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Úi év, új feladatok Egy

ezmény a közös tehervagonpark I 

� 

létrehozásáról E 
irta : dr. Soproni József, a szakszervezet titkára i „4 

A KGST végreba.jéó bizott- [ köztársa.sar, a M8,J'Y&r Nép-
1 

., 
ü j év !lőtt állu"!-�: új év <?römei. gond.i!1-i várnak rá_nk. sága 1963. december 1 1. és kö7_tár�. a 'é_met Demo�-

SIKEREKBEN GAZDAG BEKÉS, BOLDOG úJ-Az ev fordulo3an, a mar gyakorlatta L'alt kis szam- 21. között Bukar tben tartot- ra�,k�_s �oztá�a,. e. Roman 
adást és előrepilla.ntást teszik meg az egyének, a családok l la l0. üléssuká� A végrchaj- t'.e�koztar�asa,i: é.; a Szovjet- ESZTENDŐT KIVANUNK MINDEN SZAKSZERVE
kis és nagy közösségek, a 11ú nogy vasutas közösségünk, tó b' tt � .. munkál ta· 50_ 11nlo kor�anya,�:'k ��g�a.t.al- l ZETI TAGNAK MIDEN VASUTAS DOLGOZÓN.4.K 
salád k • 

,z.o s...,_ . __ a 1 . mazott kepviselo1 alrurtak a f ÉS CS!l. LADJANAK' e un is. . . • • • . rán a Bolgar 'epkoztirsaság, köws teht'.rv�onpark Iétre-
1 

• · 1963-r� vu;szatek!ntve, az egveb�nt �em lwsszu td�t . a, Csehszlo,·ák Szocialista bozás,ira é6 üzemeltetésére vo- Vasutasok Sz<:ksz_ervezetenek 
mérlegre teve, sommazottan megaUap1that3u.k, hogy a vas- Közlá.rsaság a Loogyel Nép- n.'l-tkozó egyezményt. elnolesege 
utasok megtették azt, ami kötelességükböl fakadt, a nép- ' 

; gazdasági tervekben foglalt szállítási feladatokat elvégez- ------------- ?1111uu11nn11111111ummu11111tt111111u1m,1111111111mm11111111111111u,,,,1,11nnnunnn1mnmm111111u11nn 

ték. Elvégezték annak ellenére, hogy már az év kezdete 
baljósan indult. Mintha csak most lett volna, úgy él még a 
vasutasok tudatában az a szörnyű tél, a.mely példa nélkül 
álló eröfeszítésekre késztette a �ínek világának embereit. 
Aruforgahni korlátozások, hófúvások. tarkítva .�zénhiány
nya.l, hosszantartó zord hideg tette próbára a vasutasok 
fizikumát, erkölcsi erejét. Ki ne emlékeznék a tél viszon
tagságait felváltó árvizekre, melyek még csak fohozták a 

A vasutas dolgozók bérrendezése 
nállítási lemaradásokat. Több mint 3 millió tonna árut , Szaksze·r11ezetiink VI. kong- gazdaság egyes ágaiban az azo- molására használjuk fel. Annak dacára. hogy 1963• 
nem szállítotttmk el és nem sokan voltak optimisták, akik ress::usa elemezte a bérgazdál- nos szakmájú, ,·agy azonos je-- EmeUeit olyan bérrendszert ban az egész népgazdaságban 
hittek abban, hogy e nagy lemaradások ellenére a vasu ta- kodás h iyzelet, a vasuta, dol- lentőségű mun.lrnkört betöltő ke1l megoolós1tani, mely a gaz- \·:íratlan nehézségek jelentkez
iOk a tervben foglaltakat teljesíteni tudják. gomk és a népga7.d.'i. g más do. <:oz6k bére ma;sasabb ,-olt, da,sagosabb munkára. a terme- teik - a nmdki\·ül i  tord idó
•\J ost az év t.•égén örömmel cilLapíthatjuk meg, hogy á�iban f�lal½ozta_tot,t dolgo- mint a va ·úton. Ez a különb- tékenység emelésére, a maga- iúrás. árvíz. belvíz ami 

l minden nehezség ellenére sikerült pótolni a lemara- z�k ker�et, arar:iya1t es arra a ség az é,·enként enge<lé-lyezelt rabb sza.kkép::ettség megszer- rendeEenes helyzethez ,•,oze-
dást és t.·ali;rniit·el több árut sztillítotttmk a teri-e:ettnél. ki_:'_etkez,e!b_re Jutott,

1 
h� �,. 1-2 szazaléko,; átlagbérno\'e-

l
:és�re ösz1ö11óz." tett a Yastui szálhti�ban ís, 

Igaz, hogy a. vastít műsza.1-.."i, technikai helyzete nem tette , 1 -, , ��n 
d
y�gre

és 
�ajlo t .._:,Itala- lesse! em �zünt  meg. E határoiatnak rnegvoJ.t a a társadalmi összefogás. a, 

'·he • . h d f lk' 'l . z áll't k d . ' nos .,.,rren ez e. a ,.,.,rgaz- A fentiek a1apján VI kOllg- reális alapja. A második öw,·es egymás támogatása a:, "' tőre, ogy mm en e ·ina .t arut e sz I sun ·, e t>e- dálkodá.s új rendsze-re - r.5- re,szu,un:c határo.r.a1ában Is 
I 

terv végrehajtás nak eddigi erök konc<"ntrálása ábe-gül is a vasút hibájából nem kellett leállni iizemnek. épít- k · t az átlai!bérellenőr :e• kimondta, hogy ,.A -i:asutas tapasztalata bizonyflotta. hoi(y gitett bennünket a legna-kezésnek: egyszóval nem hátraLtattuk 1nás iparágak ter- eredményeként -, javult az dolgo::ók bfrét a népgazdaság , a kormány gazdasagi c:'kitú- inobl, akadáll okon. veinek a. teljesítését. egye� népg;azdaGági ágak ót111g. ipa.ri $Z/n;:iére ke_lJ emelni. Ar-
, 

zése! helyesek, rr_i,egala�ozottak, A népgazdaság eredményes Az egész ét'i JeLadatnak röl'idebb terrniniurra való ösz- bér aránya és k1 ebb rnér\,ék- ra kPlJI tore1,edm, hog11 a re11- reálisak. A nép„a:r.c:iasag ered- · f Jlxi' . •  lai ·
a 

. lente-t be 
11zezsúfolódáoo a feladatok megoldásán belül rendellenes- ben a mi.mkakórok aiz.ötti bcr- deike;;631'e álló a11 'll{li es:közö- nwnyes-n fej]öd,k, gazdasági ;ock eJ":i� �,-t\r_J

e 
, o�s�g:;égeket is okozott. Nem dicsekedhetíink külbnósk�ppen arány a MAV tei-úleén i< En- ke. az át!agbérck 11ö_t:elés,, mel- életü,nk felfolé i,elő, az életko- g_vúlés ok be·�t

ü
��- ho

gy a 
a t'11 • '!7(1'Zda.&ági mutatóit.-al, az önko tsir,gel. A numet- n elJ :m".ll'll=,.. P-- ktt = ardnvt4Jan.MJ'1(>k fcls:a- 1 rulrneny J vu,nil"', korm.any az; 1'96-!. éH népgaz-
!'endszerúség sem alakult megfelelöen. Nem használtuk ki -------------------------- dasági tervekben iranyozza elő 
jól a vonóeröt, nem éltiink olyan lehetöségekkel, amelyek azokat az életszfnvonnlat eime-
amel.!ett. hogy gazdaságossá tették volna a 1,,as11tat még lo intézkedéseket. amelyeket 
meg is könnyítették volna a vasutasok mtmkciját. 

Versenyben a szoc1·a1·1sta szolga'lat,· hely c1'me'rt 
- bár tervezve vo1tak - 1963-

H 
a le akarjuk vonni az 1 963-as es::::tendo tanulságait, 1 ban nem lehetett megvalósita-

fe!tétlenül arra a. v,igso kuretkeztetésre kell jutnunk. 1 ni. Enn�, során 1964- január 1-
hogy a nehézségek ellenére is lehetett volna - és kell is ' 

1 
tól - mint ahogy azt a �ini.sz-

E11 'légi látogatás O pópoi csomóponton tertanács deceimber 12-i hatá-a jövőben - eredményesebben munkálkodni. Ezért kell I i:o�tával jóváhagyta.:- a vas. józan megfontolással mérlegelni az 1 963--as évet. felmérni ,ló eredményekkel zarta az rmnt azelőtt _ \'álas:z<>lta Do- ten m indig td,�,eben a for- ut es a. P_Osta d�l.gozo1na.k bér-
a m<'?gtett utat. Semmi setn biztosít bennünket, hogy ez a Ö6zJ forgalmat Pápa állomá.J. monkos elvtárs. _ 1\Hndenki I galoin rend.elkiezésére bocsá- rendezeser� !<er:'1! sor. _ tél nem alakul az elmúlt évihez hasonlóan. Ezért kell Novemberben, 91.8 százale!kos arra tórekszik, hO<Jli a vona- tottuk. A lema-radá.3t a sok I A_ bérpolit1k.3:1 11:tMkede_s k)·  olyan intézlcedéseket tenni, hogy sokkal kevesebb áldo- kocsimrtózkodá.<>t és 102.3 tok fogadó.sa, indítasa és az I gépmenet oko::ta. Ami ra;-

1 
�atasa �- V":3;Su1 kozlekedes éli 

::a.tta.l. i,agy ha Lehet anélkül lehessünk úrrá a nehézsé- �z ,.alékos kocs.lk1használá,.1 
1 
egJsz állomás; munka rend- tunk múlott, ott megtettük ipar teruleten 

gcken. értek el. A VOllatkfsérók 1 17  
j ben men;en. Szocía!ista brt- 1 a magunkét. Mozci-Onya.ink I havi 24 millió forint és át-

Az 1964. évi terv semmivel sem tartalmaz kisebb tenni- SIZázalékra telie5ít.etlék no- gádunkno.k tagja a fú.tóhaz . egész éven át jó karban
\ 

Iagosan 10 s7ázalékos bér-
valókat. mint az 1963-as. Emellett számíthatunk egy na- vemberi tervüket. Kiss Er- t'elii.nk e1111i.i.tt szolgáló nw::- •

, 
voltak. A télre i.s gondosan emelésnek telel meg. 

gyobb arányú tranút-forga.lomra és a tervek szerint több no állomásfőnök elégedett 
I dcmyfelt-igy,á:6ja is. . . fe�készitettii.k azokat. A sze-

1 
llyen mérték

.
ti. béM'cndezé$re a 

· k ll 'll · C ,. l é d 1-k · " l  az eredményekkel. Elmondotta a s'ZIOClalisilia mely1,onatok továbbításában v<i.stít történetében _ kivéve az utaSt zs e sza itam. sa"'•a apos s gon os e O eszit e- - A csúcsfor-1�m idején br gádvez.etö, hogy a tartalék I pedig a szombathelVi igazga- L 1957. e·vi· '-�-end40-<.,t - 1ne·g tekkel, a tervek maradéktalan teljesítését elómozditó mód- "� 

1 

t ""'' � . d 1 • dicséretre méltó munkál t.•é- is jól segíti a brigád munká- tóság te-rületén a mi kis nem volt példa. Éppen ezért szerek felkutatásával, a vusuton még mm ig meg eL•O geztek á!lomás�nk cwu,,ozói - ját. Ha pél�ul IJeé:keznek fútóhá';"Unk érte el a legjol>b t nagy je:entőséggeJ bír és egy• ,,rejtett" ta rtalékok feltárásával tudjuk kielégíteni a nép- mondotta bef;zé]_getésunk al- az. 1 389--es es az 1392-es to-

1 

eredmen11t. ben azt is mutatja. hogy a párt gazdaság által támasztott igényeket. kalmával. - Balesetmentesen latósvonatok. a tartalék segít - Eddig rendben mentek a polüikájából követikez(>en a 
A 

zt is hozzá kell mindjárt tenni, hogy a vasúti munka oldották m,e'! a ;1.ehéz fe!- i a, vonatgépnek az el� r�e- d�lgok .- �ette át a szót Tö- kormány gazoaság-politikáiá-
minőségét, gazdaságosságát feltétlenül javítani kell. adatokat, meg t.-altófelvagas zési!ben. s így a vonatgep elobb rök Lo.30s uzemgazdász, a eso- nak alapvet.5 feladata a nép 

Emellett a vasutasok jó hírnevét rontó baleseteket lénye- sem i'Olt állomásu11'kon. Min- 1 kezelhet és indulhat tová�b 
I 

mópont párttitkára -. A tél- életkörülményeine.k javítása. 
gesen gondosabb munkával, nagyobb fegyelemmel és f1- denki na.gyon igy,0kszik, h.i- 1 a szerelvénJmrel. A jó mun- tói azonban nagyon tartunk. A bérrendezksre fordítható 
gyelemmel el kell kerülni. Nem törvénys:z:erú az, hogy a szen a �zoeialísta �zolg<Ílati I kaszein•�� k�hető, 

Kevesebb a baleset jelentős összeg felihasználása 
szállítási feladatok nöi·eked.ésével egyidőben, a balesetek h.el11 cimért f0111!k nalu7i �  a hogy 11 • szúk?S . váganyhely: során figyelembe kell venni a 
száma. •s n· o"ve'·edJ'ék. A balesetekkel azonkívül, hogy nagy verseny . .. 1:llomas;1nk . ha.rom zet ell�ere. 1!� fordul elo I még vismnylag alacsony kere-• ,.,, tu.rja közul ke/Jto . �ar ta- �edé'l:,7e varas Pápa állo- - Miért'/ Hiszen a moz.do- setü dolgozók bérnívójának anyagi értékek pusztulnak el, számos egyéni és családi 

�ly �lttl/eTte a szocwlista br-f- mas elott. nyok jó állapotban vannak, - 1 emelése mellett a kereseti a!'á-tragédia. is bekövetkezik. . gad c1met. . . Van :néhánv prohlém.a is vetettük közbe. , nyok javítá<sánalk szükséges,sé-Az új esztendőben nem vala.mi kulönleges és új fel- _Kovács Pal forgalrm . szol- melyek megoldása s.zilksé� 1 
- Ez így igaz. Mozdonya- ! gét. Azt, hogy a i•astit szak• adat megoldásáért ke!l fáradozni, csupán fokozottabb fe- gálat:tev6 bngádja jelvenyes, és előge«ítené a munka to- ink jók, a szénnel azonban I szolgálati ágai. a népgazdaság 

gyelemröl, egymás munkája iránti megbecsülésről, a mun- Domonkos Lajosé o�ev�les ,·ábbi jan1lását J\farkocsá- baj van. A keveréshez nem em,es ágai. foglal.kozá.,i cso
katársak szeretetéröl van szó. Ez pedig a szocializmus sa- �zocialista bti�d. Do�ron!e I nyi Ernö kocsii-izsgáló pél- �

l
p
d

tunk._ h�zai szene
1
t
1
• a kü!- J portjai. szaknwi, egyes t•dlla• 

játja a s�ocialista ember Lényébo
.
"l fakad. Tibo-r forgalmista bngá?Ja 

I 
dául arra panaBzkodott, hogy f�. t szen is .. �ros. 11e71 ko-

1 
latok között kialakult fesziJ.l:t-

A 
• va;;tasok munkáját piirtu nk kormányunk és a dol- egy 1.a,,ailyi baleset m1a!t k�t hónapja nem ka�n� ru- rul�nyek kozott mozdonyve- ség csi>kkenjen és a kdros 

. • • ' .. . le "! . nem kaphatta meg e21t a ki- got a személykocsi aJtozárak- zeto,nk�ek a nagy hid�gben . egy,rnlösdi" ne ért>ényestil_g?zó nep egyarant nag�ra. be�suli._ Ez az er ·o csi meg- , tün4ető címet. az idei máso- hoz. Ez a fiilléres alkatrész Sok ba3t okoz ma1d a gozfe1-
1 

hessen �ecs,aes �Uett aboan �s ½tfe3ezesr� Jut, l�og_y az 1963-as dik félévben azonban ők ér- l 1e11etetlenn.é teszi az ajtó ja- lesztés. Arról nem is beszélek, · t d 1 . , _  bé • es a megelozó evek nehezseget ellenere elsoként a v':suta- ték eJ 11 legjobb eredménye- , vítását, pedig ez ilyenkor hogy ha. csak külföldi szénnel . • A vasu as O goz.o., rszmt-
sok bére került rendezésre. Nem jelentéktelen a nepgaz- 1 ket. 1 télen nemcsak biztonsági tüzelünk, az önköltség is a1a- J �� elemz&se megmutatta. 
daságon belül az az évi közel 300 millió forint, melyet erre 

1 

, . .. szempontból tootos. Németh posan megemelkedik. 1 .. . . • 
a célra fordítunk. Ez a rendelkezés közel 150 OOO vasutast T alan most s1kerul József tolatásvezetó a magas Megtudtuk. a fűtőház veze- a kulső iparhoz viszon;v,-

érint elo"nyo"sen. Nekünk vasutas dolgozóknak azzal kell . . szolgálati ár-aszámra pan_ asz- tőjétól azt is, hog_ y 1 963-ban 
I 

tott lem�radás nem mln-
p áll _.,_,, v 1t .• ,. érdést k d ha den teruleteo egyforma. válaszolni erre a megbecsülésre. hogy feladatainkat ma- .. apa omas 

. 
u�s nem O kodott � f-,,.itette a � · nemcsa ere menyesen. -

radéktalan l népnazdaság érdekeit minden körülmé- éluzem, �e kets:rer .  kapt;ak 

I 
va_jOn mikor szen;e=!_k m�g 

I 
nem balesetmentesen . do)ro�- A ha.vibéres dolgozóknál na-

.. .. u · a . .'' . - .. már vezéngazgató, ehsmerest. Papa állomáson a kozbei,al- -tak. A személyzet h1báJabol gyobbmérvú, mint az órabére-nyek kozott szem elott tartv_a tel3esitsuk. A v1;sutas dolg�- Szocialista munkaversmyúk- tó rends:::ert7 szolgálatképtelenség egyszer seknéJ. A teljesí< rn �nvb-"r-ben 
zokban megvan az akarat es az akarattal parosult tudas kel szerel.nék elérnd az első sem fordult elő, A személyi foglalkoztatott vasutas dolgo-
ahhoz. hogy ez igy is legyen. élüzem csillagot. Látog,alá-

, 
A fűtóháziak balesetek száma is csökkent. zók pedig azonos teljesítmény 

Új év, új feladatok. Új örömök és gondok. A sínek vi- sunk aJkalmávaJ Domonko! .. . . . . 1· Míg 196:l-ben 7 személyi bal. m41Jett - mivel a külső ipar-
liigának emoerei azért harcolnak, dolgoznak az új évben is, Lajos for�lmi szolgál'.'-tt'."vo 

_
A fűtohaziak 1s eredmé- eset történt és 60 nap esett ki ral azonos a bérrendszer és a 

hogy minél több örömben részesüljenek ők maguk is, ha- volt �I,gálatban szocialista I nyes 
•.. munkát 

. 
végezt�. A 

I 

a termelésből. addig 1 963-ban normaegysé,:tétel - általában 
zánk dolgozó népével együtt. Azon munkálkodnak, hogy bngádJaval. g�7"1as.a�s. _moz.don_yfe hasz- csak 2 baleget volt és 29 nap annos kere1:etet érhetnek el. 

