocsin számú térközőrhelyet hívta. A 
teli egyrészt a tárgyi igazság, tak. amelyben három dolgozó: sai testi épségére. hordrugófőlap-törés történt. veszélyjelzés nem késelt el! 
másrészt a vasút pénzügy! ér- Erdélyi József, Dancsó József -vi- Következtében a kocsi mind a Horváth Miklós térközőr a 
deke. _____________ két tengelyével kisiklott, és a szabad állású térközjelzőket 

A tartós esőzést az igazga- kocsiszekrény beledőlt a bal- azonnal megálljra állította! 
tóság csak akkor veheti figye-

A ·l• L 11_ , :I' L • , • vágány úrszelvényébe ... " Ebben a pillanatban a sé-
lembe, ha annak időtartamát féll (e1KeSZÜieS IIIÚDfOSSQgD/ Igy kezdődik a jelentés. Ii}lt kocs_i lebille�� � vágá1:y-
és mérvét az illetékes községi Száraz adatok, viszonylag kis rol, s, telJesen betöltotte az ur-
tanács és az állomás is igazol- A ős f 1 á k , 

1 

. jelentőségú műszakí zavarra szelvenyt_ A szerelvény mint 
ja. Nyíltsz:íni bányáknál a köz-

z z o Y� n so 
. �

zo vonaton az 55 618 számu kocsi, 1 engednek következtetni. A va- vonagló kígyó állt meg. Köz-
ségi igazolásnak még azt is esett nálunk a téli felkészüles- amelyet gyermekkocsiként so- !óság mégis mást mutat. Sok- ben az ellenkező irányú vágá

tarlalmaznia kell, hogy a bá- ról, úgy látom azért mégis sok roztak a szerelvénybe, fűtet- 1 kal többet, mint a kárba ve- nyon a_ til��ra állított i�lző 
nya a 1artós esőzés következ- hiba csúszott ebbe a munká- len volt. Nem működött no- 1 szett néhány inázsa kukoricát, a�att m�r türelmesen pru�z-
tébe · ·d· (" 't'l b A 

, 
·i· •t tt és emb én , vagy egy vasúti kocsi és a kolt a súlyos szerencsétlenseg-n mennyi 1 ore ora O a. gy�gen � ag1 o v er 22- a 916--0s számu megrongált vágány ára. től megmentett szerelvényt 

��igl���te
���len a terme- rosszul fűtött kocsik sok bosz- vonatban a 35 087 számú At, De mi is történt november szállító. mozdony. . • 

szúságot okoznak az utasok- sorozatú kocsi fűtőberendezé- 29_én délután Acs és Nagy- .!'- �ori pálfaf�nntartás1 fo-
Az állomások igazolására nak. se sem. A vonatok Indításánál szent;ános állomások között? n_okseg IX. szamu _Pál)'.a��ste-

azért van szükség. mert a ta- n szakaszának ket terkozőre 
11,ácsok nem mindig figyelik Tapasztalatom, hogy a vo- gyakran tapasztalható, hogy Tehervonat haladt át a 35. éberségével súlyos kimenetelű 
111.eg ezeket a természeti és natindító állomásokon nem a a �óztömlőket nem kapcsol- számú térközőrhely előtt. Mar- balesetet gátolt meg. Ember-
rgyéb eseményeket, nem jegy- kellő időben kezdik a szerel- ják össze. kó lstván térközőr furcsa je- életet és több millió forintot 
tik fel, az igazolásokat kiad- • . . • lenséget észlelt. Az egyik ko- mentettek meg. Méltán nyer-
lák úgy, ahogyan azt az érde- vények 

_
előfűtését. A Bp. �e-

_
A téli 

.. 
idosza.�ban a �ZE;re�- csiból szóródott a kukorica. s ték el a budapesti igazgatóság 

keltek kérik. Ebből követke- · !eti-Ba,a viszonylatban koz- venyek osszeállitása, elokeszi- amikor figyelmesebben szem- vezetőjének elismerését. és 
tik, hogy az állomásoknak 

l 
lekedő vonatokon sok kocsi tése gondosabban történjék. 

l 
lélte, látta, hogy a kocsiszek-

1 
személyenként az 1000 forint 

kellő éberséget és gondosságot . , , • 

1 

rény oldalra bukva halad. Jutalmat. Magatartásuk példá 
kell tanúsítaniuk kocsilemon- gyengén világitott es futetlen. Magyar Imre Még néhány méter, és a kocsi ja lehet minden dolgozó'lRk. 
dások esetén. November 24-én a 2114 számú Kiskunhalas kisiklik, és akkor ..• 1 V. l\L 

nek-e. Az időjárásnak kitett, 
a sza.badég alatt több órát dol
gozó, magukat alaposan bebu
gyolált pályamunkások, gyak
ran csak akikor hallják meg a 
vonat .közeledését, ha erre gőz.
síppal, vagy egyéb jelzéssel 
időben fel1lüvják a figyelmü
ket. 

A váltókezelők és a váltó
őrök is győződjenek meg min
den, általuk engedélyezett 
mozgás előtt. hogy a mozgás 
:lltal érintett vágányok men
� nem dolgoznak-e embe
rek. A forgalmi szolgálatte
vők, a váltó- és vágányellen
őrz.ések megtartása és megtar
tatása alkalmával, valamint a 
tolatási jegyz.ék kiadásánál 
mindig körültekintően járja
nak el. 

Az egyébként is nagy fon
tosságú tolatás- és gurításve
zetói feladatkör jelentősége is 
megnő a rossz idő beálltával . 
Saját és beosztottjaik bizton
sága mellett olyan események
re is kí kell terjedni a figyel
müknek, amelyek nem tartoz
nak közvetlenül feladataik kö
zé. Ugyanez vonatkozik a 
munkac-sapatok vezetőire, 
akiknek ilyenkor még foko
zotta bb éberséggel kell Óloköd
niük beosztottjaik testi épsége 

felett. 

A vigyázatlanság ára 

A dolgozók hiányos felké
szítését, a rendszeres oktató
nevelő munka hiányát pél
dázza az a tény. hogy a vigvá
zatlanságból bekövetkező ha
lálos és csonkulásos balesetek 
általában a téli időjárás kez
deti szakaszában (ordulnak 
elő nagyobb mértékben. Ép
pen_ ezért ideje lenne már en
nek az állapotnak .. Megállj'"-t 
parancsolni. Egyáltalán nem 
megmásíthatatlan törvény az. 
hogy a feledékenységnek. a 
gondos, körültekintő munka 
hiányának minden t.él elején 
emberek váljanak áldozatává. 