• • h d ' d z ók ·zz · h - Milyen változás van a oolás k1vetelevel minden té- esott k i  Nagyobb keresetlemaradás minel kevesebb gond ne eze 3e-n a O goz va ara, og.Y brinA„ mun.ká'ában amióta el- 1 nyezónél teljesítették az él- ~ • · • · · · főleg az idóbérrenclszerben ebben az országban egy szebb egy boldogabb jelent es """' J . . · . 
[? .. • t_. Mint a fenti peldák 1s b1zo. 

• • · . .. · 
k nyerték a szocrn lista enne . uzem szm "'· 

1 nvítják. Pápa állomás és a fű- fo!!la1koztatott órabére;; dol,go.. meg szebb es boldogabb 3ovendőt teremtsenek a magu _ kérdezti1k brigádvezető- - Ennél a té-nuozónél nem tő"h . d 1 6. k h ' • ,.óknál van. Ezekre a k-"'ru"1me· _ •. , ..., ha - •zia t k é l k · "bb 'd a .,. 

1 

az o l!OZ I a so ne ezseg "' rzam.ara. r,s vtsszapi n un egy vve eso 11UZJ az 
I 

tői. j a mi hib(i11.kól tö.rtént a lem.o.- ell nére -� helvtálltak ered- nYekre feltétlenúl figyelemmel 1964-es évre, teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy mun- - A tegnamiobb váUo,ás ra.dás - mondotta Rácbsek mé
e

n
�es� dolgoztak. ' , 1 kell lenn, a béremelésre fo.r-�nk eredménye"lcéppen tífa�b- _identős lépést tettünk szo- tl'ltín a�. ht>f1!1 ;onban t<!"őd- 1 J�zsef Ffüőházfőn_ök - Mi_ a · 

_ . . l'lalista hazánk felfelé ívelo ut,an. l M/c. az emberek ewma.ssal, gepeket a l.ehetóseghez mer- (Loru:cz - Visl) (Foli/tatás a z. olaalo,n.J 



A r,asutas dolgo•óla 

(Fal11tatáa az 1. oldalról) 

MAGYAR VASUTAS 1964. JANUAR 1. 

bérrende•ése Miért romlott a debreceni mozdonyok 
vontatási teliesítménye? 

Az utazóS2JeIDélyzett Jogosan 
kéri. hogy az irányító szervek 
tegyék lehetővé számukra a 

zavartalan munkát, ha lehet, 
fordulóban közlcked · az 
520-as mozdonyokat Ill. Zá.. 
honyban van megfelelő meny
oyiségű elegy, Nyilván össze 
lehetne állítani egységesen 
akár 2300 tonnás szerelvénye
ket is, melyet a 424-es él az 
520-as moroonyok egyaránt to
vábbíthatnak. 

Az állomások forgalmi su:11-
gálatának, a menetlrányítók
nak sokkal jobban kell szer.
vezniök a munkát. hogy le
hetövé váljék tehervonataik 
utazási sebességének növelése.. 
A jelenlegi forgalm! -nehézsé
gek C3ak részben a havazCÍ.$ ü 
a kemény hitúg következmé
nyei. A szervezési hibák az ősz 
folyamán is megvoltak. A sok 
magyarázlkodás helyett jobb 
lenne ezeket megszüntetni 

A forgalomnak kellene gon
doskodnia arról, hogy szolgá
lat után fűtóházunk gyorsan 
megkapja a mozdonyokat. Elő
feltétele ez annak, hogy az 
újabb szolgálatra !elkészítsUk 
a gépet és a személyzetet. űgy 
kellene irányítani igazgatósá
gunk területén a forgalmat, 
hog_v a gépek ácsorogtatása 
mee;szűniön. Vberedrn.!.nyben 
ismeretes vonalaink átbocs4tó 
képessége. Ennek megfelelően 
keil tervezni a vonatokat. A 
túltervezés csak torlódást okoz, 
ami sem a forgalom, sem a 
vontatás számára nem elónyös, 
népgazdaságunk számára pe
dig egyenesen káros. 

Marosán Pál 
Debrecen 

Szolnoki előkészületek 
az újrendszerú jármújavításra 

Január l -től Szombathely 
ntán a $Zékesfehén:ari, a mis
kolci és a szolnoki ;armujaví
tók is áltérnek az uj gazdál
kodási és munkáltatási rend
szerre, melyet az egyszerű, s 
nem egeszen pontos szohasz
nálat „minőség, ;ármújavítás·•
nak nevez. 

A szolnoki jármujavító ve
zetői éppen az igazgató irodá
jában tanácskoztak tenniva
lóikról, amikor felkerestük 
őket, hogy megkérdezzük: ho
gyan állnak az újtendszerii 
jármújavitás előkészítésével, 
mit terveznek az 1964-es év
re? 

Szervezési intézkedések 

- Az ÚJ gazdálkodási � 
munkáltatási rendszer beve
zetésével kapcsolatban több 
szervezési mtézkedést hajtot
tunk végre - mondotta Jávor 
Nándor igazgató. - Átszervez
tük a gyartáselőkészitést. meg
erősítettük a termelés irányí
tását és bizonyos átszervezést 
hajtottunk végre pénzügyi vo
nalon is. 

- Rendelkeznek-e már az 
úJre-ndszerú jármújavitás eló
feltételeiveL? - kérdeztük. 

- Nagyobb arányú műsza
ki fejlesztésről sajnos, nem 
beszélhetünk - válaszolta az 
igazgató. - Igyekeztünk job
ban megszervezni a cserejaví
tást és alkatrészek elfö egyár
tását máris megkezdtük, hogy 
januárban mcgfelelo készlettel 
induljunk. Rendkívül font:>s
nak tartjuk a munkahelyek 
jobb anyagellátását. Nehez1ti 
a dolgunkat a mintegy 150 fiís 
létszámhiány, melyet több túl
óra felhasználásával leszünk 
majd kénytelenek pótolni. 

A műszaki problémákról 
Szekeres Ernó, a vállalat fő
Jl'Jérnöke szólt. Elmondotta, 
hogy a járművek rozsdátalaní
tásához fonalas kézi levegő
pisztolyokat rendeltek. De a 
rendelt 15 darabból eddig csak 
kettö érkezett meg. Gondos
kodtak különféle méretű csa
varház lehajtó kisgépek és vil
lamos kézifúró berendezéséröl 
is. A jövő év folyamán fes
tékszóró berendezést helyez
nek üzembe, amely könnyíte
ni fogja a kézi munkát. Ha
sonló célt szolgál a lúg-,s, 
vegyszeres alkatrésztlsztltó 
berendezés is. 1964 folyamán 
pneumatikus alváz- és szek
rényváz-egyengető berende7.ést 
is kap a Járműjavító. 

- Sürgősen meg kell olda
nunk a befestett teherkocsik 
azárltását, hogy téli időszak-

ban is zavartalanul dolgozhas
sunk - folytatta a főmérnök. 
- A teherkocsikat ugyanis 
ketszer kell mázolnunk, de a 
második mázolásra csak akkor
kerülhet sor, ha az e1ső már 
megszáradt. A műhely fűtésé
nek megjavításához legalább 
�00 OOO forintos beruházásra 
van szükség. 

A lehetöségek 
korlátozottak 

A szolnoki járműjavító 55 
fokos termálvíz-forrással ren
delkezik. melyet a kocsik mo
sására is szeretnének felhasz
nálni. A kocsimosó berendezés 
létesítése 225 OOO forintba ke
rül. - Igény tehát bőven van, 
a lehetőségek azonban korlá
tozottak. A szolnoki járműja
vítónak lényegében a meglevő 
műszaki feltételekkel kell meg
valósítania az alaposabb és 
egyben gazdaságosabb jármú
javítási munkamódszert. Az 
ehhez szükséges anyagokat 
megrendelték és az illetéke
sekkel megállapodtak· abban, 
hogy a javításra kerülő jármű
veket mindig időben átadják 
az üzemnek. Erre vonatkozóan 
most készül a részletes terv. 

- Üzemünk dolgozóival ter
melési tanácskozásokon, tag
gyűléseken többször megbe
szél tük már a jövő évi tenni
valókat - mondotta Zentai 
József, a szakszervezeti bizott
ság titkára. - Vállalatunk ak
tívaértekezlete bizakodó han
gulatban tárgyalt en·ől a fel
adatról. Mégis még sokat kell 
foglalkoznunk az új járműja
vítási rendszerrel, hogy min
denki megértse szükségessé
gét. Sokan megkérdezik még: 
„eddig talán nem végeztük el 
rendesen a munkát?" 

Javul a munka minösége 

Kétségtelen, hogy a szolno
ki járműjavító munkája 1963 
folyamán minőségi szempont
ból nagyon sokat javult. Egy
öntetűen bizonyitják ezt a 
vontatási átvevők, akik rend
szeresen járnak Szombathelv
re is és figyelemmel kísérik az 
ott már bevezetett minőségi 
járműjavítást. Véleményük 
szerint az idei tavasz óta már 
a szolnokiak is jobb munkát 
adnak ki a kezük alól. Emel
lett szól az a tény is, hogy a 
szolnoki járműjavító 4,5 mil
lió forinttal túllépte a múlt 
évben tervezett önköltséget. 
Egy egységteljesítmény-időre 
átlag 13 órával többet fordf
tottak, mint a bázisidőszakban. 

Ácson „megfogták" az 1-est 
- HÁROM TÖRTÉNET A VASUTAS HELYT ÁLLÁSRÓL -

A vasút irányítása, a vonat
forgalom lebonyolítása minden 
időben, de ilyenkor télen kü
lönösen nagy hozzáértést, éber 
szolgálatot, hlva tásszeretetet., 
nem utolsósorban helytállást 
követel a vasutasoktól. Helyt
állást, éjjel és nappal, hétköz
nap és vasárnap. helytáll:ist 
nyáron a túz.5 napban, télen 
hóban és fagyban. 

A szó igazi értelmében 
helytállni az acélsinek ország
útján, többet nyújtani annál, 
amit a szabályok előírnak. di
cséretes dolog. Ilyen cseleke
detekről. a vasutas helytállás
ról szól az alábbi három kis 
történet. 

Köztudomású, hogy a nem
zetközi gyorsvonatok nagy se
bességgel robognak vasútvona
lainkon. A Budapest-Wien 
expressz és a Wlener Wal:rer 
például óránként 90 kilométe
res sebességgel száguld a bu
dapest-hegyeshalmi vonalon. 
Az állomások őrhelyeln szol
gálatot teljesítő vasutasok alig 
emelik tisztelgésre kezüket, a 
szerelvény máris elhúz előt
tük. 

December 13-án az 1--es 
gyors is nagy sebességgel szá
guldott, amikor Acs állomás
ra való behaladás közben a 
ve?.érnek tisztelgő CsöUe 

G'l/örgy munkamt,ster, váltó- vonat szerelvényét. A sre1:el
kezelő észrevette, hogy az vény a késő esti órákban ka· 
utolsó kocsik kerekei szJJcrát pott csak gépet, vonatkísérő 
szórnak. személyzet azonban nem volt 

Itt valami nincs rendben, sehol. Egy ideig töprengtek az 
vetődött !el benne a gondolat, állomáson, hogy elinduljon-e 
s már ugrott i a telefonhoz, a szerelvény, vagy megvárja, 
hogv észrevételét közölje a míg a vonatkísérő megérke
szolgálattevővel. zik. Az utóbbira sokáig kel

- Az 1-est meg kell fogni! 
Szikráznak a kerekek ••. ! -
jelentette izgatottan. 

Közben a szerelvény már el
futott a felvételi épület elött. 
Leinteni nem lehetett. Ezért a 
szolgálattevő is a telefonhoz 
ugrott. és utasította a 34-es 
őrhelyen szolgálatot teljesítő 
Tóth László térközórt. hogy 
állítsa meg a gyorsot. Az l-es 
fék�zve megállt a térköznél, 
maJd lassan visszatolatott Acs 
állomásra. Ott derült ki, hogy 
a szerelvény utolsó kocsiján. a 
325-ös motorkocsin kerékab
roncstörés van. Csölle György 
váltókezelő éberségével egy 
esetleges súlyos kimenetelű 
szerencsétlenségtöl mentette 
meg a szerelvényt és utasait. 

A gyors némi k&séssel, a 
325-ös motorkocsi nélkül fu
tott be a Keleti pályaudvarra. 

m 
December 19-én a Tatabá

nyán történt baleset miatt 
Hirvátkimle :lllomé.son fel 
kellett oszlatni a 73-as teher. 

lett volna várni. Ezért Ruhos 
Lajos intéző, állomásfőnök ke
zébe vette a papírokat, majd 
jól felöltözött az útra, és 
mínt zárfékezó vonatvezetó 
1Jállalta a 73-as továbbítását 
Ferencvárosba. 

A tehervonat éjfél után 
02.40 órára érkezett meg -
20 fokos hidegben Ferencvá
rosba. Az állomásfőnöknek 
nem volt leányálom megtenni 
zárféken a 150 kilométeres 
utat. De ő az egész napi szol
gálat után is vállalta ezt az 
utat, mert tudta, hogy a sze
relvényben fontos küldemé
nyek vannak. Cselekedete va
lóban dicsérPtes. 

m 
December 19-én történ<t a 

következő eset is. Újszász ál
lomáson rámolásra várt az 
5598-as tolatós tehervonat. De 
nem akadt senki, aki munká
hoz látott volna. A mozdony 
személyzete kijelentette, hogy 
ők nem hajlandók rámolni, 
mert fáradtak, rámolás nél-

kül pedig nem viszik tovább a 
vonatot. A rövid vitának IA

katos József főállomás-elöljá
ró, forgalmi szolgálattevő ve
tett véget. Hogyan? Nagyon 
egyszerű a dolog. Tekint
ve, hogy a szolgálatáta.dá9 
megtörtént, ö, a forgalmista, az 
éjszakás szolgálat után vállal
ta hogy megrámolja az 5598-
al, szerelvény mozdonyát. Fel
mászott a szerkocsira, és mun
kához látott. Később segítsége 
is akadt. Nem a mozdonysze
mélyzet segített neki. ők néz
ték, hogyan gürcöl a forgalmi 
szolgálattevő egyedül a szer
kocsi tetején. Egy másik moz
donvvezető a 2084--es tehervo
nat · mozdonyvezetője, aki ész
revette, mi történik a másik 
gépen, sietett IAkatos segítsé
gére. Ok ketten rómolták meg 
a gépet. hoqy az 5598-as to
vább indulhasson. 

* 

Ilyen, esetek is megtörté,i,,, 
nek a mi vasútu-nkon. Szeren,

csére azonban egyre kevesebb. 

Az viszont örvendete,, horn, 
mostanában fl'llakro-n hallha

tunk olyan emberekról, mint 
Csölle György v4lt6kezelll, Ru
hos Lajos intézi!, 4llomáafll
nök és Lakatos József f6állo
más-elöljár6, forgalmi szolg6-
lattevó. Az ó példájuk lcilve
tésre méltó. 
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Gőzmozdony-búcsúztató 
az Északi Járműjavítóban 

MAGYAR VASUTAS 

A vasút nyolc hónap alall 

pótolta a lemaradást 
1964-ben 101,6 millió tonna á111t és 403,5 millió utast kell elszállítani 

Kétoldali bírságolás a havi fuvarozási terv megsértéséért 

3 

Az eszaki fánniIJadtó gőz- erőt igényeit_ de mindig na
tno::donviavtto mztalya . áttért gy0n örültünk, amikor egy-l'fJY 
a_ villamosmozd.ony�k Javíui- gép próbája sikerült, Részún1-
".'lra. December 21-tm, déiután re ez a munka Mmcsak ke-

1 ünnepseget rendezte_k a sz.ere- nyérkereset volt, hanem hiva
h5cs:rrnokban. '.'3ucsuztat�� _az I tas ts, mert nagyon J:zerettük. 
általuk megJav1tott 1aotso goz- Most, ezul az utolsó gclzmoz
�ouionut, a 32�1'1 számú , donnyal búcsuzunk el,etiink 
gepet. 

j 
egy nehéz, de kedves idósza 'ro-

.Több s�z dolgozó vette kö: tól. Uj munka t:ár _ ránk, 'ii-
, 

Ismét magunk mógött hagy- 1 
lekedésében ennek elle-

1 
A tranzit é.:; import tervet 6

1 

csönöscn kötelezőnek tart-

�
őlé

a szó�.ok, . emelvennye 
j 

szen múhelvünk mar átá !U a tunk egy nchez esztendőt. A nére sem állt be ·zá.mot- százalékkal túlteljesítettük. A sa a reális viszonylatokat 
,,e ptetett . tolopadot, un_u- , v1llanlf7!'0zd<myok ja.v,ta,ára. • ho�szu, zord jéJ. a tavaszi ár- belf"ld száll'iás' ter,;; t 
�or H'!-rmati Sandor - v.ezer- ' Iglódi Pd.! mozdonyat.ado is I víz- es belvizk.irok és még tt�,-ó javulás. ban 

o
�k �9.� s�z.al�ra�� 

is tart.almazó havi luvaro-

i�gato-helyett-es udvoZ?lte .. a keresetlen szavakkal búcsúzott ' számos ke<hezötlen tényezó, De akad még ten,n,ivalö a sze.. tuk teljesí,tení. Jelentkeztek zási tervet. 

muhely dolgozo,_t . a Jei_en:os az utolsó gozmozdonytól. Utá- egyidejű hatása, nemcsak a relvények tisztaságát illet.öen igények az állami tervben elő- A realJitás biztosítása érdeké-

esemeny alkalmabál. Arrol be• 1 na Horváth lAjos mozdony- vasúti közlekedé:-re. hanem a is. írt 'belföldd szállításokon túl- ben, be kell vezetni a kétolda-

�l_t. hogy _a _ gőzmo:'?ony- vezctö, a hatvani fűtőház dol- népgazdaság egész ter.rnell-sé-- 1 .. . menően is. Ezt azonban csak lú bírság:rendszert. Bírságot 

iavitások befeJezesevel UJ .ror- 1 gozója lépett a mikrofon elé re kihatott. Persze a kedve- - N�ve�z,.k-e a va.mt sze- egyes áruféleségeknél sikerült kell fizetru a vasútnak, ha a 

szak kezdődik a műhely életé- hogy átvegye a 328-014 szá: zótl= idójárás n�csa.k ná- �é!ysza_Uitasa •1964-bcn. Ha kielégíteru más szállítások ro- havi tervbe foglalt árumeny

ben. A. korszerű __ tech�ika al- mú giépet. l lunk okozol;\' nehézségek t, igen, "Jmlye-n mertekben? vására. Különösen jelentések nyiséghez szükséges kocsikat 

kalmazasa megkoveteh, hogy Azutan a hatalmas 1,-zerelő- , hanem EUl·óp,a többi országol- - 196-1-ben 403,5 millió az építőipari lemaradások. Lé- nem állítja ki. Dc bírságot 

az tszaki Járműjavítóban csarnokban felharsant az utol- 1 OOD:J. js_ utasL kell elszállítalllunk. Ez nye.gesen, kedvezőbb a helyzet kell fizetni a fuvaroztatónak 

megfelelő bázist terc�tsü_n:- _a ró gózmmdcmy sípszava, ját- 1 No, de ezúttal maradjunk a 2,8_ szá.z.alék.kal !öbb &?. 1963. az áruszállítás teljesítményé- is, ha a havi terv ieljesítésé

vlllamosmozdonyok Jav1tasa• &Zatli kezdett a zenekar és a saját por:t.ánkon. s a könilmé- ��él.. Az utaslul011:éter tel- nek. az árutonna kilométer- hez szükséges kocsikat nem 

hoz. • . mozdony, melyet valöban na- nyek ismeretében, a jó gazda Jesttm� 3,2 _százalekkal _n?· tervnek a teljesítésénél Ennél vesz.i igénybe, sőt, akkor :is, 

_A 1;10hely <!olgozo! �eben gyon kícsinosítottak. méltóság- gondosságával ü 'ljuk meg �kbol a sz.amokból 1s ki�- a mutató11ál„  1 00,6 százalékos ha megváltoztatja a rendelte-

Szed!á� ! stvan bnga�vezetó �lj_es pöfékeléssel megindult a mii  vcgeztünk hogyan do)gOü- mk, h� � , �elys:z:á-Wtó eredmény szulelett. t.ési állomást. vagy nem a ki-

vett bucsut az utousó gozmoz:• kiJarat felé. A kozánkovac. k, hm.k? Hogyan oldottu,.· meg a �to.k 1:ekintelyenek 
=- Ezekután elmondhatjuk, jelölt útirányt veszi igény,be. 

donytól. a lakatosok, a szerelők mögé népgazdaság által a vasút elé li:llltasa, a tervezett 9_7 �- 1 hogy A legfontosabb szervezes1 

- A gózmozdcmyjat•itás ne- 1 szegődtek és elklsérték az aj- támasztott szá
.
Jlftási feladato- lék?s rnene� bu- . intézkedések egyike a rako-

héz munka voi.t, nagy fizikai tóig . • • kat? A kérd ök e Lindner too.ítása, az eddigi.ne! . . sokkal a. .-asut az adott helyzet- <lással történö irányvonat 

,"'5'toc00 .,. 
József ve,-,éngaz...i:atóhelyett.es- fegyelmezettebb, .. lelkusi:nere- ben az á.Ua.m1 áruszállítá- szervezés. 1963-ban a kocsira-

-><>- töl kaptunk valaszL � ��át
f;o,·eteJ ::1= si feladatát teljesítette. 1 kományú áruk 43,8 százaléka 

.,...,._,....._.,_ _ __,_._...,,,-----·--·0•·-- • 
r:as • e O eg az. . - . . . irányvonatokkal kertiLt továb-

403 ,5 millió utas si oo�zók, a fű,�hazi és a A népgazdaság . 1genye,t azon-
1 

bításrn. Ez elismerésre mé.ltö 

T�b� ú-e �rogram keretében korS1J<'rúsitik a Cegléd- zl",:ed 
kozo!!i _ \ u�, onalat. munkálatok első zakaszában Kecs
k�et allcma korsz.erüsitésére kerul sor. A képen a domo
morendszerú blzto1>Uóberendezés vezényl6 sukrényét szerelik 

Kecskeméten 
(. ITI Fot<>, Lajos Gyllrgy ,�1v.1 1 

f�m1 utazószeme!yzet ré- ba.n .  c5a:1< annyiban ):Udta ki- eredmény. A növekvő árufor-
- Az év cleJén é!t:rheléptc- szerul. elégítei_u, ho� a társa?,almi galom azonban megköveteli e 

tett menetrendi kodatoz.aso- A személyszállítási igények �lés soran nagyobb Jelen- rendszer továbbfejle .-.z:tését a 
kat 1s figyelembe véve - a jelenlegi s=vezeU,;éget t6ségú zavarok nem Jelentkez- vasút és a szá:llí tófelek. vala-

a vasut t.crvteljcsítése figyelembe véve - elsösorba!ll tlek. mint a közúti közlekedés kö-

99,9 százalék körül vá.r- technikai követelményeket tá- • . , :,.ötli még jobb együttmükö-

ható masztanAA a va,;üt elé. Tel'TTJé- 107,6 m11/10 tonna 6ru désL Az áramlat zetTezés 

mondotta bcvezetójdx;n, szetescn, a viilwno;;itás, a I 
másik nae:v területe a rendc-

Előretes adatok sz.elint az dieselesités és az új sze-
1
· Az áruszálhtásokat 11letóen, zői irányvonatképzés. 1963-

elszállitott utasok száma 2,8 mé!ykOCS1k beszerzcse mel- is tovább nőnek a ,·asút fel-
1 b

an az előzó évhez viszonyít
százalékkal több, m!nt a bá- lett, olyan szervezé i !ntéz.ke· adatai, hiszen, nem kevesebb, va 4500•.zal több rendezói 

z;is id&zakban volt. A sze- déseik-rc ls szükség , :m mely 1T1J.nt iran.i,.-onat közlekedett. Az 

mély=lhtó vonatok zsufolt- �t a személykocsik javí-
1 

107 6 millió toDJ1a árut áruszállítási feladatok növe-

ságát mlndeze-k ellenere sem tása nem nYáron. hanem a ki- ' 
, . . kedése 1964-ben is kötelezően 

siket'ült enyhí ni. A menet- se'bb forgalmú téli idóaakban kell elszálhta.ni, írja eló a rendezői frányvona-

re.ndszerúség is ke<hezo Ul történjek. Hogy fel!idatainkat maiadek- l �k- szamának továbbd növe-

aJ.akult. Az 1962. é'\1 96,6 SUl- A uúfoUság enybi*-'e ér- 1 talanul vegre tudiuk hajtani, !eset. 

zalékknl szemben. csak 04 dekébcn tovább kell e:.ök-

1 

már .az„év első napjától olyan 1964-ben 3,7 nap atlagos 
sza7A,lék� en>dményt é-rtÍ.Ll1k. felkeszultséggel kell rendel-
el. A lemaradá.� f bb okai is- kentenJ & &Zerelvényfor- kezni, melynek segits�gével 

koc:.itorduló idővel kell 

mertek. Az obj fv okok rnel- duló� megelőzhetők a szállítás mun- dolgoznunk. 

le ! azonban 8zt L� rneg kell Az uta. raml i ad tok elem- kájára ked,·ezótlen hatások és Ez 0,05 nappal kevesebb az 
mondani hogy 196" ban a SVi!- zésevel pedig az <egyes vonala-

nóvelhet.ö a munka termelé- 1963_ évmél. Az év folyamán 
mé!, ilító vonatok pontc.s kon kcizlekedó zerel„"ém·ek ken..vsége anélkül. hogy az az 3200 teherkocsit és 600 spec'á
ko ekedéw d kébcn k.ifej- nagyságát az. igénJ eknek m g- emberi vagy gépi eró túlzott lb teherkocsi t  szerzünk be. 
tet. t � "ken scg volt fe1 ·oen kell meghatározm. igenybevetelével járna. l\lár Ez a beszerzés csak az év ,·é--
o van mert ráb- E:r.ek aá alap,c<-6 'k . elme- a� .negyede\ ben 25,7 ":il- géig fejeződik be. U!!;.'·anak-

cv brn. n rek határozzák m g a sze- ho tonna m:ut kell elszálltta- , ko min te,;y 2000-2300 regi 

A nt'rn2'Jetkm.:! relvén.y k t1sztf " , mfü;zakí nl. Ez 5.8 miILio tonnáv�I több k<:ICS1t kel' kiselejtezni. 

\; a: ilmfil és eroéb normát J Jentósen az 1 963. év hasonló 1do:szaká-

hclyzct. Jóllehet 1963-oon 5 jav· Ja a zemélypályaudv"arok nal. Bi7'105ltanunk kell az 

első helyen V'Ögeztünk a bará- t,ol tá munkaJat az b. ha ezt 1 963. evben elmaradt áruk 

ti o.r,zágok vasútat kozott to- a múveletet dic:elu-ftjü.k. 
ut.ös.zállítását, ugyanakkor a 

Rövidebb 
kocsitartózkodást 

Jyó munkaversenyben. 
harmadik és a n,egyedik ne-

nen ,,,,,_1 
gyedev tehermentesítésére A d - . 1 . áll a •ze......,� gyorsv Nem tudtunk minden elószá.Uításokat is kell Yé- ren ezo cs e agazo o-

tok me.netrendszcrü köz• gezni. mási kocsitartózkodási !dó 
árut elsz61/ítani 

1 
21.9 ora, a kocsiforduló idő-

- mi.eretes, hegy hatf.ko- k 29 8 . lék A t 
Hogyan alakult a oo.su.t nv,tbb, nagyobb teljesitmé-nyt 

I ne · . szaza _ a. _ z a eny'. 

H 
á.r-u.uá.llitá8a? Milv,e-n "JMrték- és gazdaságosabb üzemelte- hogy mmden kocsi a í?rdulo 

arcban a t '11 1 N t• 'I d 
bc-n tudtunk eleget term kö- tést csak a hálózati  munka alatL átlagornn 2,7-szcr érint 

e e a Yuga I Pa Yau Varon j teLe::ettsegemknek? 
1 

ten:szerúségéL'el !,ehet biztosi- r�ndező pályau�vart, kül�nös 

_ Az 1963 . .  á zá.ll 'tás tant. Ezzel kapcsolatban mt- sullyal emeli k1 azt a kov� 

A Nyugati-pályaudvaron já-
1 

Késve érkcmek a moz.do
runk. A csarno1c alatt 1 3  fok n.rok az induláshoz. Szere
hideget mutat, a szabad- lesi nehézségek vannak a fú
ba.n _18 fokra :,ullyedt a hó- tóhazban. Az egy k mozdony 
mero h1�any zala Szapora éppcm a szerehény 'ére to
lept kkel 1gyekczn� az uui- lat. A gépk1séro a moz.dony 
sok, bund· ba. kabáton burko- c�avarkapcsát a kocsi , onó
lodzva sietnek _a vona�k- 1 horgára akasztja. Meg is húz
hoz. Néhanyan fa:rosan vara- ná a kapcsot de a menet nem 
koznak a . v�gányok kózött. mozdul. Oda�grik env mtisza-
. - Felker;uk az ut�ókö:ön- ki dolgozó, hogy segltscn ne

segct, 1!o'JY 
� 

nRg)!ed,k_ vaJ!á• ki Dc hiába. Csak a nagy ka
nyon,

. 
a_lló s�ereli·enyb�l !zall- lapács segít, mert erre en,;ed 

1an!1-k at a �annadik vaganyon a menet. 5 mrndketten alllpo
al� szer,clven1/_b�! - fig:re)• san kiizzadnak, mire sikerül 
rn,zte léa a kozon<é!!et a pa- meghúzn.! a csavarkapcsct. 

aud,·ar ha.'1.gs.óroi Néhá
nvan bosszan.kodnak ezen. má
rok tudom.ísul veszik a ke'.le
metlen t DY!, lefagyott a sze
relvény. Van, aki tréfálkozva 

Hos•zú szerelvény gordúl az 
állomasra A kocstk fehérek a 
ctértől, minU,a lisztbe mártot
tak volna ókct. 

1 m ká.. 
· evi

k 
ru

ki
s .!._ lyen szert•ezési intézkedéS<?ket · telményt, hogy nö,·elni kell az 

un Jara 1s so te nte,..,.,.,. 1 • · f l • • I 
• . 