Sajnos, az idei télnek is 
megvannak már a maga ál
dozatai. Ha kellő időben min
denki megtette volna legele
mibb kötelességét. körültekin
tőbben látta volna el szolgá
latát. Nagy István vonalbciá
ró, Németh Antal ,·áltótisztító 
és Deli László pályamu'lkás 
még ma is kö7tünk rtolgoz
hatna. 

Fehérvári Joz,,ef 
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A közösség öröme és gondja 1 !sal�:::ÚsS7�lg!�:ly 
nincs a. közelben í/11Ógyszertár. , t,erje.sztő ellladások, rendezt·é- Szeged-�ókus állomás. 19�1 
A tanács házi gyóg11szertárat n11ek, televízió, klub. Ott va- decemb�re?en al�k_ult meg ,tt Egy esztendeje ment nyug

díjba Pa.rra.gh Gábor fe
rencvár05i vonatvezetó. Nem 
akármilyen vasutas volt, i<or
mány kitüntetése, kiváló dol
gozó jelvényei, számos párt- és 
szakszervezeti elismerése ta
núskodik erről. Négy éve kép
viseli a vasutas lakótelep ügye
it, a kerület örömét és búját 
a tanácsban, - közmegelége
désre. 

Amikor az emberek megmu-
1tatták az Ö „Gábor báCSIJU
�t", éppen nevelő körúton 
tyolt, s a kis lakótelep felé tar
ltott. Ruganyosan, fiatal.:>San 
J<özeledett, s percekre !eltar
rtottá.k, ö maga is megállt egy 
�zóra, látszott: bizalom és sze
retet veszi körül. 

A bemutatkozás után jövete_ 
Júnk célját megismerve. kö
lrtllhordozta tekintetét a tele
lpen. úgy kezdte mondókáját. 

- Egyetlen na.gy család ez 

1
w - mutatta az embereket. a 
házakat körülbástyázó morou
lattal. - Egymásra. vagyunk 
· ta.lva, ez a. mi külön kis vi-

nk. Most is több idős kol
t ken<'...stem fel. Eddig a. 

j))adokon beszélték meg a. világ 
folyását. Ezentúl klubéletet él
jhetnek a. kultúrotthon igazga
ltójának a. ;ava.sla.tára.. A k,iz
ldeményezésból neldk is, a. tár
·.sa.da.lomn,ak 1s haszna 'esz. 
jNem 1,•olt könnyű meggyőzni 
főket, de mától kezdve tizenné_ 
IUIJen elmennek. A többieket 
!holnap látogatom meg. 

Az őszi délutánt ólomsz.ür
jkére mázolta át néhány felhő
.takaró. A szokottnál korábban 
�ltak ki a fények. Mintegy 
'varázsütésre takarító asszo
i,yok. játszadozó apróságok, 
ruhát teregető nók árnykél)e 
itűnt elő az ablakkeretekben . 

e
KÖZÉRT fényárban úszott. 
TT<Ji7h Gábor észrevette te
tetemen. hogy ikövete.-n a 
lla<ió fények útját. 

- Kulturáltabb életet él a 
lakótelep népe minden t•onat
kozásba.n - folytatta. - Ha 
vannak még gond;ai, azok nem 
azonosak a. régi töprengés se 1, 
re-ménvtelenséggel. Furcsán 
ha.ngzík,_ 411 � p(.llq.1UJltCJlót4.-
unk egyik napról a. másikra. 

kiégett. A vizsgálat megállapí
ott-0, hogy a. lakosság awon

terhelte televíziólGka.l, vil!anv
tsütökkel, mosógépekkel. a.uto_ 

l
gejzirrel a. . vezetéket. Hason
ló probléma.nk volt az ala
csony nymnású tJÍ2:vezetékhá
lózatta.l. Hosza.s ha.re után az 

lidén új vízvezetékrend.$zert 
,fektettek l�. Lesz t•íz minden 
:fürdöszobában, minden emele
ten. 

Megállunk egy percre a 
KOZrutT előtt. A nyitva

'tartási idő változott. - Az 
'utazószemélyzet kérésére a ta
'nács útján eli ntéztük. hogy 
,nem lcét órakor, hanem öt
·kor zár a KÖZÉRT. 

- Bizonyára. sok hasonló 
'ügyet kell nyélbe ütni<>? 

- Zajlik az élet - válaszol-
1ta Parragh bácsi. 

- Pa.n,a.szoltuk például, hogu 

New Ha.venben a Ja.le egye-
1tem sportéletének megismeré
•�ére nem sok idő állt rendel
kezésemre, ismerőseim ;avas
latára ugyanis Los Angelesbe 
vtazta.m, A több mint hatezer 
kilométeres út repülő vagl) 
vasúti költsé11e meghaladta. 
anyagi erömet. Nem volt más 
választás, mint az autóbusz 
a.mely egy kicsit kényelmet� 
len. jóval lassúbb. mint a re
pülő és a. i-asút, de ami a leg
fontosabb. lén11eaesen olcsóbb ,s . • Az autóbusz társaságnál öt 
meter hosszú menettérti jegykombínác-iós szalagot ka.pta.m. 
Ez lehetőséget nyújtott arra, 
hogy tetszés szerinti sorrend
b�n b�utazza.m az Egyesült Államokat. 

New York és Los :'.l.ngeles között oda-vissza. osszesen nyolcszor 24 órát töltöttem autóbuszba.11. Volt ol11an útsza.
ka.sz, amikor eg11folytában 
ugyanazon a buszon rövidebb etkezési megállásokkal 12 órát utaztam. összesen nem keve
sebb, mint 17 ezer kilométert 
tettem meg a. korszerű farmo
toros, szabályozható ülötám
lás, WC-vel ellátott autóbu
szokkal. A széles, gyors forgal
mú muuta.kon 110-120 kilo
méteres sebességgel közleked
nek ezek a buszok. A vezetó
tet, a.kik biztos kézzel ülnek a 
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Nemrégen az egyik ktsz uída.pa, fiatal vo.suta.s. Ha. 
1•é- , vi_se OJ ne Je en_ e__ n unn_e

megnyitotta. műhelyét a. telepi ge:rn.ek, velünk ta.rtaruik majd p�lyes k1;relE;k kozo_tt oszt?tt_ak 
ek kiszolgálására. -

ők iS. k1 az egesz ev�n at gy_uJtö!t 
- összefogó.ssal tehát min- Kisvártatva csomagocskát betéteket. Az ev folya':'an .ts 

dent elérnek• vett elő zsebéből _ Viszem a �asznos volt a KST. Blzony1t-
. · . . · . Ja ezt, hogy 44 tag 15 800 fo-

-:- Azert nem minden pap- családokho1; - �agy�azta._ - rintot vett kölcsön . A KST sa1t - mondo�t:3. - A kíván- Utols� �nacsfag, bes=;a.molcmk legnagyobb összeget fizető tarsagok egyre 1onnek. mert a. meghivó1.. Ebben az evben le- ja Rét' Ist . f g 1 . t lt problémák együtt ha.la.dnak a ;ár a. mandátumom. A telep '. . v�n or � mis �- vo · 
fejtődéssel. A Fővárosi Villa.- gond;aival való törődést azon- A . k1f1zetes napJán tobben 

mos1;a.súttó1 hiába kérjük a. fe- ba.n nem a.kasztom szegre. Már megigérték, hogy 1?63-�an i: 
dett váróhelyiség,�, a postától nem tudné.k élni nélküle. . .  �S';I'-tagok le�z�ek es noveln� 
a. nv,lvános telefanállomá.st. Megszorítottam kezét és arra IOgJák � ?etet?sszegek�t, am, 
Eí111előre megoldatlan óha;ok. gondoltam, hogy a jövő évi ta- � egy�m penztakarekosság / 

A lakótelep kulturális élete nácsválasztáson ott lesz ismet biztató Jele. 
került ezután szóba. Parragh Gábor, hiszen bíznak 

- Itt van mellettünk a. te- benne választói, becsülik és 
rencvárooi va.su.tasok művelő- szeretik ezt a kiváló társa.da.l
dési háza. - folytatta. - Szín_ mi munkást. 
ház, mozi, könvvtár, isme,-et- S7decséoyi Istvá.D 

A v-�eze4 kö,zpontl 11.épzómúvészeti iskolájának 
mútermében élénk éld folyik 

Eredményes volt a felkészülés 

Tótka Károly 
Szeged 

Különös 

kocsikihasználás 

November 10-én 22 órakor 
érkezett, Vácra. a burgonyával 
megrakott DR 122791. számú 
kocsi. Vácott kellett volna ki
rakni. Kirakás előtt azonban 

ismeretlen vonat „elhurcolta" 
az állomásról. 

A kocsifelírókönyv szerint 
ismét megérkezett az elveszett 
kocsi november 11-én a 4192-
es vonattal, Aszódról. A ME
ZőKER 12-én váltotta ki a 
pénztárban a fuvarlevelet, de • 
a kocsi ekkor már sehol sem 
volt. Kiderült, hogy a kocsit 
ismét elvitték üres kocsiként 
Szobra, onnan 13-án éjjel a 
299-es vonattal - ezúttal har
madszor - megérkezett Vác
ra. 

Jogos a kérdés: hogyan lát
ták el szolgálatukat a. váci t•o- e 
natvezetők, tola.tásvezetők, ko
csifelírók, akik kózlekedesi se
lejtet „gyártottak"? 

. T. F. 

f.écs.áJJ� é& a_'J:BFF dol-
1 
tási\t. _;< váltók_ és egyéb be- Morze ta'v"1ro'ge'pet ke'r-unk gozói idejében !elkészültek a rendez.ések víztelenítését. A 

• 

téli forgalomra A !elkészülés I vonóvezeték- és lég_vezeték-
alapját a D. 4-ffl utasítás ké- anyagok fokot.ott pótlására Ötven tagja van az f;szaki 
pezte. Legelső feladatnak azt . megfelelő tartalékot biztos;,tot- Járműjavító „Törekvés" kul
tartottuk, hogy a dolgozókkal 

I 
tak. túrházában működő rá<ilós-

n�g�ertessük . a téli felké- Szal<szervt!Zeti bizottságunk körnek A kör tagjai rendsze-
szüles feladatait. űzemszem- -•·- édelrn . ..._ .. el . t res foglalkozásaikon nemcsak 
lén " d f lmért„k h I muun.aV 1 ,.,;ugy OJe az . .. . .. . „on osan e . u . o , ·ele t lte h a tél" záll: a modern hirkozlo eszkozók 
mit kell tenni a hianyoos.ágok 
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t �!� k a,,- 1 alkalma?ásával ismerkednek, 

megszüntet.é.sé�e: . hál�k�ikb:
un 

�;:l�s�;� 1 hanem építésükei és javitásu-
A fe1készules1 __ 1<:l�kban a ban a helyi�gek fúthetók, 1 k�t is �egtanulj�. A rádiós

szakszerve7.,eti bizottság rend- . d gf lel 1 , . . k j kor lagJa1 szeretnenek azon
szeresen tart.ott ellenőrzést. m
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- ban me"ismerkedni a hírköz-
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n . o goz e ru ae a- ., ovem . veze oseg1 e e- tása is _ gumicsiuna. n,tia-
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lés régi eszközeivel is, közöt-kezleten . vttattuk _meg,_ hogy ruha bakanes _ bii;tosítva túk a morse-távirással. Ezért meddig Jutottunk es meg m,- van. ' A november 23_án meg- arra kérji.!k a vasút Illetékes lyen !ela<iatokat kell megol- tartott szakszervezeti taggyü- szerveit. hogy segítsék ki dan'.: Azt tapasztalt':'k, h,0gy a lésen a dolgozók köz:ül nehá- szakkörunket legalább két ki-l�to� ielad:i_tot Sikerült el- • űhel f "tése . tt mustrált távirógéppel. Jav vegezn1. I<ieieben meg[elelö nyall a m Y . u m1a 
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helyre kerültek a fagykárooo- panaszkodtak. Mivel a panasz meg!3�ulha_tnank � morse-Je
dásnak kitett anyagok, mint Jogos_ volt, szakszervezeti bi- lek iras�t. es olv:isasát. 
például d ztillált • zottsagunk nyomban intézke- Remé!Juk, kerésunk m1-
v� és l�go�. A blo�:st�rl dett. 

. . _ 
!

előbb meghalJgatásra talál. 
szakasrok időben elvégezi.ék Banati J(n.sd Dr. Buru János 
az útátjáró csatornák tiszti- szb-ütkk, Pécs nemmtköz! rádiótávírász 

Harminc nap az Egyesült Államokban 
1 7  OOO kilométer autóbuszon 

II. 

t•olánnál hatóránként vált-
ják. 

Uta.zá.sa.im során járla.m a 
Nia.ga.ránál, Chicágóban, Sa.lt 
Lake Cityben, Renóban, San 
Franciscóban, Los Angelesben, 
New Orleansban, Orla.ndóba.n, 
Pltila.delphiában és mén szám
talan ismert nevű városban, 
továbbá a. Sierre-Neva.da he
gyeiben, Rocky Mount szíklái 
között, Nevada, Arizona. és 
Texas államokban, hogy csak 
e néhány nevet említsem. 