1 
érvényesek a fcnU megá]lapí-

ertez '!- t'4SUt � 80 vezetese? olyan rendezői irányv?natok 
hangzik a toror:y ícl61 Mizaak tások. Ebben az évben került ::- �undenekelott arra Yan I számát, amelyek több rendc
La
gJ:tt:V�

d
hang

elkezo
j 

!ori;almi szol- először a ,�t olyan helyzet- szukség, hogy a vonatokat - zópályaudvaron át közleked-
a. be, hogy a fel,-'·'-'- -A..+ • , a szervezett elegyáramlatra k · tr d 'lk"I  

- Gózt·ezeték o/1• s-:,tá.1 ·== """• es é 't tt . tk . .. 1 ked"� ne a en ezes ne u . 

f • • 
• kormány57erVek előtt elore ki P1 e - -.ona O'Z e =• . . .. 

m_att ""-!,g uanu kell egy kJ- kellett jelenteni: nem tudtmk � szerint, menetrend swrint A vasut1 uzem1 munka szer� 
csit! - !'-rnlt vissza a mencszt.ó I minden felkínált árut. el->zálli- kci7.1ekedtessék. Csak így bizto- vezésénél a másik döntő te
forgalmista· 

. . , tani. A va5út dolgo:wi azon- s5lthatjuk a berende�ek, a ri.tlet a vontató járművek 

a \�����
a

g, ��lg��
gneh

p 
e

zit
i 

ban nagy erőfeszítéseket tet- vona
k
lak és a

1 
rendezopál?'aud- jobb kihasználásának szerve-

. ersze telt az első "'"-'edé . 3 1 .1 varo egyen etes terhelesé! a • 1963 b d 1 
könnyebb lenne ez a munka, . n� . Vl ' m

1 - rendelkezésünkre álló lehctó- z1;se. - an az_ egy o go-

11:J, nagyobb korül!ekíntéssel lió to� szállitásl lemaradas ségek legjobb kiha�ználását. zo _ mozdonJra eso 100 etkm 

vegeznék. A gőzvezetékek le- behozasaTa telJes1trnény 2,2 szazalékkal 
fagyását például meg lehet Ez gyakorlatilag azt jelenti, Két 'd / '  b - 6 d 

volt jobb, mint előzö évben. 
e(ó:ni a t'!::teienitésscl, - Ré- hogy a nagyfokú lemaradást 

o,, a u ,rs gren szer Ezt lehetővé tette a villamosí• 
g1 dolog ez, nem mi találtuk nyolc hónap alatt s1került be- A tervszerű h .. '-'-t1· 

tás- és dieselesités nagyobb 
k1. De, ha a ,1ztelcnítést el- h.,......,;. Igy a� �,c��111toti ton- ka érdekében e1""""" 

mun- mertéku bc'épése de fök . 
mulasztják. an lkül állítják �� u � 

kell erni, · • ep-

félre s ,zerelvényt, il •en hi- na előzetes adatok szerint hogy 1964-ben pr:n a _ _ tcherv?natok -1tlagos 

dcgben fél óra 1s elég , 'ihoz. megfelel az állami tervek- mind a fuvaroztató telek, ter helesenek novekedése. Az 

hogy JcfaJD Jon . . . ben elóirt mennyiségnek. mind Pedig a. n.sút köl-
utóbbi külónösen október és 

megjegyzi . 
- Miért nem al/itJak meleg

t•áganyokra a kocsikat ilyen 
farkasorclító hide_gben ? 

Tudják e::t a i·asutasok. ncvember hónapokban nőve-
- 1ndu.ljon m<i.r a csomádi, Csak azt nem ért;ük, mi,ert fe-

------------- ke,dett a bázis 891 tonnáról 
mert t'iSszavesszúk a jelzőt !  - ledkeznek meg róla? 917 tonnára, 

A múszaki kocsísw!gálat 
dolgo>.ói lnzas siet�éeqcl ké
s,ítették elő a Szob felé indu.Jó 
személvvonatot. 

- Jégduqó ran az egyik ko
csi 1·ezetékéhen - jegyezte 
meg az egyik vasutas és meg
' · balta kezében a fák1,·át, 
"mellyel ol\•asztan1 ke7dte a 
l0get. l\T:i<ok hosszú gumi
ömlőt hú>tak. a •·- ZO'ldát"'. 

m0l Jn•I E!i'izt fúvntn;i¼" a c,s(,._ 
vekbe, hogy kiolvadjon a jég. 
!em volt könnvú munka. há

"Om és fél óra kemény mun-
ka kel'ctt ;ihhoz, hogy a 146-os 
számú vonat elindulhasson 
Szob felé. 

A vonalakról 1 00-150 perc 
késéssel érkeznek a vonatok a 
,.,,í.1,•au,J,-arra. Különösen ,;oü; 
baj van az int<lla-Vonatokkal. 
An, h-cn n \'Szerű ez a ,·onat Váltóórök, kocsirendewk tiszfitják a váltókat a 
nváron, olyan sok baj van vele pályaudvaron 

Nyugaü-

télen. (BorvAtb Erlk.l felv.) 

Műszaki munkásakadémiák 
a debreceni járműjavítóban 

A debr_e<:eni _ j�1űjavít6 
r 
a munkaverseny és az újitó

dolg�zo1 . k�rében 1s mm� nép- mozgalom kérdéseivel is. 
s.z_er1;1?bé válna� a m unkasaka- Harmadik muszaki munkás
?em1ak, a_ muszaki-gazdasági j akadémiánk tárgya az üzam-
1si:neretterJesztés új formái. gazdaság. üzemi tanácsunk 31  
Vállalatunk.  sza:1<=1Tezeti bi- tagjának to,·ábbképzését szoJ
�ottsága a Jelenl:g' _oktatási gáJja. Elósegiti, hogy a tanács 
�vben h�r'?rn muszak1 mun- tagjai megismerjék a legfonto
,rnsakader�uat sze:vezett. sabb üzemgazdasági tennivaló-

Az_ egy:tk a gozmozdonyok, kat. melyek ellenórz.ése és jó
a_ mas1k a t�h�i_-kocsik ja„!tá- váhagyása hatáskörükbe tarto
s�nak problemmval foglalko- zik. Az előadások a ,·álJalati 
z1k 11 előadás keretében. tervezésröl, a beruházásról a 
Mindkettő jó_! -�eleillik tehát a 

I 
műszaki fejksztésről . a bé

,
re

vállalat prof!lJaba. Az előadá- zés! formákról és egyéb fontos 
sokon a dolgozók elméleti sí- kérdésekről szölnak. 
kon i_s _megismen_k_a fejlettebb , Do)_gozóin k  mindhárom 
javítási technolog1a előnyeit, 

l 

munkásakadénua elöadá.,alt 
tanulna� . az anyagok tulaj- nagy érdeklőd.s,el látogatják 
d�n$á!la1rol. Foglalkoznak az Volos;noyszki ,János J e!oadá.sok a munkásvédelem, Debrecen 

Mindannyiunk felelőssége 

A fenti számokböl kitűnik, 
hogy az 1964. évi szállitási 
feladataink nagy felelősséget 
hárítanak a vasúti közlekedés 
minden vezetőjére és dolgozó
j:;ra egyarant. Annál is ln• 
kább, mi\·el a berendezések 
fej1esztése és a szervezési in
tézkedések egymagukban még 
nem clégsér.esek. Fcltetlenül 
gondoskodni kell az olyan 
vezetésről és végrehajtásról, 
mely a fol,ozottabb követel
ményekJ,el lépést tartva, ma
gasabbszintú, elóbbrelátó 
üzemmenetet tud biztosítani. 
Ebben a tevékenységben a 
szakszervezeti szervekre is 
nagy felelös.ség hárul 

(vi&l) 
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A jó együttműködés ellenére is 
sok probléma vár orvoslásra Sturovoban 

Sturavo, 1963. d.ecember. 1 - Éspedig? 1 i:ény.iket mielőbb átadják a 
Már az elmúlt években meg- - A közös hatá rállomás MÁV-nak. 

értek annak feltételei, hogy lét rejattéve.z <1z 1:0/.t az el- Néhány szociális probléma 
a swmszédos baráti álla- képulés, hogy a CSD a MÁV is akad a határállomá.'W!l. Az 

Tilos jelzőt a fegyelmezetlenség útjába! 
mokkal köZős határállilmá- rés�ére Sturovóban rendezi UJ felvételi épületben pél- Sokszor elmondtuk már, december 12-én Kecskéscscirda \ E baleseteket elemezve m.in
Eokat létesítsünk. A Illélgyar a.z irány,:onatokat. Sót a rei- dácul az elhelyezés máris hogy a vasút balesetveszélyes megállóhelynél, ahol a 7707� , deni.ltt szembetunik aii. ok: a 
Komárom, a csehs„lovák k.os1·endezői, valamint a Zö- zsúfolt -, az öltö7.ő, mosdó üzem. A baleseteket azonban számú gyorsvonat utólérte az 

I 

fegyelmezetlenség! E balc.;et 
Rusoi•ce és a román Curtici kösháza-curtici átmeneti ren- és fürdő még nem lwszült I az eseteket többségében nen• 1747 a számú személyvonatot. okozói most még azt sem 
után 1963. majus 26-án, jó- deltetésu iránv.wnatok mel� el A kirende_ltség dolgo- a ter�észeti csapások hozzák A_ balesetet jelzőme(!hal�das mon�hati_ák, ho� faradtak 
val a tervezett határidő elótt, lett Szob hely, es vonali zói a csapoknal és az iJ'o- a vasutra, nem ts a szerencse I o,wzt.a December 16-an Kaba voltaK, hISzen az oss:r.cutko�és 
Sturovóban is megkezdte te1ie ri,onatokat is rendeznek. dák mosdókagy!óinál hideg hiá.'lya okozza amkat. Balesc- állomáscm a váLtóörbk felelőt- p,llanatában mindosze 3 ora 
munkáj,st a közös c.sehszlo- A sturoz:óiak az elsö napo1,- ,·íz.ben k�•n�·tL!,n�k mo•"kod- teink oka elsősorban a fegyd-

1 
lensége következtében az 1707- 1 ho·szat voltak szolgálatban. 

vák-magyar határállomás. ban munktihoz � láttak. A ni. Ez nyáron még cw:l< meg- mezetlenség, az uta.sításol. es szamú gyorsvon:i.l bc'.esza- Nem figyeltek a munkájula-a, 
A korábbi éveikben a sze.- rl;'Tldelkezésre álló három ,;á- járja v,.lahogr, ae t!!:en? megszegése. 1 Jadt a.< állomás negyedik \ á- 1 ezzel megszegtek a.z utasítás 

mélyszállfló vonatok mind- ganyon azonba n ·nem boldo- - A dolgozók étkR::tetése Az utóbbi időben killönösen gányan álló 1774 számú sre- e!óíra.sait. a munkafegyelmet. 
két lu,1.árállomáson. Szobon gu�tak a munkával . . l{II! . n':17' is megoldásra t>ar� fetadat - gyakori\·á , i.il tak \'Ont:it:1si és J m�lyvonatba. Ekko_r 44 sze- A . köve�kezmé.>1y ég_be�íáltó! 
és

.
· 

Sturovón egyaránt egy- egesz.e� két hét utn.n ... Ju�zu.o mondott.a az „ iuo-li_t�á.r, rru- forgalmi s,.olg:ílatunl, terüle-
1 

mdj/t „kell�tt .. _kór_ha;;ba _sz?'!!!- Minden vasu�asnak latm kell, 
egy órüt. néha ennél is  �0-e ola r�dezetlenul l,ap-

1 

kozl>en a,; <;Pülete'. 1artuk. - tén is ilyen sú!y0s ká-t 
.
oi-ozó tam, tobbseguK sulyo., serulést hogy a mun:::ate!')•elcm .  ná

tóbbet tartózkodtak útlevél- 3uk a teherconatokat. Jeienleg mnlde-nJ"'- u9y old- fegvelmez.etleri��gek. Fo,'c <.,t a szen „.edett. 1 lunk alapz:eto kovetelmeny. A 
és vámviz.sgálat miatt. A - � d,:irabáru.i 1,üldemé- , ja meg az é_�k.e.zf>.st, • 

aoo;;v mi;J.o!cl és a budapesti igaz- 1 úizy lát,:zik, a köz�en el- ' legl�isebb �zab:ilysérté� .. em
ttW1Zit tehen·onato,k tarté,z- nyek:nel ,s haso!'ló a n,elv- 1  �1ul1a. A leatöl>ben t-:is7-a_bol ga.tó<ág területén, de a szege- hangz ,tt f1gyelmcztete,ek nem �erp}etet ko,·etelh�t es ko�·ete:1 
kotlás, ideje pedig a fél na- zet - vetette kozbe Mo, n1r 

I 
eLi::ezn,ek.. Aki megprobálta di és a debrecf'ni iga7.gaitost,- használtak Ilyen bn!eseti 1 :s. es emellett tl(en sulyos 

pot is meghaladt.a. Tstt:án szb-ti tkár - A ralc- mar az eletbe�, _ m!.t jelent gokhoz tartozo vonalakon is elő7.mén�·el, u\:\n ugyanis egy anyagi kárt okoz né>pgazdasá-
t_ár_ak ?"ár megépült.;k. _ pe az , �1:<2an;o�v? időn._ kerc�_L tapasztalhattunk ilyen esemé- csekély ó_vat�ss�<; mdlett már gunl§nak. 

Felére csökkent ate:rntes, . � rend�.zo p<1.1,'ITud- aská.zni: s_mraz kosz:ion elni, nyeket. A súlyosabb kiivetkcz- �em �eru1hc=:t, --:ol'1a sor a I Nem véletlenül hangsúlv,n-
a tartózkodási idő 

1,ar bont�s0 kr.1,et!re;:Hb�n az .  megert, a dolgozok pana- ményekr• c!C'inle a vé etk·n aeeemne� 2kn tortént trage- tuk . .. · h jelentkező Z-"'Úfoltsá,g miatt szat. seg:ítsé?é,·eI sikerült elkerülni diára. E,: a s.te."-en�éUenség mar 52"'1:1 an. zor . . . .  ogy 

- A közös h<Uá.rállomésok ' nem -z:áU.aljcik a beá.llitJ- - Itt heIJ ben mncs lehetó- Ilye� �et ,·olt az a.·mkor d� n= >itób_bi évt,zedek lcgsúl3!0- szak,zeri:e2etunk munkaJaban 

létrehozása <>k<M gondolat - 1  sokat. �ég meleg étkez,eté.sre? cember 5-én Tapiószele és Tci- scbb kore!kezmé1•yel.ke! ,aró nincs fonto_sa_bb _feladat a. bal• 

kezdte a bcszé!gct.ést Len{l)lcl H'b - -,. - , - Kétfele Lehetőség /3 lcl- piógyörgye között a 2507 s--1- bale•�ic volt a }\'IAV-nal. A eset-mege�ze�nel. a mu_nkafe-

Ot.tó főfe1ügyel5, a MAV stu- 1 a 11 együttmU!\Odesben nci!ko::ik. Tudomásunk .szerint mú eyor-svonatot és az 55:12 mo;:,dony sz.�<:'.l?'zcte elmu- gyelem sz_,go:u betartásara ne-

rovói kiren<leits,z«ének veze- . . 
1 

hamarosan a sturo,:ói vasuta- számú személ},:on.ifot sz�m- las.tnt!a a 
.
Je,wállá:� megf;- Pelő politika, mu nkánál. Szak-

tóje. NézzUk" el.s&n.e-k a he!és 
Az irat1flJ'

1
!f,J°" ter- sok kapnak üzemi k-Onyhá.t. bemc7>"SZtcttélc egvw ss-al .  t'Yd=� é� enne.lt kovetkezte- sz-ervezetünk egyetlen a.kthis-

személyszállttó vonatokat A 
-
t . e

,.,. 
sem 

�
e

t 
g,. k' 

- v
d

et
1;e Szó t•an arról is hog-u a bu- Vasutasok sztmára nem kell 'iicn a • 712 b számu szem.e ly- tája sem túrhoti a hii.n�•aveti-

ta _ Jood. . ·a_ . a ism"'' a szo a 1ren e - d . . . , ,, -és.z.] t i . 1 k" tk vonat S-olnok �f Abon11 allo- , t r 1 .. 1 , unk ,  7:�z .  asi . i o a felqre ség ,·ezetöje - Az 11tóbbL 
I 

apeS:_1 ,gazgatosa.g Szobon 1,1- ' • e :'·n . rru yen ove e�-
mtsok k/;zi'ift bdeütköziítt az s�g- :. a e u e� m . a� sei:n 

csol,ken�, mi_vel Szobon cStllc hónapokban mind gunkrab- tes,t UZPmi knnyhát. Az utób- menyei Jehette
.
k volna enne]{, , 't ,11 . D ?7_6 :á 

. 
1 h. _ a sa1at. sem m!<sok szolgálata-

•or=!m, okbol á'lt k ,,_ b '  '·'" - . h ,. • •-' ·1 
e.u. e "· o ·- s� mu e er �. . ,. ,,_ ,ia_ �fJ a ban kapunk tM".�nJntlen t'"- i _ mego""",s. latszL.I(. jobbnak. a a ,;rt. mo7A,onv sz=e yze- ,-o„afoa. Ez a balewt 43 halci- nD.k ella.tásaban. Harcolnunk 

gy
rs1•�naito7<:- i':: .utf.e1.,elke- natokat. A tranzit szereL- Meg akkor is, _ha az �bédet a te nem tanús1t kellő ébef'S<.'- lá!os t,J 0z11tot körete!t, s e2en- kell azért, hogy véget vessünk 

�e e s é. <l; 1,vi1
;:vi�qa_lat .m1:,>ul- vén'Y€k 11(1gyob b

, ti:ibbse�e ZOZ...essel hozr.ak �t eteLh':';�ó ge1. 
. 1 khiil �8 személv súl) os sérti- e baleseteknek. melyek mun-

,
et '?r!':'°'!!'