Jártam Dísney-La.ndban, 
a.hol a. XVII. századtól a. XXI. 
századig közlekedési eszközö
ket, üzleteket, szórakozó he
lyeket korhíi ruhákban vezet
nek tlletve szolgálnak ki. A 
többi között láttam homok.fu
tót, ekhósszekeret, úrha.jót, 
árulták a kor megfelelő cukor
káit. 

A ;övő országában egy hold
rakétába. is beültem. Orhajós 
ruhába. öltözött csinos jegysze
dőnő i·ette el a 2,50 dolláros 
jegyemet. Az illúziót tökélete
sítette a. IJerendezés és a. 1c.;t 
kamerából vetített, részber 
eredeti felvételek. 

A Disney-La.nd meseországi 
része gyermekeknek és felnőt
t�knek egyaránt kellemes szo
ra.koza.st nyújt. 

Marine Landban a.z éneklő 
delfineket, bálnákat, zsonglőr 
fókákat és a. két örtás akva.
riumban cápától. fúrészhalak
tól kezdve a tengeri szórnye
kig mindent látni lehetett. 

Néhány dolgot még szeret
nék elmondani a. .,leg"-ek or
szágáról. Bármerre ;árta.m, a. 
hivatásos vezetóktól magyará
zás, információs adás közben 
mindig hallani lehetett a „leg" 
;elzőt. Ez a. világ leghosszabb 
függóhidja; hallottam San 
,ranciscóban. a. Golden Ga•en, 
Ez a. világ legmagasabb épü
lete - mutatta. New York-i 
sétám során egy óriási felhö
ka.rcolóra, az Empair Boul
dingra. Magam is használtam 
egy alkalommal ezt a. kifeje
zést. A New York-i Atlétikai 
Club a. világ legna11yobb költ
ségvetésével működő sport
lclub;a. Svi költségvetése 33 
millió dollár. 

Amerikai utam során a. leg-

naí/11obb esőzést New Haven
ba.n. tapasztaltam, a.mikor a 
Jale egyetem óriási könyvtárat 
mutatták meg. Az esó már a. 
?4. órája ömlött szakada.tla'l, 
úgy mint ahog11 nálunk, Ma
gyarországon szakad 15-20 
percig a. nyári zápor. 

A t>ilag leghosszabb és leg
gyorsabb hullámvasút;a. Los
Angelesben van. Megmondom 
őszintén. nemcsak a leghosz
szabb, hanem a legrázósabb 
hullá.mvasút is, mert a. tízper
ces út utan úgy éreztem ma
gam, hogy a. fejem egy cérna.
szálon fityeg, a. g11omrom pe
diQ méteres kilengéseket t•é
gez. 

Nem akarom tovább untatni 
az olt•asót a leg-ek nrszágúMk 
nevezetességeivel Befejezésül 
csupán annyit szeretnék még 
e/monda.ni. hogy eí/11hónapos 
amerikai tartózkodásom során 
számos ismeróssel, egykori 
úszótanítvényaimmal találkoz
tam. Anyagilag nem állnak 
.-osszul, mégis. amikor elérke
zett a búcsú pillanata, határo
zottan éreztem, szívesen cse

rélnének velem a.z óhazába. 
vissza!ndtLló úszóedzővel. 

Sáros! Imre. 
főfelügyelő, a. BVSC úszóinak 

mesteredző1e 

(Vége.) 

Irtó Gyula : 

Anyám karácsonya 
A kiskaput duplán ís bezárja.: 
indul a város fén11ei felé. 
Kert;e körül foahíias a. lámpa, 
s zúzmarás árn11élc.ok buknak elé. 

Gubbaszt a. Körvasút. mint naau macska: 

szemei n11ársra. szúrják a. ködöt. 
Na.g11feszültséa dorombcx ma.aa.sba' 
a töltés ha.vas párnái fölött. 

Pipálnak a. zua16i kis házak. 
Az izaa.lom melea szobákba. bújt. 
Ablakokban csilla.aok cikáznak. 
a.mit a.z ünnep 'f)a.jkos kedve auúit. 

Az utcán esa.k em, nénike ba.lla.a: 
léptei hárlák húrjait verik. 
Csoma.aján csöpp aondda.l kötött sza.!aa: 
ajándék. mi n11Uadijból telik. 

Még néhán11 ház . • •  Félénken becsenaet: 
Szorítja szívét mázsás 'Pillanat. 
V11ílik az ajtó meotörve a csendet. 
1 ő áll suaáTzó villa.n11fén11 alatt. 

Anyám jött. A kedves. kicsi. özveo11. 
Arcá,,i a. gond közt most öröm terem. 
s szemén ezüstös könnt1ek köröznek. 
míg ajándékát átnl/Úitia - nekem. 

* * 

Fazekas Lajos : 

Karácsony a pályaudvaron 
Kidübörö/1tek már az utolsó 
vonatok is: a csa.rnokboltozat 
alól a. sínek párba. foaózva 
futják az éji távolsáooka.t. 

A váróterem fén11ben merül el: 
a. fen11ó alatt néhán11 reaoe!i 
utas álldoaál. s mío eolftk-másík 
a.rcá.t a. fén11ben hooszan fürdeti. 

maga.m is nézem csak a tetóia 
eró fa. szlnes. sokféle díszét 
- s az a.rcoka.t; ha. ismeretlen ts 
számomra.. c s a. 1 á d most e közösséa. 

EQ!lb<' t.arlozunk. eQII órára. is. 
va.1111 csupán néhánu percre. a.mío itt 
láthatjuk eavmást: sorsunk méoiscsak 
a békesséaben összefonódik . . •  

A felsőfokú technikumok és a felsőfokú 

szakiskolák esti, valamint levelező tagozatain 

tovább tanuló dolgozók tanulmányi 

kedvezményei 
Az alábbiakban közöljük a 

I 
do!goz6kat a.z aláobi kedve.a:: 

munkaügyi miniszter 11/1962. menyek illetik me11: 
(XI. 7.) Mü. M. számú ren<ie- a) a vizsgákra való felké
letét a felsőfokú technikumok szülésre tanévenként huszon; 
és a felsőfokú szakiskolák es,- négy munkanap tanulmányt 
ti valamint levelező tagoza- szabadság, 
ta'in tovább tanuló dolgozók b) a kötelezó foglalkozaso
tanulmányí kedvezményeiről. kon és vizsgákon való részvé-

A fel.sófokú technikumok és tel biztosítása érdekében tan• 
a felsőfokú szakiskolák esti ta- évenként a fe�!okú szaki� 
goza.tafa továbbtanuló dOlgo- kolákon legfe!Jebb t1zenot 
zókat az alábbi kedvezmé- munkanap, a felsőfokú techni• 
nyek il.u'tik meg: kumokon legfeljebb tízen.-

a) a vizsgákra való felké- nyolc m�ap á�e�t-
.. 1 · tan ·venként tizen- tel tizetett igazolt távollét, s-zu esre e . i c) a felsőfokú oktatási in• nyolc �P tanulmány tézménvek levelező tagozatai11 szabad.,;ag, . továbbtanuló <iolgozók részé. 
b) a kötelező fogJalkozaso- re a 19 1960. (IV. 13.) Korm.. 

kon és vizsgákon ':'aló rész-
1 számú �endelet 1. §-ának d) 

vétel biztosítása er<iekében pontjában biztosított utazási 
tanítási naponk�t.. egy óra, költségtérítések. 
de legfeljebb he!, ot óra f!ze- d) a tanulmányok folyamán tett munkaido-kedvezmeny, egy ízben az államvizsgára 
to�·áb-bá való fel·készülésre a felsöfokú 

c) a tanulmányok folyamán szakiskolákon tizenöt munka
egy ízben az államvizsgára nap, a felsőfokú teclutikumo
való felkészillésre a felsőfokú kon tizennyolc munkanap kü
szakiskolákon tizenöt munka- Jön tanulmányi szabadság. 
nap külön tanulmányi sza- E tanulmányi szabadságot 
badság. 

1 
is be kell s2ámítani a dolgozó 

A felsőfokú technikumok és rendes évi, biztosított szabad� 
a. felsöfokú szakiskolák ieve: sá�ának 12 napon felüli ré
lezö ta.gozata.in t.o1,,a,bbta.nulo sz.ebe. 

MÁV-SZ IMFON IKUSOK - FRAKKBAN 

A címet 5ZÓ sz.errnt kell ér- 1 Hosszú, több évtizedes mű
teni A MA V Szimfonikus 7.e- vészi múlt, sok nagy sikerű 
nekar művészei, akik eddig hangverseny, a közönség s:ze.. 
Yasutas egyenruhában léptek retete és elismerése áll a MA V 
fel a közönség előtt, ezután a Szimfonikus Zenekar mögötL muzsikusok elegáns nemzetkö-
zi egyenruháját, a frakkot öl- A zenekar fejlődése, művészi 
Ilk magukra. Nagy jelentő- színvonalának emelkedése 
ségú lépés ez a zenekar életé- egyre nagyobb és nagyobb 
ben. Annak kifejezője, hogy művészeti feladatok megoldá• a MA V Szimfonikus Zenekar 
elérte azt a művészi szfnvo- sára tette hivatottá a MAV• 

szimfonikusokat. Büszkék va
gyunk arra, hogy ez a h!vatá• 
sos művészekből álló zenekat 
a vasutasok családjához tar
tozik. 

nalat, amely az ország első ze
ne-karai közé sorolja, amely 
méltó helyet biztosít a MAV
szimfonikusoknak a zenei élet 
minden területén. 



• 

Budápesten befejezödött 
az üzemi labdarúgó-bajnokság 

A vasutasszakszervezet budapesti 
bizottsága mellett működő labda
rúgó szakbizottság az idén is so
kat fáradozott azon, hogy a szol
gálat! helyek labdarúgást kedve-
Jő dolgozói körében népszerűvé 
vált üzemi bajnokság zavartalanul 
bonyolódjon le. A bajnokságot 17 
csapat részvételével két csoport
ban rendezték: meg. Helyes kez
deményezés volt, hogy a bajnok-"' 

ság kiirása nemcsak a számszerü 
eredményre sal"kallta a csapatokat, 
hanem a sportszerűségre is. 

A kétfordulós bajnokságnak a 
jó szervezés ellenére is akadt 
szépséghibája. A nyári meleg idő
járást és a szabadságolásokat fi
gyelembe véve csak szeptember
ben vette kezdetét az őszi for
dul 1". A rövidülő nappalok miatt 
a mérkőzéseket mindig korábban 
kellett kezdeni. Sajnos, emiatt 

néhány csapat - az :Eszakl Jármű
javító, a MAV Autófuvarozási Fő
nökség és a Déli pályaudvar csa
pata -, miután több mérkőzésen 
nem tudott megjelenni. visszalé
pett. 

A bajnokság a korább! évek ta
pasztalataihoz; hasonlóan - né
hány apróságtól eltekintve - a vá
rakozásnak megfelelően, sportsze
rű légkörben bonyolódott le. A 
sportszerűségi versenyt egyébként 
az. A-csoportban a Nyugati pál:fa
udvar, a B-csoportban pedig a 
MA V :Epltési Főnökség labdarúgó
csapata szerezte meg, A bajnok
ság helyezettjeit és a sportszerű
ségi verseny gyózteseit a buda
pesti bizottság sportfelszereléssel 
jutalmazza. 

Az 1962. évi bajnokság végered
ménye : 

„A" csoport 

1.  Ferencváros 16 15 1 63:16 30 
2. MAV Gépjavító 16 12 1 3 20: 9 25 
3. MA V Géptelep 16 10 6 27:29 20 
4. BVKH 16 7 3 6 9:14 17 
5. Rámán Kató fth. 16 7 3 6 13:21 17 
6. Nyugati pu. 16 5 3 8 17 :30 13 
7. Tisztképző A versenyen kívül 
8. :Eszaki JJ. Visszalépett 
9. MA V Autófuvar visszalépett 

;,Bh csoport 

1.  Távközlő 13 10 2 1 30:13 2! 

2.. MA v Magasép. Főn. 13 7 3 3 20:18 17 
3. :Epltési Főnökség 13 6 3 4 28:25 15 
4. Hldmühely 13 6 1 6 29:22 13 
5. Keleti pu. 13 5 1 7 14:15 11 
6, Vasűttervező uv·. 13 4 9 8:36 8 
7. Déli pu. visszalépett 
8. Tisztiképz.ö B versenyen kívül 

A BVSC birkózósikerei 
Az elmúlt hetekben mozgalmas 

Bet folyt a magyar birkózó
sportban. Nem múlt el hét. hogy 
a serdül6k, ifik és felniltitek ne 
mérték volna össze tudásukat e. 
bajnoki pontokért. A küzdelmek
ben derekasan megállták a helyü
ket a BVSC blrkózóL A Szelky 
Ottó emlékversenyen példátü a 
l egjobban szereplő egyesUlet ré
szére lciirt kupát 15 ponttal a 
BVSC nyerte el. A versenyen lep
kesúlyban Alker, pehelysúlyban 
Kátai, középsúlyban pedig Pintér 
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bajnokságon Tar Gyúla v.l5tósúly
ban tizenegyedik bajnokságát 
nyerte. Kátai és Alker a második 
helyen végzett. Ezen a bainok.sá
gon a debreceni Kovács középsúly
ban a harmadik. a nehézsúlyú 

Vászin második, a szolnoki Ivano
vlcs pedig harmadik lert. 