1 ;taron
ó
z

b
eti s_�r- 1000-1300 tonna.<. Az Tl1'1T te�s':°kba.n. De ttt felt-et6dik 17 utas sz�•n\'e<lett sHifü<,st 1 • ét ohozta. kánk szégyenfoltjai! �� . res-ero turov an tőr- ünnepn"k s,�mít. ha eg11 1$00 a �es, �ol fogyasszuk el az 

Mruk. tonna terheléS'li i,ona•ot ka- ebédet? Mi az 1. osztálytól mar -- -,.., 

A teherforgalomnál is m.e<1- punk. Mfrel ezekért a sze- ké-•tiink egy k's.i,'•Hezett S:<'-
talá!Jiatók a közös ha tárcil- rel!'ények/,rt nagy g(,n,e1,, mé!yko<'sit. Rz tdeiglene•en 
lomás előnyei - folytatta. - 424-es gőZmozdon11ok t'íl?Y megfe!elne étkczdenek. Cseh-
Megszúntek a vona.tfeltartóz- l\'OHAB-mozdonyok ;r.,rn.o1·. szlonák ba rátaink i.s megen
tatások e.s teloszlat;s<>k. A.z .�zámu nkra aazdosro170sab b gednék. h ogy a kol'sit feLállít
i.s Jelentős időmegtak,aritást lenne a 11ag,1obb rona.t. - -�'-'k a s=erelöi•aqa nyra · Pes•,,n 
e-r�d;'?<myez. hogy a tra n?it- _ Ezen J 1t heJyben nem le- azo�ban

, 
11"m tamogatJak. ké-

sza!l1:m<1;nyok aft•tzsg�i'.lsa. hetne segíteni? His?<:'n a 5,11• resunke 
ellenorzese egy helyen törté- 1 rovóiak nem rendez k a - MieM? 
ntk. 

1 szerelvÉnyekel. így nelkik 
- Milo'.en a kapcso1atuk a minden, ho�v kis.2-bb va�Y Hosuú a tavolliti idő 

cseh.szlovak vasutasokkal? 
1 

nagyobb vona•ot adnak át. 
- A lehetö legiobb. ,re" - Próbal.ko�tu n.k már ve- Ezt mi is o;;:ere•n.enl· tud-

kell azonban mondani  /Jogy lük, de nem sikerült zöld- 1"· 
a. JÓ egyiittmuködés. b!!ra• ;  ágra t·erqődni E:t ne11i c,<ti- . - A hos,w t,l \ C  etí dot s 
kapcsolat ellenére i.s ,ok I pá11 rajt11 k ,.,iü, k--Ta�i..-Jog�al sereJEleZ\W in:nde t-
neheeséq, p•ob1éma hc,tr0 l- Ye'sőbb s:eri· , , a_t koi-<>- Fifo,gozo .  A l'ltli;fiifilo� tur-
mtia a munl;:M. - •. 4 !tel'k. ho it3Mii?i l,ruil l'.!. a>', sz.tka 6 o a 

Külföldi tapasztalatcserén 
a József Attila brigád 

L(•, él Collhu,-,Lúl 

A megfelelő nyehtudás hi.ín�·:iba.n k'ssé vontatottan halad a 
beszé1geti::.. De a vég�n már jlll me:g�. tett� egyma�t . 

(Folo Gerhard Mar.r, Co.tbus) 

Az i\' DK cottbusi i·asút- tést nyeThessenek a nernet 
ig�gatósiiga nrtk � • .a.Us;..t ;:; t vé.":!�1.1vaso� életébe. mun),a-
osztalyan. do:gozó va.subso', jába. 
a közelmúllban m3gyar kol- A ha.sz.nos tapascta�atc PTe 
légákat hi.tt•:i'c vendfaül. A meUett vendéseLnk el'á•o
MAV Gépesített Adatf?'dol- gattak az e.gvkor súlyosan 
gozó Vön&l:sé.7 ötta!'(ú. József I szétrombolt Drezdába. ahol 
Attila nevét viselö szocia- \ megnézté:k a híres .képtára) 
lista b.rigádja lát goi.'ott el és a varos e!?yéo nevezetes
l10'zz:ánk a sz.ép Bud�p•strő!. 1 séS;eit. 
A nyci,•i nehéz--::,s; >k ellen1- · Berlin be is ellát g.atta':. 
re is rövid idő alatt szívélyes Nagyon örültünk annaik, 
bará;i kapcs,olat alakult ki hogy vendégeink érdeklő-
közöttünk. 1 déssel és egvüt1érz::ssel fi-

A bráti , látog<rtásnak - gyelték az NDK és Berlin fej
ameh- ke7adetét je2enti ma- looé•ét. 
gy�r barátaink!kal e�y rend- 1 A búcsú n-: pján a bará•i 
szeres tnpasztalatcserének - szerz6dé; üninepéh-e� a ?-
már vanna;k e!ózményei. l\1á- ; írá�a a !\.€ ' bri q�<l 1ovál--h: 
jusban levele'., me�te!c Cot'- 1 együt.tmüködt,sének vetette 
busból Bi1dapestre és v:is.zon\. ms,g alap;,1t. A jövób. n , ;1 -
Tehát bará.tságunk sz-lJa le- csönösen kicserzljü1, ta-
vele?.t's útj,�,n szövődött. pasztalatainJrnt. beszámolu.nk 

Itt-t.artó7,kodásuk alatt egnnárnak a munkában e'ért 
minden alJ<.almat !gyekez- eir-edmélnyekröl és minden 
tünk kihasználni arra, hogy olya,n esemén.vről. amely a 
kicseréljük ·tapasztalatainkat. két adatfeldolgozó központ 
A vezetőikkel folytatott be- életéhez tar1:oziík. 
szé,getés során alkalom 
nyílt arra is.. hoey magvar 

[ barátaink rbzleles · betekin-
Dit>ter Koschmann 

Cottbus 

t,1Yol'e 1dó me úl fe•. Ez ero 
hon� pba:, �80-JöO o a kozo t 
valtakqz:. k, as.,enr!.. hogy kl 
mllyen távolrol , r • 
Stut·o,·oba A CSD-nel 
ban 180 orht wle- l 
hunil_p. an a va uta,ok a 
ke ó o �zeha�(:n 1k, óri � �1 
a külónb.s g 

- N' .. m lehetne nt egy köz-
bev · to 1endszerre1 m•�gol<ls
n ;?  \7ug:r e�etle!?; a d · _o ó'� 
oda- é,. ,-issza,zá1l!tösa1 iobban 
megsz�rvezn , ?  

Yig)M.:l,atok va.'-utasok ! Ide vezet a fegyelmezetlenseg! Szolnok 
melle�t ilyen roncsok maradtak a vonatból 

Elkészült a "Luca széke-' 
A gsun101csözoob munka. a 

nemze „02.; személv- e, tran- Ha valami la.,san nehezke 1 4 ember „czorgo.voodott" a.z 
I 

tolta.: ket i-égeben a kapukon 
zitíorgalom meggy�r, t.'i.-a vé- sen k ;rul, a régi sZáJhagyo- epul<ezese,, k1t·ül sem épttették meg a 
gelt hoztuk lé re a kóz· , ha- n.ányo,, szernt fgy mondjak 1 - Mo.st, hogy i:egre elke- közle1'edó utakat. A kapukon 
tárállomasokat Ha ez így van, az e:ubere .... "Ugy keszul, mmt szült, sem rehe,jiik at - vette belüli utakon pedig balesetre
m,ért nem fordí'unk nagyotJ.b a Luca s7.éke. '' Ez a mond/is at a nót Huszar Juzsef. a s=é/.yesl'k a cága nyok fölé he
gondot a közli; hatarállomá- ugyanc-ak ra Ili · a fe,·encva szakszert·ez.eti btzo lság t,tk - Itrezett 1 ·aslemez lapok - so• 
sokon do!gozó mag�-ar vasuta- rosi csomópon\on épúlt új fú- ra. - Hiába Jótl ki a bi�ott- rolta a hibákat a, szb-titkár. 
sok prob'émainak megoldasá- tóházra. Az új létesr•menyt az ság, hiába akarjak minden- A fűtőház szak\'onali rnze· 

eredeti tervek szerint ugyanls dron megejteni a m1i.<:;aki át- Lúi a szakszervezeti bizottságra? Slurovóban jó az együtt- már 1982 őszén á kellett vol-
1 

adást, mi ebbe nem megyünk gal közösen 2.J pontban összemü•ködé� a csehszlovák vas- na adni rendeltet ·nek. A bele. geztélc azokat a hibákat, ameutasokkal. ezt személyesen is kivitelező, a MAV Magasepi- - A szakszen,ezet ben11ún- !yeket az új létesítményen tap3sztal tam. (Bár Curticban tési Főnökség a határidőt nem ket nem érdekel! - jegye,;te é·zlel!ek. A hibak nagJ-c;bb r,_'..... 
lenne il.ven Jó. ) Hog_v més;L� tudta betartani Újabb egy meg fölényesen a budapesti sze munkavédelmi a többi szo.. 
rnnnak prob'émltk az a mun- é re Yol• sz'ik,•:g ahhoz. hogy igazgatóság kép\'iSeloje. aki cí;ilis jellegu. 
ka vele.iii ••oía De' az már a clkészuljenek a munkmraJ. olyan peckesen járt az átadr.s- A k'esttmcn,· szemreYételebuda9e,,t' igazg1,tó g és a ve- - /\'e csodálko::zon, hogy r� ös zegyűltek él�n, rnmt Na- z�-e u1illl a Lllohtizfönök ·ro
zéigazgatós. g fe'.ada1.a. hos,y ,gµ elhúzodott ac epítkezés - poleon a_ csatarn felsorakozott dajúban folyik tovabb a ,•ita. 
e7ek0l a orohlémáJ.-a rn e.óbb jegy ,te meg a fú:öház C\!}ik hadai elott. !'.em először. Az előző utadé.s:i 
on·o.snl'ók. 

I 
:�zortosa. - De rolt olya 11 • - A _  dolgo:ók erdeke. h?gy kísérletnél is egesz napon át 

Vbi Fe.renc 1do zak, amiko·r mindössze 3- atreg11ek - folytatta. - !\em L'itatkoztak az , tadök és a fú-
azért épittettük. hogy itt áll- tőháziak. még�,m tudtak ki>jon üresen, es a vasutasok z·)s nevezöre jutni. 
pé�é�ól toi,áb b_ fizessük a_ 10 

Nem csoda! Hibás árut se-_i:zazalekot. amiert nem uze-- 1 -.. nk , 1 • • 
meltetik a létesítményt. . eJ,es . 1:1u at senKJ sem ves� 

p I d l 'k . ,lt sz1\ esen. A sza.lcs;:;en·e:eti 
d 

-
k 

2," ?san. a
7 

° go:o er- l>i-1Jttsáq ,,, ; ,, ,  a dolnri=61, ér-e e ,-wanJa, 101111 ne ,·e- d k 'd l · • 
gyünk át olyan épü letet. a n,ely 

1 · 
e ve " m, s,erre . he,yesen 

már a beköltö:és P)Ötf b
.
nl- l

Jar 
l
el. _l

b
w
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('Y

b
.meg/.:� t·1 el

1

t .. _a 
t . _ ·, •o . . b ege em, ,ztonsag, e oira-�i�':J: '.'sce yes - •�Ji az sz · sokat {,s swcíáli.s normákat. 

'H k . . k Ha ennél az úi létesltmé111i-- a ne_m a ·ar.1a áti•en ni; n.ól már iizen;eltetés e1ótt ala_duco(t�t}uk. 
. 

es _r�m?ssa ilyen problémák merülnek fel, 
J ny111:a mt;uk a reg, J1'.!oliawt. mi lese kpsóbb ? És még t·ala-
1 

Értsek m.Pg. e:r a;:; epuletet ot mit A - • ·  1 -1 -1 • ·. 
,i kell ve · .. 7 , f " 1 - .. ,1 · - trJ u o ,az mrn. cn-

�- nnt�l e - ,e�ye_�? O�Áll áron ealó m űszaki a+a ,=!ÓF 11alc tmabb az 1eazgatosag kepvise-- kterős�ak z ·  h l  t t  1 " ' A 1 'b • �  . ., ,. . . •- o asa e 11e - az 
�Je. -:-- . ." a -Qt 71;a1" .. ,cua- igazgatóság kt'pviselóinek nttat1uk u:Pmel/.etes �-o,ben. ugyani a szakszen:eze!i bide, m_ost torn bb nem lehet mnr zottság tiltakozása e' lenére is i·arn,. sikerült kiPrőszakolrii az át-

- Nem és nem! !gy nem ad.-1.st - célszer1i lenne a.1 le�et á t 1·enni egy új létesít- é.�zlelt hibákat mielőbb kija
m enyt. Pel kell csak nézni a t•itani. De nem órtana azt 

A
_
z új fűtőház mellett már ott füstölögnek a mozdonyok, ad- mennyezetre. A préselt farost- sem megvhsg�lni  ki a felelős dig azonban nem mehetnek be, amíg az épület műszaki á.t- lemez_ lapok már a múlt t�len 

I 
az epítk,,:::és ilucn nnqinnht·ú 

adása rendben meg nem törté.nik a tetore nehezedett hó sulya ,,,,.,,-,lflásáért és a fe'M-n" �i-(Hemzo Karoty relq alatt eldeformálódtak. A fú- bcikért. v. F. 



1!164. JANUAR 1. MAGYAR VASUTAS 

A MÁV-szimlónikusok a Zeneakadémián 
Büszkék vagyunk rájuk. s mert 

egy kissé kőzelebb állnak hoz
zánk, talán elfogultabbak is. 
Megbocsátható, ahogy megbo
csáthatók azok a kifogások is 
[a magas művészi színvonal 
felé vezető úton csak részlet
kérdések). amel·yeket a mélyen 
elemző zenekritika bizonyára 
élesebben emelne ki. 

dallamíve átcsap a mindent 

I 

V. szimfóniának. S ha a gya
magávat sodTó, csi.llogó népi kori ismétlődés folytán elké
mulatság, a farsangi karnevál nyeztetett ízlésünk erótelje
gondta�n derújébe. Ennek a sebb (fő'frent az első, allegró 
romantikus programnak ere- tételben) és ritmikailag pon
deti romantikus zenei meg- tosabb előadáshoz vagyunk 
oldását nyújtotta az együttes, hozzászokva, kárpótlást nyúj
amely pontosan követte a tott a harmadik tétel lírikus 
nagyvonalú karmesteri el'/rep- érzelemhuUámzásának múvé
ze:éseket. Kü1ön ki kell emel- szien finom kidolgcxzása. 

Adósság nélkül kezdik az új évet 
A körmendi állomásfőnök- ' száz órá,k:at is utaztak A vál- munkáját. Ez elsősorban an

ség irodájában Szijj Ferenc tókezelők pedig a szocialista naik tulajdonítható, hogy a 

szb-titkárral arról beszélget- brigád címért küzdve jeles- szakszervezeti bizottság még 
tünk, hogy a szokásos szak- kedtek a szolgálat maradék- a tél beállta előtt ellenőrizte, 
szervezeti tevékenység mellett talan ellátásában. Különösen hogy minden po.szton rnegfe
milyen rendkívüli feladatokat Varga Ferenc hét fős brigád- lelően felkészültek-e a télre. 
oldottak meg sikerrel az el- ja tűnt ki a munkában és a - Mindamellett jut időnk 
múlt hónapokban. Feljegyez- példamutatásban. Az ő kez- az apróbb emberi problémák 
tük mindazt. amit „terven" deményezésük nyomán ma megoldására is folytatta 
felül nyújtottak a tagságnak, már több mint hú&z fő hatá- Szijj Ferenc. - Igy például 
illetve amit az itt dolgozók rozta el, hogy megszerzi a Kovács Anna személypénztá
pluszként adtak a közös mun- szocialista briyád címet. rosnak lakást szereztünk, mi
kához. Ezeknek a kollektiváknaik vel a régi már düledezőben 

De kezdjük az utat a napo
sabb oldalon. A december 6-i 
műsor megi•áltoztatása kedve
zően hatott, s az egész elő
adás ho-mogénebbé vált. A ze
netörténet két óriása, a klasz
szikus beteljesedks nagy mes
tere Beethoven és a romanti
cizmus forradal.ntáTa Berlio-z, 
u911a nabban a. músorösszeálli
tásban, plasztikusan kiemelte 
a XIX. század első évtizedei
n•k egymást követő két zenei 
iránJ1zatát. 

ni az anUOl kürtök tis::tán csil
logó dallamvezetését, amely a 
produkció legszebb perceit 
szerezte és a legbensősége
sebb érzéseket keltette fel 
bennünk is. Ezt tartottuk az 
eüia.dás talán legsi.kerültebb 
számának. 