A felnőtt Budapest-baJnokságon 
Száraz és Kátai az első, Székely 
a másodilc, Galambos a harmadik 
helyen végzett. Az országos ifjú
sági bajnokságon Steer és Varga 
elnyerték a bajnoki cúnet, Dá'\rid 
és Major második helyezett lett. 

A Gerdülök Budapest-bajnoksá
gán is ld.tünóen szerepeltek a 
BVSC legifjabb versenyzői. Flas
ner, Kökény, Gosztola! és Csábi 
�lső, Vass és J;\,larx második, Grot
musz pecltg a barmadik. csa:pat
ban 27 ponttal az első helyen vé
geztek a BVSC fiataljai. 

Ezek az eredmények is mutat
ják, hogy a BVSC birkózó-szak
osztályában jó űton halad az után
pótlás nevelése. 

149 KIL IÁN-J EL VÉNY 
Miskolc Tiszai pályaudvar 

szakszervezeti bizottsága leg
utóbb a Kilián-mozgalom hely
zetéról tárgyalt. M egállapítot
ta, hogy az idén is jó mun
kát végzett a sportbizottság, 
hiszen a pályaudvar dolgozói 
közül 149-€11 kapták meg a 
sportmozgalom jelvényét. 

A sportszeretó dolgozók ün
nepélyes keretek között kapták 
meg a jelvényeket. Egy 
arany-, 97 bronz- és 51 vasjel
vény talált gazdára. A jelvé
nyek közül 30-at KISZ-szer
vezetünk tagjai kapták. A 
fiatalok fele szerezte meg a 
Kilián-jelvényt. Pályaudva_ 

runk nődolgozói is eredmé
nyesen vettek részt a sport
mozgalomban, 25 jelvényt ők 
szereztek meg. 

Szaikszervezeti bizottságunk 
a Kilián-mozgalomban vég
zett jó munkájáért oklevéllel 
tüntette ki a sportbizottságot 
és oklevéllel ismerte el Lévai 
Sándor sportfelelős és Oprável 
István bizalmi elvtársak 
munkáját. A szakszervezeti bi
zottság tagjai példát mutatnak 
a Kilián-mozgalom jövő évi 
szervezésére: valamennyien 
jelentkeztek a jelvényszerző 
versenyekre. 

Kisvárdai János 
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MAGYAR VASUTAS 

VálaSZ' egy reklamáló levélre 
La.punk november 16-i szá

mában megjelent „Egyeztető 
biZottság a Nyugati pályaud
varon" című cikkel kapcsolat
ban reklamáló levelet kap
tunk a BVKH egyik osztályve
zetójétól, dr. Sike elvtárstól. 
Kifogásolja a ci.k!knek azt a 
kitételét, hogy „az egyeztető 
bizottság elé került panaszok 
nagy része az igazgatóság, s 
főleg a BVKH által kirótt 
részkártérítések ellen irá
nyul." 

Valóban, igaza van abban, 
hogy a részkártérít.éseket az 
illetélres szolgálati helyek ve
zetói szabják ki és nem a 
BVKH rendeli azt el. Az vi
szont tény, hogy ilZ ügyeket a 
BVKH vizsgálja és minden 
indokolt esetben részkártérí
tésre kötelezés iránti kezde
ményezéssel él a •kártérítési 
jogkört gyakorló szolgálati 
vezeto"ll: felé. A részkártéúté-

Seik kiszabása tehát közvetve 
mégis a BVKH-tól ered. 

úgy véljük, semmi Ok arra, 
hogy ezt a tényt figyelmen 
kívül hagyjuk, tekintve, hogy 
:i szolgálati vezetők szerepe a 
kártérítési kötelezettségek ki
szabásában közvetít(> jellegű 
és végeredményben a BVKH 
vizsgálatán, munkáján ala
puL Világos, hogy ezekért az 
intézlkedésekért elsősorban a 
BVKH felelős, függetlenül at
tól, hogy a közvetlen intézke
dés tőle ered-e vagy sem. 
Nem tudunk eleget tenni dr. 
Sike elvtárs kérésének, mert 
valóban nem tudunk egyetlen, 
a BVKH által kiadott kárté
rítési határozatot sem felmu
tatni. Fel tudjuk viszont mu
tatni az egyemetó bizottsági 
határozatokat, amelyek köz
vetve kedvező vagy kedvezőt
len módon a BVKH munk.á.iát 
is értékelik. (Lőrincz) 

Nyugdíjasok búcsúztatása Kiskunhalason 
Hat, a munkában becsüle

tesen helytállt vonatkisérőt 
búcsúztattak november 17-én 
nyugdíjba vonulásuk alkalml
val Kiskunhalas állomáson. A 
bensőséges ünnepségen több 
mint 1 00 vasutas és hozzátar
tozó vett részt. A hat nyugdí
jast: Cseri Sándort, Faddi Ist
vánt, Magyar Mihályt, Mezei 
Jánost, Mohos Istvánt és Vass 
Imrét először Be.Lényi Mihály 
vezénylő tiszt búcsúztatta, 
majd Simonek Gyula állomás
főnök köszöntötte a nyugdíj
ba vonuló vonatkíséróket. 

A vonatkísérők, a munka
társak és barátok nevében 
Láng János köszöntötte a 

nyugdíjba vonuló dolgozókat. 
Megható pillanatok voltak, 
amikor „váratlanul" hat úttö
rőkislány érkezett az ünnep
ségr(,, és rövid köszöntővers 
kíséretében virágcsokrokat 
nyújtottak át az ünnepeltek
nek. Ezután sor került a vo
natkísérők ajándékainak át
adására. 

A nyugdíjasok nevében Mo
hos Istvá,n szt>lott, majd Bor
bényi Károly felolvasta a 
nyugdíjasokh0z írt versét. Az 
ünnepség után disznótoros va
csora és zenés szórakozás kö
vetkezett. 

Virág Lajos 
Kiskunhalas 

Indokolatlan volt a késés 
Több mint 10 percet késett 

I 
nyét a 4,14 óralkor S�edre 

november 25-én, vasárnap érkezö_ 720-as vonat kocsijai
Szegigd személyptlyaudvarról ból kell összeállítani. 
induló 1620-as békéscsabai sze- 1

1

. 
Mindössze annyit kellett 

mélyvonat. Ennek szerelvé- tenni, hogy a poggyász- és 
postakocsit a szerelvény ele
jére sorozzák. Ezt rendszerint 

Kilián-jelvényes hídépítók a vonatgép vagy az állomási 
tartalékmozdony végzi el A 
yoi¼tgép �ésve jött a fútö
házból, tehát gyors intézkedés 
esetén a tartalékmozdony 
most is elvégezhette volna a 
szerelvény előkészítését. 