S néhány szót még a músor
ba.n elhangzott C-moU zon
goraversenyről. Fiatal és ki
bontakozó tehetségű zongort.s- - Elsőnek arról kell emlí
tánk, Rados Ferenc magába- tést tenni - mondotta -, 
szálló előadása a patetikus szí- h';_gy az elmúlt évben a várt
nekben csakúgy, mint a ben- nal nagy_obb_ forg�l�_t kellett 

Beethoven géniusza egyedu"lállo' . 
sőséges temák megszólaltatásá- lebonyolttani, kulonosen a 

köszönhető, hogy az állomás volt. A kollektíva sok segít
sikeresen letörlesztette az el- séoet nyújtott társadalmi 
múlt télből adódó adósságát. munkában Karácsonyi István 
De nekik köszönhető az is, fűtő csal6di házának építésé
hogy idejében hozzáláttak az nél. Most hordjuk össze az 
idei hideg napokra való felké- építési anyagot Szabó Gyula 

szülé&hez. Nagyon helyesen tet- váltókezeló családi fészkéhez. 
ték a vezetők, hogy minden Ilyen közös öszefogással ke
egyes dolgozónak meghatároz- rült tető alá Kraller Jenó fú
ták a feladatát. Irásban kap- tó téglából Takott épiilete ís. 
ták kézhez a kollektíva tagjai, A �nk tartozó Ják-Ba
hogy mit kell elvégezniük, hol logunyom állomáson szoloála
kell helytállniuk. A kirakásra tat teljesitő ódor Gyula mái
váró vagonok körül is eltaka- házó részére a felvételi épü
rították a havat. A víztelení- letben szereztünk lakást. A 
tést is megszervezték. hatgyerekes családapa azóta 

Berlioz Római Karne1.'á l nyi
tánya különben is a legtömö
rebb zenei összefoglalások 
egyike, amely ragyogóan pél
dár..a mindazt. amit a nagy 
francia zeneköltő műt•észeté
nek alapjáva tett. Izig-vérig 
programzene, amelynek 30-
formán minden üteme az élénk 
fantáziá1.·al magyarázott ze-
1iei gondolat egy-egy építő
köve. Szinte magunk előtt lát
juk a szerelmes ifjút, amint 
mulatságra hfoja ked·vesét, s 
a 3zerelmesek összefonódó 

ban olyan meggyóző volt, mln,t 

I 

Körmend és Bajánsenye kö
Ami az irodalo-mban Shakes- amennyire hiányoljuk a vidám zötti va.s-ilti szakaszon. Az „őr
peare, olyan magasan mínde• és önfeledt,,,i ujjongó befeje- ségi" fal�•ak fejlesztése meg
nek fel,ett áHó ő a zenében, zés hitelességét. Ez a derű. kívánta, hogy nagy mennyi
Ne-ni ad programot, mint Ber- mértéktartó és egy kissé vi,sz-

1 

ségú útfenntartási követ kap
lioz, Wagner és a To-ma ntiku• szafogott i:olt. pedig Beetho- janak. Ugyanakkor a szántó
sok. de a ze;ie nyeh-én kifejez ven Ö1'Ö111e - milyen ritka földek javítása miatt vagon
oly<Jn. ér�éseket. arr:e_lY_ek_ őszi11- 1 p�rcek életében - szélesen ki• , sz�m:a kellett szállítanunk a 
teseae• eppen az atéles igazol- tarulkozö. mesz1Szapot. Míg évekkel ez
ja. --��egény, �eteo, magáno- A zenekar élén olyan diri- előtt csupán eoy pár tehervo
san e/.ő, __ d'; gyoz;e! - az em- gens állat: Lukács Ervin sze- nat forgalmat bonyolítottunk 
�:'ek kozepsze�eoének, �- mélyében, akinek jellegzetesen le. most ez a szám háromra 
1at sorsának, sa1át szenvede- egyéni és tetszetős vezénylési emelkedett. 
sei-nek legyőzóje" írja róla Ro- módszere a külsö-ségen túl, 
main Rolland, egyik l.egkivá- mély belső átélésról tanúsko
lóbb méltatója. S e;; a oyőze- dott. s produkciója hozzásegí
le-m az a.lapja a gyakmn hall- tett bennünket, liogy ismét kő-
ható, de mindig újat nyújtó, zelebb kerülj_ü!tk

, 
Beethoven 

részleteiben az újra feifede- gazdag érzésvr !aga hoz. 
zés megújuló örömét jelentó Dr. Csillag Ferenc 

Mit tervez jövőre ? 

A helyi teherforgalom is 
megnövekedett. A körmendi 
faipari telepek naponta 20 va
gon kés'Ztennéket juttatnak el 
az állomásra. Záhonyból is 
vagonszámra érkezik a fa. A 
megsokasodott feladat ellátá
sára az állomásfőnökséget 
UJ?Yan ellátták gépi segítség
gel, de a gépek kisrol.gá.lása a 
mi kollektívánkra hárult. 

Ezután Szijj Ferenc arról 
tájékoztatott bennünket, hogy 
a nehéz hónapokban dereka
san helytálttak a vonatkísé
rők, akik biz.ony néha három-Beszélgetés a művelődési otthonok igazgatóival 

Az új év, új terv kezdetét je
lenti gazdasági vonalon. Te
kintve, hogy a \'asutas kultúr
otthonok is tervszeruen dol
goznak, 1964-re ők is elkészí
tik terveiket. Ezekről a ter
vekról és a múlt évben elért 
eredményekről beszélgettünk 
több vasuta.� -kultúrotthon 
igazgatójával Kérdéseinkre az 
alábbiakat válaszolták: 

Irodalmi vetélkedó 
- olvasóverseny 

Vadas Lajos, az &zak.i Jár
műjavító „Törekvés" kultúr
otthoná.nak igazgatója: 

és már er-re a na.gy ünnepre kásakarlémiákat. Fejles:llteni 
készülnek. akarjuk vasútmodellező és 

fotoszakkörün.k munkáját. Sze-' 
Járjuk a környező falvakat retnénk tiibb gondot fordítani 

Cs. Varga János, a tapolcai 1964--ben a nyáti gyermekfog
Ba.tsá.nyi János kuUÚTotthon l.alkoztatásra ls. A gyermekek 
lga�atója: részére bá.b6zínházat szerve-

- Színjátszó csoportunk jő- zünk és f!lmvetítése!ket rerr 
v&-e is folytatja az idén meg- dezünk majd. 
kezdett programot: előadás<>- Ahhoz, hogy színvonalasabb 
kat tart a környező ikö;Q;égek kultúmevelési munkát végez
kultúrháza.iiban. Májusban zo- hessünk, szükség van kultúr
boravatás le.�z nálunk. Ta- ottonunk korszerúsitésere. Kis 
polcán felál!itják Batsányj fe- termimk ugyanis csak egy 
leségének. Bamberg Gabrlel- VRn és .a könyvtár egyben ru
lának szobrát. Ez alkalommal batár céljára is szolgál. Több 
osztrák vendégeket is foga- mint 700 kötet könyvet nem 
dunk majd. Irodalmi színp.a- is tudunk elhelyezni a könyv
dunk és énekkarunk erre az 

I 
tárban. fgy azo'k becsomagol

ünnepre készül. Szeretnénk va várják, hogy a polcokra. 
fejleszteni sza'kköreink tag- illetve az olvasók kezébe ke
létszámát és munkájuk szin- rüljenek. 
vonalát is. Jövőre j,s lközpon- Sok szép tere,elké-pzel.és van 
ti feladatunk lesz a dolgo-rok kulturális vonalo-n i& a:z új 
esti oktatásának szerve2Jése. esztend.őre, Vasutas dolgozó• 

ink. kttltúrotthonain.k közöfl.llé• 

A pályafenntartás dolgozói I már beköltözött új otthcmába. 
is mindenütt ott találhatók, Novák Lajos váltókezelő i., 
ahol gyors, sza:kszerú segitség- így jutott lakáshoz. 
re van szükség. A relefonszol- Ez a magyarázata annak, 
gálat is kitűnően teljesíti fel• hogy a Körmend állomás 
adatát. Még az állomásépület szakszervezeti bizottsága si
takarítását végzó személyzet kerrel teljesítette a terven 
is meghatározott módon végzi felüli feladatokat. F. J. 

Többet foglalkozzunk a fiatalokkal 
A szegedi igaz,gatá;ágon 

megbeszélésre hívták össrr.e a 

vasutas fiatalok vezetőit, az 
ifjúsági nevelési tanács tag
jait. A fiatalolk hely-zeteról, 

munkájáról Kiss Károly igaz
gatóhelyettes, az ifjúsági ne
velési tanács elnöke tartott 
beszámolót. 

Elmondotta, hogy a szegedi 
igazgatóság területén soha 
nem dolgoz.ott olyan sok fiatal, 
mint ma. Rendkívül fontoo, 
hogy a fiatalok mindenütt kel
lő segítséget, támogatást kap
janak, a vezetők foglalkozza
nak nevelésükkel. A KISZ.. 
alapszervezetek többet foglal
kozzanak a munkában való 
helytállásra neveléssel. A vas
utas fiatalok többsége lelkese
déssel, jól dolgozlik, kitűnik 
a társadalmi munkában is. Ar
ra kell tiirekedni, hogy vala
mennyj odaadással viseltessék 
a közösség ügyei Iránt. 

- Színjátszó é:s n<3PJ. tánc
csoportunk kiválóan zerepelt 
az 1963. évi kultúrális sereg
szemlén. Fotoszakkörünk l!< 
díjat nyert tavaly. 1964-ben 
szeretnénk továbbfejleszleni 
művészeti munk,ínkat. Tánc
csoportunkat népi együttessé 
alakítjuk át úgy, hogy a 'ka
mara kórus műsorát összehan
goljuk a táncosokeval. Azt 
akarjuk. hogy a közeljövőben 
már közös kétór népi jelle
gű műsorral szerepelhessenek. 

Igényesebb músort adunk ge mindenütt uár;a, e tervek 
Sza.bó Jáoos, a szék�ér

vári kultúrotthon iga:zg,atója 
így nyilatkozott: 

ualóraváltásá.t, hiszen m<t már 
a kuN-úra i.1 szen-es része 4 
vasutasok életének. 

Megsokszorozódott a forgalom a két nagy budapes'1 személy
pályaudvar, a Keleti és a Nyugati információs irodájában. 
Képünkön Márkus Erzsébei, a Nyugati-pályaudvar f!Mal 111-

A vitában felszólalók több 
javaslatot tettek a KISZ-mun
ka megjavítására. De azt is 
megiállapították, hogy nem 
elég a KISZ-alaps:rervezetek 
vezetőségének igyekezete, a 
pártnak és a szakszervezetnek, 
szakvonali vezetésnek, vala
mint minden idősebb dolgozó
nak jobban kell segítenie a 
fiatalokat, jobban kell bín 
bennük 

Szfiádf Sándor 
Szeged 

A �köri munkát is fej
leszteni akarjuk a vasutas la
lótelep gvennekeinek részvé
telével. Részükre műszaki és 
kézimunka szakkört létesítünk. 
kirándulásokat szer•,ezünk. A 
serdülő korú fiatalok részvé
telével tervezzük fíl.mművé
szeti zak kör szervezését. 
Könvvtárunk olvasottsáe-át 
újabb művek beszerzésén túl
menően i rodalmi �-etélkedő 
szervezés-évei. olvasóverseny 
rendezérevel és külön gyer
mekkönyvtár létesítésével 
akarjuk fejleszteni. 

7 5 éves énekkar 

Lacsán Ferenc, a szegedi Pe
tőfi Sándor kultúrotthon igaz
gatója a következóket mon
dotta terveikről: 

- Nálunk nagy szükség 
lenne a kultúrotthon bővítésé
re, hiszen a földszintes kis 
épület ma már nemcsak a 
környezetbe nem illik, hanem 
a célnak sem felel meg. Ezért 
rend zeresen igény,bevesszük 
ismeretterjesztő filmvetítések 
tartására az állomás kultúrvá
rótennét is. Eszperantó nyelv
tanfolyamainkat a posta épü.,, 

letében és a Petőfi általános 
iskolában, orosz nyelvtanfolya
munkat az állomá� oktatóter
mében tudjuk csak megten
dezni.  Ha az új esztendő meg
hozná kultúrotthonunk bő..,,
tését igénvesebb, vonzóbb mú
sorral tudnánk közönségünk 
rendelkezésére állni. 

Jobban bevonjuk 
a fiatalokat 

Tellér Sándor, a hatvani 
Liszt Ferenc kultúrotthon ve

- Az új évben már fiók- zetóje: 
kultúrotthonunk is lesz, mert - Szimfónikus zenekarun
megkaptuk az Építók műve- kat jövőre az egri megvei 
lódési otthonát is. Helyisé-

1 

énekk.atTal együtt szeretnénk 
geiben ismeretterjesztő elő- felléotetni. Tervezzük. hogy a 
adásokat és filmvetítést szer- KISZ-fiatalokat jobban bevon
vezünk. Színjátszó csoportunk juk a kultúrotthon munkájá
is szerepelni fog ott. Elbben a ba. Színjátszó csoportunk ia
fiól<lru.ltúrotthonban egyéb- nuárba.n a Jáno.s vitézt mutat
ként szeretnénk megszervez- ja be. Az idén megszervezett 
ni a nyugdfjas vasutasok klub- hat munkásalkadémi.a jövőre is 
lát. folytatja működését és tenné-

Elmondotta Lacsán elvtárs, szettudományi előadásokat is 
hogy az új évben sor kerül a szervezünk a járási TIT seitit
PetófJ kultú.rctthon felújításá- ségével. Tavaszra Sopronba, 
ra, ÚJ berendezési tárgyak be- majd az NDK-ba szervezü11'k 
szerzésére. A téli hónapokban kirándulást a vasutaso!k ré
klubesteket szerveznek a szo- szére. 
cial:ista brigádok részére. A Tóbiás Béla, a győri kuUúr• 
szimfóni!kus zenekar több otthon igazgatója a következö
hangver enyt ad. Folytatják a ket mondotta: 
népszerű ismeretterjesztó elő- - Nemcsak a kultúrotthon
adássorozatokat. Énekkaruk ban, hanem a megye különbö
április 6-án ünnepli majd zó helyein is folyt.atjuik jövőre 
fennállásának 75. évfordulóját a TIT elóadásdkat és a mun-

L. J. 

Helyes. ha az eoyedül utazó 
turista cMtlakozik egy olyan 
csoporthoz, melynek élén a 
vára., történetét, mútörténetét 
ismeró vezető áll. 

1!:n is ezt tettem. lgy azután 
sok érdekeset hallottam. 

Róma a világ egyik legré
gibb városa, az ókor leohataZ
m.asabb birodalmának székhe
lye voit. Innen indultak az 
utak - a Via Appián át 
észak, dél, kelet és nyugat 
irányában, melyeken szünte
len meneteltek a léyiók. ln· 
nen diktálták népek és biro
dalmak sorsát. Ha kellett. ki
rabolták az egész viláoot, hogy 
Róma oazdagsáoát gyaTapít
sák. Ide özönlött az arany. sok
sok mű.tárgy és a rabszolgák 
ezrei. Ez a város adta a leg
nagyobb hadvezéreket, jogá· 
szokat, politikusokat a világ
nak. A keresztényséo fellépte· 
kor, majd a barbár beözönlé
sek következtében meginoott 
hatalma. véoül az V. század 
végén összeroppant az örök
nek hitt birodalom - mondta 
sok egyéb között az egyik cso
port kalauza, amint éppen a 
Foru.m Romanum mellett áll
tunk. Egy fiatal német lá11y a 
város keletkezése felől érdek
lődött. 

Rómát a monda szerint. i. e. 
754-ben Romulus iis Remus 
alapította. A „héthalmon", a 
tengertől 24 kilométerre a Ti
beris baL partján kezdódött az 
élet. Romulus, a vezér a sza
binak törzséból rabolt nóket 
a főleg pásztorokból toborzott 
férfilakosság részére. Krisztus 
előtt a királyság korába·n kez-

(ormátora alig győzi az utasok üjékoztatását. 
(Horváül Erika re!T.) 

Utazás az azur ég alatt 
Ill. 

dödík, majd a kóztáTsasági ál
lamformával tovább növekszik 
Róm.a hatalma. JuUu.s Caesar 
meggyilkolása után a császár
ság idején. éli fénykorát. Né
ró, kinek a gyújtooató s:zen·ve
délye köztudo-mású colt, i. u. 
64-ben felgyújtotta a várost 
azért, hogy a lángokban OYÖ• 
nyörködjön. Aztán, hogy lep• 
lezze bűnét, a keresztényekre 
fogta a gyújtogatást. 

A Forum Romanum - és 
mutatott a ve:zetó az itt-ott 
méo romjaiban is hatalmas 
építményekre - története Ró· 
ma történetével kezdődik. 
Még jól látszanak a Sacra Via, 
a szent út maradványai, mely 
ennek a városközpontnak fő
útuonala volt. Amott a Vesta
templom maradványai, ahol a 
szüzek a szent tüzet, a családi 
tűzhely jelképét éleszgették. 
Szinte vonzza a szemet a cso• 
dálatos művészettel alkotott 
háTom korintusi oszlopfó, Cas
tor és Pollux templom marod
ványai. Nagy, három boltíves 
kapu a Nagy Konstantin-dia
dalív. Abból az alkalomból 
épült, hogy Konstantin gyózel
met 4ratott Maxentius serege 
felett. 

Beszédes kövek 

ménye, a Col03seum áll, Rom
jaiban is nagyszerű ez az épü
let. Hossztengel11e 180, szé. 
lesséoe 156 és a magassága 48 
méter volt. A márván11 bon
tású téolaép!tmén.y dór, jon és 
korintusi féloszlopokkal díszí
tett pilléreken nyuovó ívekkel 
volt körülvéve. 87 OOO nézőnek 
szolgált ülöhelyül. (A múlt 
század közepe táján az épít
mények még meglevó traver· 
tinanyagát 17 millió millió 
svájci frankra becsülték.) A 
nép kegyét kereső előkelők és 
császárok itt rendezték meo az 
óriási ciTkuszi játékokat, me• 
lyek alkalmával ember- és ál
latkínzások mindig szörnyűbb 
és szömyübb formáit találták 
ki. Csaták, tengeri ütközetek 
rendezéséTe is alkalmas volt 
az építmény. (Vizet is lehetett 
belebocsátani.) A „felséges 
nép" akkor tombolt igazán, 
amikor a halottak vértől gó
zöloő tetemei fedték a poron• 
dot. 

.,Panem et circemes" (ke• 
nyeret és cirkuszi játékokat), 
ez volt a plebsz (a nép) köve
telése. A legnagyobb örömö
ket az jelentette, amikor a 
gladiátorok élethalál küzdel
met vívtak egymással„ vagy 
fegyvertelen embereknek vad
állatokkal kellett megküzdeni. 

Forum Romanumtól keletre Colosseum vaoy más néven 
a róm<ti idők leonagyobb épít• Amphi-theatrum (görög erede-

tű szó, magyarul színkört je
lent) felavatása pogány áldo
zatok bemutatása közben 100 
napig tartott, miközben több 
ezer gladiátor és vadállat ves:z
tette életét. HonoriU3 császár 
szüntette csak meg a játéko
kat, meTt 404-ben (i. u.) egy 
Telemachos nevű szerzetest, 
aki a küzdő gladiátorokat 

akaffll, szétválasztani, az élve
zetében megzavart nép széjjel
tépett. 

Olasz vendéglátás • • •  

Késó délutánra járt az ídó, 
amikor sok sétától megéhezve 
egy szúk macskaköves és tisz
tának nem mondható utca ki
csi vendéglőjébe tértem be 
ebédelni. óvatosnak kell len
ni! A kereskedő mindig kéaz 
becsapni az idegent. EzéTt elő· 
!'e ki kell alkudni az ebéd 
árát. (Egy eoyszerú leves 150 
-200 líra. Gyanús hússal ke
vert makaróni 350-400 líTa.) 
Mégis - végül - 150 lírával 
többet számolt a fekete képű 
fehér kabátos pincér. 

Mí ez? - mutatok 4 szám
lán levó 150 lírás tételre. Ko
verta - válaszolja a píncér. 
Koverta? En nem ettem {;s nem 
ittam semmiféle kovertát, ma
gyarázom kézzel-lábbal. Mire 
ó az általam használt szalvé
tára mutatott. Azt a . . .  

dünnyögtem magamban - és 
legközelebb a zsebkendómbe 
törlllköztem. 

Gergely 

Folytatjuk.) 
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„Mozgalmas sportéletet . . .  11 

Az egységles magyar sport
tzer-ve� megteremtésével 
nem csökkent a szakszerveze
teit 6P()l['ttevékenysége. Ellen
w6leg. A jövőben még na
gyobb gondot kell fordítani 
arra, hogy minél több fizikai 
·é• uellemi dolgozó kapc.so-
1:ódj<m be a testet-lelket fel
'lidU6 tömegsport-mozgalom
ba. 

Az ú}es:imendő küsrobén két 
budapesti és egy vidéki sza,k
S2le«"Vereti sportfelelős.t kér
de2Jtünk meg, hogyan gondos
kodnak 1964-ben a dolgozók 
tutedzéSéTól? Milyen sport

. fler&enyelcet, oo;noksá{lokat 
terveznek? 

- L,egfőbb célkitúzésünk, 
nom, 1964-ben mozgalmas 
�életet biztoofüunk a bu
dapesti vasúti szolgálati he
iyek sportszerető dolgozói .-é
szére - válaszolta kérdésünk
:re Sz. Tóth Andros, a vasutas 
szakszervezet budapesti bi

wttságának sportfelelóse. 
Programunkat úgy állltottuk 
össze, hogy ne csak a nyárra, 
hanem a téli hónapokra is 
jtuf&O'n sportrendezvény. A té
len 11$%talitenisz é.'J sakk üze
mi bajnokságokat szervezünk 
a szolgálati helyeken. Ezen
kívül természetjáró túrákat 
� úszóversenyeket is terve
zünk a fedett uszodákban. A 
nyári hónapokban ezúttal is 
megrendezzük a hagyományos 
szakszervezeti labdarúgó-baj
nokságot. Emellett természete
sen röplabdában, sakkban és 
o:sztaliteniszben is indul baj
nokság. A döntőkre a vas
utasnapon keri/.l majd sor. 

- A mi programunk is 
gr?zdagabb lesz a múlt évinél 
- vette át a szót dr. Marót 
László, a Vasúti Főosz;tály 
sportfelelóse. - Természetjá
ró túrákat egész éven át rend
szeresen, Kilián-túrákat pedig 
havonta egyszer tervezünk. 
Ezenkívül tervbe vettük asz
talitenisz férfi és női háziver
senyek Tendezését. A főosztá
lyon dolgozó ,wk résrel."e 
rendszeresen tartUJlik tornát. 
Ugyancsak a nődolgozók kez
deménye7.ésére bontalk:ozott ki 
az uszodák látogatása. Ezek
ben a hetekben is 67.&Vezet
oon, mintegy 20-25-en láto
gatják a Széchenyi-fürdő uszo
dáját. A labdarúgás híveiről 
is gondos.1codunk. A nyáron 
kispályás labdarúgó-bajnok
ságot szervezünk a szakosztá
lyok között. 

zet Győr-Sopron megyei bi
zottságának sportfelelósétól. 
- A c.somópontok győztesei 
részvételével a v=tasnapon 
tervezzük a döntök lebonyo
lítását. Ezenkívül az ismerd 
meg hazádat mozgalom kere
tében több túrát rendezünk 
az OTszág különböző városai
nak, nevezetességeinek meg
tekintésére. 

- vi -

1963-ban eJéJ,t sporteredmé
nyei alapján Lenkei Ferenc, a 
BVSC válogatott úszója im

már másod ízben nyerte el a 
Magyarország legeredménye
sebb ifjúsági versenyzője cí-

met 
(HemzO Károly felv.) 

106 Kilián-jelvény 
Miskoik tiSZllJ. pályaudvar 

dolgozói évről évre szép 
e.redménmyel vesznek reszt a 
Kilián sportmozgalomban. 
1962-ben 149 Kiliánrjelvény 
talá1t gazdára a pályaudva
!l"Oll. Tavaly 182 do� 
vett részt a Kilián-mozgalom.
ba'II. 

A pontszerz.est májusban 
kezdték el. Természetjáró 
lbúrálka,t, at'létikai versenye
ket és laJbdarugó-mélr'kózése
ik:et szerveztek. A résztvevők 
közül 106 dolgmó érte el a 
jelvény elnyeréséhez szüksé
gies pontszámot. örvendetes, 
hogy a jelványsrerzők többsé
ge KISZ-fiatal. 

Pályaudvarunk Kilián-moz
galmán,ak erodményeiért dJ
cséretet érdeme.J.nek a szer
vezők: Lévai Sándor. Halász 

- Győr-Sopron megyében Károly, B. Csontos József és 
oorom sportágbo:n: labd'7.rú- Homonnai Dezső. Jórészt ne
g�sban, sakkban. aszta!ite-

1 

kik k.ösWl;hetó spartmozgal
n1'•zben rendezünk üzemi baj- munk rerebélye!'edese. 
nokságot - hallottuk Horváth Kisvárdai János 
Imrétől, a vasutasszakszervP.- Miskolc 

1963 tavaszán a,lalm1t meg a Ceglédi VSE úsz�s a'...Js_ta,, a, 
amelynek ma már föbb mini száz tagja van. A képen Gáti 
Károly sm.ltolttató lithat5 néhány tehetséges taníivt111yával. 

Öregek napja Dombóvá rott 
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Leváltási iavaslat 
- a kötelesség teliesítéséért H l  A Dwreeen4 Jármú;amtó c

ktékesei azml a kérés.se! for
dultak Del>Teeen á� ve
zetőihez, hogy vábtsá.k le 
Simon AndTá.s tolatásvezetót 
attól a tnrtaléktól, a�lyik a 
jármújavító tclephelyén Tend
SZeTe8e11, végez tolatási mun,. 
kát. 

sötétség WllitávaJ.. Lámpa 
va,n uqyan ezekben a tárcsák
ban, =i,ban vala,nennyit la
kattal záTták Le, s ezzel a 
kivilágitási lehetl>sér,et is la
kat alá tették. 

Karácsonyest a gyermek-váróteremben 

Miért? M;,t vétett Shnon 
AtuiTás7 

Smwn András tlolatásveze
w, szak.szervezeti bizalmi 
többször szóvá tette ezeket a 
hibákat. Intézkedés nem tör
tént, ha csak azt ,i,em ne
vezzük annak, hogy a levál
tását kérték. A vizSgálat so
rán a járműjavító i!Leték.e
sei elismerték, hogy Simon 
Andrásnak igaza van és fgé
retet tettek a hiányosságok 
megszüntetésére. 

Csendesedik a pá!yaudva:T. MáT csak néhány e�sett uta. 
igyekszi.k célja felé. A csarnoki áTUdák ios sötétek. El.h.a.l!gatoti 
a muzsika az étte-remben. Az induló vonatok csalcnem ürese11 
kullognak. A gyermekt-áróterem jókedvű zaja is elült. Fiata� 
labb anya és egy szőke fürtű kislánu várak.ozno:k még a deb
Tecen,i vonat indulására. 

Vizsgálat állapította. -g 
„vétségét''. KiderüTit, hogy 
azéTt akalrták !et,áUatni, 
mert nem tűrte szó nélkül 
az utasitásellenes, baleseti 
veszéllyel jáTó munkát. A 
;ármúja.vitó uágá-nvai Jwzött 
sok a szétszórt aJ.ka.trész, hul
ladék, ami tolatás közben ve
szélyezteti a dolgozók testi ép
ségét. A terület kivilágítása 
nem kielégítő. A vá!tótá.-r
csákat sem �tják kt a 

Az anya vastag regényben lapozgo:t. A gyermek játékokat 
Ta.kosgat: ba.ba, nyekeruő mackó, bugóc.si9(1, játék:tuzhely, lába,. 
sok kerülnek elo. 

Nesztelenül nyítik az ajt6 . . .  
Középkorú asszony lép be, kézen vezetve egy 5-6 eB:%. 

tendós 1.-,asm,úró fiúgyereket. Az anya és a gyerek öltözet• 
hiányos. Inkabb úgu hat'll'2k, mintha a szomszédból TUCcamak 
vol71a át. 

Remélhetőleg teljesf.tik ts 
ezt, még miel6tt baleset tör
ténik. 

Czeglédi Sándor 
Del>recen 

Kései vándorok . • .  Honnan, hová mennek? Miért? Ki 
tv.dja? Nem mondták. de nem is kéTdezte senki. A wermeT.: 
t-alami no:gy meqLepődést árult el. Furcsán nézett. S�mébeia 
öröm és s.zomorúuig látszott, ahogy nézte, szime j4lta a dí
&z.es karácsonyfát. 

- Anyu, mihozzá11,k llRm ;ön a Télapó? - bu.gm,,a1tt ki e 
szó ap.,-ócska szá;á.n. 

Kutat fúrtak a bakonyszentlászlói 
vasutasok 

- Nem kisfi,lm. De a nagymamához holnap ;on, ffl4jd 
meglatod - m.and.ta az asszony_ közben arcán la.ssan kőt.'é� 
könnyc.seppek gördültek végig. 

A veszprémvan;ányi vonal sadalmi öss:ziefogással h=ák 
egyú,k legfor11:almasabb állo- renrlbe a kutat 

A másik asszony köZJben letette a könyvet. A kislánv • 
dörmögő mackót nyu.jtotta a félénk kisfiúnak. A védőnő a 
fáról Levett cukorral csokoládéval kínáita a kiS váncloTt. 

mása Bakan11szentlászló. .Az A Bakonyban doll>:ozó kuta
állomáshoz tartozó három toktól kértek kólcsön túrót. 
ipacvágánv elég nagy forgal- és kézi erővel nekiláttak a 
ma.t bonyolít le. munkának. Három napig haj

Csendes. kedves, iQ!(l::i emberi pillanatok t.eltek a Q'LH!l'
mekváróteremben o: cstllogó, cukorral, keksszel, csokoláMral, 
sztnes vi.I14nykörték/rel dlszitett kaTácsunyfa alatt. 

H=ú ideje l)Orbléma \'o1t 
az erre köz.lekedó vonatok 
1>:épemek vízellátása. A kút 
nagyon kevés vizet adott, egy 
szikla el7.á.rta a víz útiát. A 

tották körbe-körbe a fúrót, 
míe: siketült áttörniük a szik
lát. Van már viz bőven, nem 
panaszkodhatnak a momony
ve.zetők. 

problémát jelentették az ille- Ezért a hasznos ,.!úrá�ért'' 
té.¼:.eseknek. de intézkedés dicséretet érdemelnek a ha
nem történt. Me11:unták a víz- konygzentlászlói vasutasok. 

- Elkészült a Krletl-pálya
udvar új. korszerű bisztrója, 
a várót.erem végében levö úJ 
ta}poruílló hel�·én. A Yáróter
met pedig kényelmes aszta
lokkal látják el. 

* 

- Uj üzemi konyhát kap a hiányt Bakonyszentlászló állo
más dolgozói és elhatározták. , 
hOj!JT a malttlk ereiéból, tár-

Hoffmann Jcr.uf 
Veszprémvarsány 

szotnoki jánnújavító. A kivi
telezési munkálatokat még 
szeptemberben m.egkezdte a 
:1-1A V Magasépifést Ffmökséu. 

* 

300 OOO forint megtakarítás - A jóvo vasut.i koa;ijai-
nak korszerűsítés; progxamját 

A tavalyi zord tél miatt 
csak május 6-án tudt.a meg
'kezdeni miskolc-ti zai pálya
udvaron az aluljaró építését a 
l\1iskolci Il:p!tési Főnökség hi
dász:ré&zlege. Munkájuk során 
tervszerűen törekedtek arra, 
hogy nagyarányú lemaradásu
kat minél előbb pótolJák. 

A helyes muszakl szervezés 
és irányítás, valamint az alul
járó építésén dolgozo Kiss 

jövő évi terv megvalósításan I 
doi.goztak kí a g

. 
yéid W�heLm 

fáradoznak. A jovó évi terv- Pieck Vagon- é� Gewua:ba�. 
be,n szerepi'! ugyanis a peron- A kocsik. Jó futá�l.oz u1faJ
tetók elkészítkse, valamint az ta rugózast próbálnak k1. Ki� 
aluljáro félmárvánv burkola- sérleteket vegeznek a UlJ 
tának beép1tése. · csokke-ntésére is. 

K. J. * 

EMBERI KÖTELESSÉG 
László és Orosz József szocia- . . . • . 
lista brigádjainak szorgalmas Ba;a �U�s kocSt.rendezo1e 

- 28 k:Uométere uj nor
mál n11omtávú vasútvonaJ<it 
adilak át a forgatamnak Ju
goazláviában, a hlres bóri érc
es kolwmiíuek térségeben. A:: 
új vonaL az ipartmedeiu:ét 
'1vöti össze BÓT Tendezőpalya
ud11arral. munkája meghoz•.a a k!vánt 7:'°lt F?ld1 . István, mt/1 ez 

eredményt. E két b1igád dolgo- 1 ';V őszen sú.lyos . balesei Mm 
zoinak a harmadik negyedév e�te . _ �wnka • közben. Mmd
íolyamán egy munkaórára 46 két l<i:bat. levágta a t'."'71at. 
forint termelési értéket tervez- � h,'!nenk, hogy a.: ilyen, 

telt. Az elért eredmény 96 fo- ba3ba 1�tott �be-r� a1d �sak 

· t lt E „ kedé;; te tud, m11l<knk1 segit. Sa]Tl-03, 

* 

MEGNOVEKEDErr a 
darabáruforgalom Inlskolc
Gömöri pályaudvaron. Míg 
1 962 novemberében 915 kocsi
ban 23 491, eddig 1963-ban 
975 kocsibag 25 662 má.zsa da
rabárui M>vábbitottak. 

ru; vo . z a nove r- ez nem így van. Erről to:-meszet�en meg�utatkosott .a núskodik a panaszos le-1:él, dolgozok keresietében is. A hi- melyet ez a magatehetetlrn 
dás2l!'észleg nagy gondot fordí- embe-r írt. * 

tott a minőségre, az önköltség Bácsalmason laknak Föl- - 5940 újítási jo:IXI$/atot csökkentésére és arra is. hogy diék, de tekin.tve. hogy a=t adtak be a dolgozók 10 év 
balesetmentesen dolgozzék. A tervezték., hogv ősszel átköl- alatt a debreceni Jármú1avi
két szocialista brigád az épít- törnek Bajára, a nyár folya.- tóban. A bevezetett újítások 
kezés során ésszerű munkával mán nem sze-rezték be a téU 8 és félmillió hasrnot ;elente-
300 OOO forintot takarított meg. til.zel.ót. Az a vonatkerék azon- nek a népgazdaságnak. 