A Hídépítési F1ínl:l!tség sportve
zetői az idén is nagy gondot for
ditotta.k. a Kilián-mozgalom szer
vezésére. Fáradozásuk nem volt 
hlábavaló. A főnökségnél 28 dol
gozó bronz, 13 pedig vasjelvényt 
szenett. 

A sportkör vezetői december 
10-én ünnepélyes külsőségek kö
zölt adták át a Kilián-jelvényeket. 
Az ünnepségen részt vett és él
ménybeszámolót tartott Gulyás 
Gyula, az, ismert rádióriporter, 
majd l!júságl válogatott asztalite
niszezők - köztük a tehetséges 
Poór �va - tartottak bemutatót. 
Az ünnepség résztvevői ezután 
meJ?tek.intették a magyar-osztrák 
válogatott labda.rúgó-mérkőzésr6I 
készült sportfilmet. 

Az intézkedés elmaradt, és 
a személyvonat Hódmezővá
sárhelyig nem tudta behozni 
a késést, így az onnan induló 
budapesti gyorsvonat is ké
sett. Nem volt forgalmi aka
dály_ így nem értjük, miért 
szegték meg a menetrend vas
törvényét. 

T. K. 

Miért szöggel és patkóval ? 
Országos ügy a balesetek el

leni harc, s a vasútnál is el
sőrendű feladat. Leszögezi pél
dául az utasítás, hogy szolgá
lat közben a vasúton nem sza
bad szögestalpú, patkós sarkú 

ten együtt. 39. D!rekttermtl szőlő
fajta. 4.0. Pierre Etienne . . .. l'ran
cia politikus. 44. Régi nép. 45. 
Fordított kettős betú. 46. Mukden 
szélei. 4-7. Szokás. latinul. 49. 
Hangtalanul esd. 50. Drágakö•,ek 
súlyegyseg�. 51. A Körösök e�yike. 
53. Ázsiai ország. 56. Készíts téli 
takarmányt! 58. Az angol mister 
szó eltorzított néger formája. 59. 
Vércsatornája. 61. Vajon alsó? 
62. Régi fegyvere. 63. :Etolaj fajta. 
65. Az é-ra. 66. Varrószersuim 
névelővel. 

csizmát, bakancsot hordani, 
mert az balesetveszélyes. 

Igaz. Az utasítás meg.szegése 
következtében már több bal
eset történt. Állomásunkon 
legutóbb szöges és patkós ba
kancsban elesett egy dolgozó 
és összezúzta az ujját, egy má
sik a kocsik lépcsőjéről csú
szott le és bokatörést szenve
dett. 

Csak azt nem értjük, hogy a 
balesetveszély ellenére, miért 
van a vasút által kiadott csiz
mákon és bakancsokon patkó 
és miért szöges a talpuk. Jó 
lenne, ha központilag gondol
nának a balesetelhárításra 
ilyen szempontból is. 

Bódogh Mihály 
Dombóvár 

1962. DECEMBER 15. 

Búcsú a ti-ti-tá-tá-tól 

Ejfél van. November utolsó 
napja is véget ért. Felállok az 
íróasztalom me!Iől, hogy vég
rehajtsam a rendeletben elő
írtakat: ,,1962. november 30-
án éjféUwr az összes morse
távíróvonalat le kell szerelni 
és m.Egszüntetni." 

·Amíg a hat távírógépünket 
leszerelem, a régi időkre gon
dolok és egészen megható
dom. - 1941 március. Posta 
segédtiszti tanfolyamon vol
tam akkor Debrecenben. Szin
te hallom az oktatótiszt bizta
tását: ,,Ne féljen, szépen, nyu
godtan kopogjon tá-tá-ti-ti . . .'' 
Remeg a kezem a billentyűn. 
Három hónap múlva bizonyít
ványt kapok és ebben ez áll: 
,,Morse táviratozás: jeles." 
Szép és érdekes szakma. 

Repülnek az évek. 1952-ben 
a debreceni igazgatóság egy 
morse tanfolyam vezetésével 
bíz meg. Nyolcvan embert ta-

- November végére befe
jezték a második vágány épí
tését a Budapest-Szolnok
Békéscsaba közötti fővonal 
Szajol-Tiszatenyő közötti sza
kru,,zán. A 18 • kilométer hosz
szú. korszerű biztosítóberen
dezéssel felszerelt vonalsza
kasz a kitűzött határidőre. 22 
millió forint költséggel épült. 

nítok. Most én fogom a kezü
ket és biztatom őket, hogy 
fog menni, csak eleinte nehéz. 
Ngy gyakorlatra tettem szert a 
távírásban, sokszor még ál

momban is morséztam. A vé
letlen úgy hozta, hogy 21 év 
ut6.n éppen nekem ke!Iett ki

kapcsolnom a megszeretett gé
peket, búcsút mondanom a ti
ti-tá-tá-nak. 

Elfelejteni ezt már úgysem 
lehet, hiszen, amit az ember 
egyszer igazán megtanul, azt 
soha nem felejtheti el. A mun
ka tovább folyik, magasabb 
színvonalon, modernebb tech
nikával. Velem együtt sokan 
levizsgáztak már a távgépirás
bc\l, ami könnyebb és sokkal 
egyszerűbb, mint a morse-je
lek írása és olvasása. 

Ezért volt bánat is, öröm 
is ez a búcsú. 

Gócsa Sándorné 
távírász 

- 10 millió dollár hlteU 
ajánlott fel az Egyesült 
Allamok Törökországnak, 
33 Diesel-mozdony be-

szerzésére. 

A függetlenített szb-tit
károk bevonásával munkatár
si értekezletet tartott a szak-

i szervezet Borsod megyei bi
zottsága, Az értekezleten az 

- Harminc letéti könyvtá- időszerű feladatokat vitatták 
ros vett részt a szakszervezet meg. 
által ,-endezett alapfokú. 
könyvtárosképző tanfolya-
mon. A tanfolyam befejezté
vel megrendezett vizsgán, va
lamennyien megfeleLtek a kö
vetelményeknek. 

- Műszakfejlesztési és újí
tási kiállítást rendeznek 
december 15-e és 30-a. kö
zött Miskolcon a. KPM
hez tartozó helyi közleke-

dési válla.la.tok. 

A hazánkban tanuló 
NDK-beli d,iálmk egy csoport
ját látták vendégül a MÁV 
Tisztképző Intézet mozgal
mi szervei. A találkozón a 
vendégek beszámoltak hazá
juk és népük megváltozott 
életéről, maid arról beszél
tek a hallgatók és tanárok 
előtt, hogy milyen különbsé
gelc vannak a két német ál
lam között. 

- ünnepi taggyúlést tartot
tak december 10-én a 80 éven 
felüli nyugdíjasok részére a 
Nyugati-pályaudvar kultúr
termében. 

- Ha.tva.n modem háló
kocsi gyártására. a.dot$ 
megrendelést a. némd 
szövetségi vasutak (NSZK) 
igazgatósága. Ezzel egy
időben azt i,. bejelentet
ték, hogy a jövő évtől 
kezdve felemelik a.z új ko-

csik használati díját. 

- Határidő előtt elkészítet
te a MA V részére a megren
delt 20 darab Ward-Leonard 
típusú villamosmozdonyt a 
Klement Gottwald Villamos
sági Gyár és a Ganz-MAVAG. 

� Könnyűzenei- és énekes
tet rendezett december 10-én 
Debrecen állomás szakszerve
zeti bizottsága a nagy oktató
teremben. Az esten a debre
ceni MÁV Filharmonikus ze
nekar játszott Litván Gábor 
vezényletével. 

- Közlekedési anyagvizs-
gáló napokat rendezett a 
Technika Házában december 
4-én és 5-én a Közlekedéstu
dományi Egyesület közl,ekedé
Si anyagvizsgáló szak.osztá
lya. 

- Idegen nyelvet tanul
nak Szob állomás nő
dolgozói. Tizenhárom a.sz
szony és leány szlovák 
nyelven tanul, hárman 
szaktanfolyamra járnak. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozóJ,: 
figyelmébe ajánljuk a követke
zőket: 

49. számból: 131 682/1962. I/2. B. 
A dolgozó nyugdljasok bejelenté
se és nyilvántartasa, valamint a 
munkaviszony megszűnése idő
pontjának meghatározása a nyug
dljasoknál. 

123 023/1962. Ill. Újítási javasla• 
tokkal kapcsolatos tervezői és raj
zolói óradíj megállapítása„ 

50. számból: 132 508/1962. Ii2. B. 
A felsőfokú technikumok és a fel
sőfokú szakiskolák esti, valamint 
levelező tagozatain t-:,vábbtanuló 
dolgozók tanulmányi kedvezmé
nyei. 

A szerkesztöség üzeni 
Behán Rózsa Kazincbarcika, 

Pintér Lajos Vácrátót, Boldizsár 
Gyula Békéscsaba. Magyar Imre. 
Virág Lajos Kiskunhalas_ Milrkos 
,Tózsef Zalaegerszeg, Fekete Lász
ló. Kisvárdai János Miskolc. Ma
rosán Pál Debrecen, Bognár Ká
roly Tapolca. Tótka Károly Sze
ged: Leveleiket lapunk anyagához 
felhasmáUuk. 

MAGYAR VASUTAS 

Felelős szerkesztő: Gulyás János 
Felelős l<ladó: Szabó Antal 

Szerk.esztóség : Budapest. Vl •.  
Benczur u. 41.  

Telefon : városi:  424-134. 
Uzemi: 3�77. 

Terjeszti: a Népszava Lapkiadó 
Vállalat 

Budapest. vn. Rákóczi űt 54. 
Szikra Lapnyomda 

Függőleges: 1. Itt épillt a leg
újabb villamosított vonalszakasz. 
2. Erődítmény. 3. Város Jugoszlá
viában. 5. Sine titulo. 6. Szovjet 
autómáflka. 7. D-vel szellem. 8. 
Nomád az elején. 9. Doktor. 10. 
Tolna megyei községbe val6'. 11. 
Kémiai elem. 12. Eloson. 13. Biz
tosítóberendezés t(pus. 15. Japlln 
teaházi táncosnők. (ék csere) 19. 
Királvl hatalom ei;?ylk jelképe. 21. 
. . .  glicerin. 23. Ibsen drámája. 
24. HanJ?talanul tilzdel. 26. Retten
tő. 27. A róm:i:i csá�zárság aranv
pénze. 29. Keservesen sír. 32. 
EE!Viptomt folyó. 34. Azonos be
túk. 36. óhajtószó. 40. MltolMlal 
rémalak. 41. Női név. kissé nyújt
va. 42. Zamatos. 43. Párduca nem 
szül nyul fiat. 46. Katonai rnéltó
sá�, fon. 48. Latin s?:ék. !iO. J0ne
v(í humori.c::ta. 52. Főzp1f>knövt'nv. 
�4. Zalai közsé,i. 55. Vigyáz. S7. 
Flerlinl állatkert tár<!yr�ggal. 59. 
Nem utó. 60. P' ... 'l{ezé5. 63. Okozat 
s7H1Xie. 64. A. T. 

Az igazgatóság határán Próbatétel 
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l. 
Beküldendók: FUggőleges 1. és 

13. 
Bekllldésl határidő: 1963. lannár 

10. Az előző keresztrejtvény hP.. 
Vízszintes: 1. Török íóveg. 4.

1 
egy része. 25. Mondai alak. (ék. tyes megfejtése : A szakszervezet 

A COo l4 Barlang. 16. A Kis- fel.) 27. Amerikai komikus. aho- hfltndlk kon,gresszusát. 
Szunda �zt�etek te.�na�yobbHca. gyan kimondjuk. 28. Névelő. 30.

1 

Könvvet nyertek: Balla János 
17 Ritka férfinév. 18. Hangzavar. 

l 
Husáng. 31. Neves színész, fone- vonatátvevö. RákosrendP.zó állo-

20· Magy�r Optikai Művek. 21. tiln1�an. 32. Biztatás. 33. Nyakba- n'\ác::. t loval 'r'"',..éz "7�m. pPn-:i:t�r„c::. 
vissza : ·Puccini�operA röviden. 22. v;iló. 35. Olr:sz ktkf'lflS város. :l6. S?.egh;:ilom áll.. v:_t<':7° Lajos fő
'Vllágh!rű feltaláló. 24. Az Alpok Van neki. 37. Indlt,ékal. 38. Ket· Int., Pécs, Szigeti ut 139. 

- Igazgatóságunk ma kará.csonui a1ándék
ként előirássz11rűen megrendezve adja át a 
vonatokat, 

- Pedig oluan szép jelentéseket küldtek. 
hogu miluen ;ól felkészültek a télre. 

(Pusztai Pál raizai) 
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