Most, decemberben már a ban nemcsak Földi István 

Néhány perc 
türelmet 

A pusztaszabolcsi van.ailról 
naponta több mint ötvenen 
jánmk be dolgozni a MAV 
különböző budapesti szolgá
lati helyeire. Alkalmas vo
natunk a Paksról közlekedő 
5017. számú személyvonat, 
amely 6.57 órakor éTkezik 
Kelenföldre. Innen a Keleti 
pályo:u.dvar f.elé a 7.03 óra
kor induló 827. számú sze
mélyvonattal utazunk. 

lábait vágta le, hanem a köl
tözési tervet is keresztülhúz
ta. Bác.salmás állomáson LAJüÍSCSEBE 
többször ;á,,t már Földi lst- - Elcserélném Dunakeszi gylir• t·án felesége és szenet kéTt. telepen levő magasföldszlnlcs, 
Volt is szén, de abból csak az •z.oba. konyha, !elkomfortas la-
isme_rósö!=k adtak. Öt el- =��'i',' sz

s
e
;0'i,�-kt;,�;;!�· vT;fás�':: utasitottak. nem voltak te-

1 

Felvtlágosltá.s: Dr. Fodor Istvár. 
kin.tettel férjére. aki a �,as- Szeged, IL, Madách u. 6. n. em. 
útnál munlc,a közben rokkant vag

,
y Dunakesn gyártelep, Kiss 

meg, A bácsalmási állomás- ��:
n

át;eY;;zéZ· e�té;h
e
fJ.1vetel, 

főnök l!(l!fenesen megtagad-
ta a. Földiéknek nyújtható se- xiv., E���'Ji:�:':

n fevö 
B

f
d

!���� git.seget. összkomfortos. aiacs„nyben.i. 
Tudjuk hogy most kin- termő gyümNcsfákkal, gazdasá-

cset ér d szén, de ez nem je- r1k����
a

�ét�sehi,"i;Y!!����: :��� lentheti azt, hogy bárki meg- delkezésú, vagy MÁV-lakásra. tr
feledkezzék a legelemibb kö- deklódni le!'ec de. 8-tO-tg vagy 
telességről, az emberségről. ;:5,,t;_ 21-22-,g a 206-894 tele!o-

-lyf-

- Négytagú vezeiöséget vá
laszto<t.t a székesfehérvári l)á
lvafenntartási fónökség vö
röskeresztes szervezete. A ve
retóségvá1a.sztás után három 
kisfilmet vetítettek le a ré,,;z
vevók előtt. A vez�á
lasztó taggyűlésen a városi 
Vöröskereszt szervezete is 
képviseltette magáL 

* 

Onnepélye3 külsl5ségek 
köz.ött ,·ettek búcsút 12 nyug
díjba: vonuló von.atkfsérótől a 
Keleti-pályaudrar vonatki:;é
ró műhelyblzottság-ának tag
jai. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

BognA.r Kárcly Tapolca. Bódoglt 
liti:álY Dombó\'ár. Molnár Ar-

pád, KoCsé.!"(JJ "Iibor B1idapest, 
Ceglédi Sándor. Volostnovszl<l 
Jánoa. .Marosán Pál Ocbre�en. 
Szilád! Sándor Szeged, L'glyat 
Sándor. Kisv&rdai János Mtifkolc, 
Kiss Lajos Al!'.óőr&: Lev�lelket la• 
punk anyag�boz felba�zná.lJnk� 

Kiss Antal Biharugra. Albert 
Mihály Apc, Nyerges Sándorn� 
Malcó, Boldiz<ár GyUla Btkts-
Cbaba. Károl'.\"1 Imréné Szeged: 
Leveleiket Illetékesekhez tovib,,, 
bt1.ottulL 

A H ivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a siakszer• 

,·ezeti bizottságok te a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a :.Cövetke
zöket: 

u. ,zámböl: 100937 /19ő3, n. e. 
Az államvasutI dolgozók tisztító-
szerrel való ellátásának szabá--
lyozása tárgyában kiad.ott ren-
delet mellékletének módO..StAsa. 

132554/1963, 1,,4. Az AUamvasutal< 
területén működő Kölcsönös Se
gítő Takarékpénztárak ellen• 
őrzése. 

50. számból: 132660 /l�G3. 113, A 
A közlekedés- és postaügy! mi· 
nlszter "5119b'3. (Közl. trt. :ii.) 
számú utas[tása a sajtóban nyil
vánosságra hoz.ott javaslatok bJ 

bl,álatok megválaszolásáról szó
ló 1014'1963. (VI. 30.) Korm. szám'1 
határozat végrehajtása tArgyá• 
ban. 

MAGYAR VASUTAS 
Felelös '3.Zerkes:ztO· GulYée .Jtnos 

Felelő• ldodl>: Szat,t, .._,,tal 
:Szer&resztOseg· 

Buda pes1 Vl.. BenCZúJ U 4J 
Telefon· vároll:l:i 424-tM. 

ozem1 89-"' 
reriesrtt , "Jépszava c...aok1sdd 

Vallalat 
Budape!i VU. Rá.k6c:'ZJ 61 lf 

Sz:lkra Wonyomda Ha a pa'kl,i von,3Jt nem ké
sik. hat percil.nk van az át
szállásra. Késés azonban 
rendszerin,t vam és ilym,kor 
a mé� mozgó vonatról ul!'l"ál
nak le a vasutasok és rohan-

Elegyrendezés hajnalban Szi lveszter éj 
nak a 827. számú vonathoz. 
Svímta1'anszor láttam. hogy 
némel}ik vasutas elesett a 
peronOlll va� visszaesett a 

A Tolno: megyei bizottság I szöntve a nyugdíjas v=taso- vonat lépcsőjéről. 
mellett működő nöbizottság kat. Ezután a MAV napközi Elkerülhf'tő lenne ez, ha 
Dom.bóváTott december 14-én otthon apróságai köszöntötték a 827-es számú vona,t me
a vasutas kultlÍ.rotthonban az a vend,égeket, majd a 12 év- nesztésénél figyelembe ven
idős vasutas dolgozók és c.sa- folyamos iskola úttörő: adtak nék 4 paksi vonat érkezé
ládtagjaik Tészére megrendez- színvono:las músort. Tilt MáT- sét és várnának néhány per
te az öregek napját. Az idős ta magyar nótákat énekelt cet, míg az emberek átszáll
dolgozókat úttörő kislányok zongorakísérettel. nak. Erre a türelemre csak 
fogadták és kíséTték őket he- A vendégeknek ízlett a késés esetében V8111 szükség. 
lyükre a nagyterembe. finom teasütemény és a forró A szoros menesztés alkal-

Több mint 200 idős dolgozó citTomos tea, amely mellett az mazása, különösen moSct, ami
ült az asztalok körül, amikor ünnepség után hosszú ideig kor síkosak a peronok. sok 
Martinka István a Tolno: mc-

1 

elbeszélge
.
ttek,

. 
felelevenítve vesúllye! járhat. 

gyei bizottság titkára meg- emlékeiket. Molnár Arpád 
kezdte ünnepi beszédét, kö- Bódogh Mihály Budapest 

- A felsóvárosi patikust az el.só vágányra 
1 a helyi von<1tba... A múvezetöt a negyedik vágányon álló szerelvénybe. 

. - Csak Ct{l!trettát e enni megyek de ne tes
sek nyuytalanlcodni. ielm�zb·ílra utazunk ... 

(Puut,ai Pál rajzai! 



Vlt.AG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK ! 

A L A P  TA R TA L M Á B Ó L: 
Az álla.mvasút.l havibéres dolgozók munka.bérének 

megállapíiása (2. old.) 
* 

A bavlbéres dolgowk rangfokoza.ti bértáblázata 12. old.) 
* 

Az államvasúti dolgozók ra.ngfokoza.ti rendszere (3. old,) 
* 

Allamvasúti szolgálati címek 
* 

(3. old) 

összebasonllió tábláza.t a régl és ÚJ ra,ngfokoza.tokról 
(3. old.) 

A s z  E R Y E ZE l  T VA S U TA s D O  L � o z  6 1<  L A P  J A  * 

VU1. "tVF<>LYAM, Z. SZAM. Áta 40 fillé, 

Az igények megelőzik a feltételeket 
So1' nehéflS11éggel l,�dődött a• új rendsr:será 
nannliáltatás a �li11i.olci Járnsúja �itában 

Az űj gazdálkodási és mun
káltatási rendsz.er alapján dol
goznak január l óta a Miskol
ci Járműjavítóban. A vállalat
nál jainuár 9-én tett látogatá
sunk alkalmával arról éroek
lódtünk, hogyan kewték az 
új módszert, amely a miskol
ciaknál is "minőségi ;árműja
i,itás" néven ment át a köz
tudatba. 

Gedeon Béla, a vállalat fő
mérnöke így nyilatko:r.ott er
röl: 

- Az ebó ú; módszerrel ;a
t>ított kocsikat tegnap adtuk 
át a vontatásnak. A 17 kocsi 
azonban nagyon kevés, hiszen 
f!bben a hónapban 262 fóvizs
odt kel! eli,égeimi, és hol van 
még a teherkocsi-közép;avftás 
és a futéjavitás . . . 

- Milyen nehézségek gá
tolják a munkát? 

Nehé::ségek egész sora 

- Nem volt megfelelő fel
készii.Lés. Mintegy 60 százalék
kal kevesebb fedett munkahe
lyünk van, mint amennyire 
a..--ükség volna. Csak a múlt év 
1Jégén:. kudtik 11t1:g az egyik 
nerelocsarnok bóvité.!ét. 
Anyagellátásunk nag11on hiá
nyos. A faanyagot nedvesen 
kapjuk, szárítóberendezéru nk 
talán az év végére lesz c.sak. 
Villamosenergia-hiánnyal i3 
kiiZdünk. A közeli napokban 

sor kerül egy tmmzformátor• 
Mz ii.Zembe helyezésére, s ezzel 
áramellátási problémáink, re
mélem, megoldódnak. 

A t-0vábbiakban elmondotta f csokt6/.. Nem kapunk megfele
a főmérnök, hogy a vállalat ló méretű szegecseket, csava
vezetósége szeretné elérni, rokat. Súritettlevegó-húíny is 
hogy az űj munkáltatási rend- laasítja a munkát. Ha ez így 
szerre való áttérés a dolgozók folytatódik, a hónap végére 
keresetcsökkenése nél,kül tör- még a 60 százaléka, tel;esít
ténjen meg. Látják, hogy ez ményt sem érjük el. �IO'.on nel:éz, .. n_iert nincs meg _ Az UJ munkáltatással néhany nél;1<illozhetetlen elő- kapcsolatban a normákat is fel:é�= a kifogástalan anyag- megváltoi:rattálc? _ kértlezellatás, a munkahelyek teljes 

I 
tük. kiszolgálása. Amíg a szakmun-

kásolmak kell anyagszállítás-
sal foglalkozni, addig ez na- Els.:::amolatlan munkák 
gyon nehezen képzelhető el. l 

A vállalat VII. osztályának - A normák ugyanazok, 
javítóvágányai zsúfolva van- : mint 1:orábban. Azt tapa.sztal
nak teherkocsikkal. Odakürul juk, hogy a felvétel nagyon 

hideg szél fúj, és esik a hó, a „hv.mánus"i az , átvétel P!dig 
csarnokban azonban némi rne- roppant &t1goru.. Hogyan !e
leget árasztaaia.k az intravörös gyen meg a teljesítményünk, 
hősugárzók. ha a fe�v�t�llw� csal; 26 sze: 

Az alvá2'lakatosokat keres- gecs beüté$ét, mtny�zák . elő 
tük A lős zámok olyan alt:áznal, aht>Va nekünk 

csat
togása 

�:i
te 

z:!k ne- 42 uegecset keU beiitnünk. 

hezen értettük PeUek Géza SOlk munkát elvégeznek .a 
szocialistabrigád-vezetó 67.a- szekrénylakatoook is, amit nem 
vait. számolnak el nekik. Korábban, 

- Mi örülünk 4 leg;obba.n amikor nem volt ilyen alapos 
annak, hOflll végre leh.etósé- a javitás, a mellékidók elszá
günk van alaposabb munkát molásának hiánya nem . oko
végezm. Az a célunJc, hogy .-ö- mti prob�émát. 1a mmden 
vld ld6 alatt jól TMgjavított perae azülué.g van. 
kocsikat, i;;:ép munkdt adjunk Viukai Láuló, a mű.helybi
ki a kezünk alól - mondotta zotu;ág bérlelelóse, 32 egyik 
a brigádvezető. szocialista brigád vezetője. 0 

- Ilyen munkáltatás mel- is azzal kezdte a beszélget.é6t, 
lett is tudják teljesíteni a ter- hogy szívesebben csinálja az 
vet? újfajta javítást. Csakhogy a 

- Nagyon megneheziti 4 
munkánkat az an11(J{1hiány. Az 
előbb például magam hoztam 
tüzesen 4 sarokva.saJcat a koi:á,. 

ket-esettel bajok lesznek. 

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

- Be;elentetiük már, hogy 
a normák nincsenek rendben. 
Sok ol1,1<1n munkafolyamat 
van, a;melyért a hiányos nor
mafeltétel miatt semmit sem 
kapun1'. A kocsiösszefogá.s pél
dául két ember 8 órai munká
ját veszi igénybe, de az elszá
molásban n.em szerepel. Sze
geoselé.s után ewengetni kell 
a szekrén11 vázát. Erre sem 
kapunk utalványt. A lapoava
sat tekercsben kapju.k - so
rolta a problémákat Viszkai 
László -, de ahhoz, hogy 
haunálni tudjuk, elóbb egyen
getés.-e van szii.k.$ég. A csere
javításból érkezett alkattéue
ket ú egyengetni kell. 

Figyelmességgel elkerülték 

a balesetet 
A d.ebreoe-ni fűtőház állomá- nya Is. Az összeüt!közés elke

nyába wrtozó N<v.Jl/ La.ja.s j rülésében_ a !�?zőr figyel
mozd-O<nyvezető Molnár II. lm- messége is kozreJátszott, mert 
re és Hódos S�ndo-r fútók de- megállj jelzést adott a sze
cember 5-én. Debrecenból Bu- �onatnak. Igy a két vo
dapest felé továbbit-0tták a nat mintegy 100 méterrel egy-
2507-es számú nemzetköz.! má.s6al s:z,emben megáNt. 
gyorsvonatot. Amikor Tápió- Nagy Lajoo moz.donyvezetőt 
wö-rgye állomást elhagyták, és a két fútót figyehnes és 
egy velük szemben, u,gyan- éber szolgálatáért dicséretben 
azon a vágányon köwledó és jutalomban részesítette a 
vonatra lettek figye1n,esek. MÁV ve2él'igazgatósága. 

Nagy Lajos azonnal féke
zett és szerencsfre !éke-..ett a 
szembejövő szerelvény moz.do-

Marosán Pál 
Debrecen 

A többi brigádvezetó is pa
naszkodik, hogy sok munkát 
végeznek, de a teljesítmény az 
elszámolás hiá-nyosságai miatt 
nem növekszik. A kocsik ja
vítása pedig most ·valóban jó 
min&égben történilt. Ez a vé-

• leménye Demeter Istvánnak, a 
7/B kocsiügyi előadójának is. 
a!<ivel ellenőrzése során a mű
helyben találkozhllllk. 

1'1dk meitelöztik a balesetet: Na.gy Lajos n1G7tlony�ezdő és 
Molnár D. Imre fíítö 

Túlzoll köi•etelmériyek 

- A köi·etelmények kissé 
túlzottak is - mondott.a 
úgy látjuk, ez a darabszamos 
!eljesítmény roi-ására megy. 
Atvevóinlc egysurre mindent 
megkövetelnek, is nincsenek 
telcintettel az ü:em teri,telje
sitésére. Remélem, ez csak át
meneti nehézség, és az átt·e
vók is begyakorolják az új 
munkamóds.zernek ni,tgfeleló 
tennivalókat. 

A problémákat a:r.onban sür
gősen meg kell oldani, me1"t a 
jelenlegi körülmények a dol
gozók számára nagyarányú ke
rese tCSük..l(enés vesz.Hyét rej
tik. Egyébként sem hely�s. ha 
az igények megelőzik a felté
teleket . .  

Lőrincz János 

1964.. JANUAR 16. 

Ai államvMÚti havibéres do)go"'6k munkabérének 
megállapításáról szóló utasitás végr$ajtása (3. old.) 

Minden tagországnak előnyös 
l a közös teherkocsip_ark 

Rödönyi Károly vezérigazga 'ó nyila!kozata 

Mint már hírt adtunk róla, adott saját vagoná!lomány ere
a KGST végrehajtó bizottsá- jéig, akár kiviteli vagy beho
gának tizedil<: ülésszakán alá- zatali, akár belföldi fuvarozás 
írták a közös tehervagonpark céljaira felhasználhatja a ko
létrehozásáról szóló egyez- csikat, Tehát a jövőben arra 
ményt. A kormány 1004. ja- kell törekednünk, hogy ezek a 
nuár 9-i ülésén a közlekedés- kocsik mindig áruval rakottan 

és postaúgyi miniszter előt.er- közlekedjenek. Ezáltal nem
jesztése alapján az egyezményt csak a.z üres futás, hanem a 
elfogadta, és úgy határozott. nemzetközi fővonalak terhelé
hogy megerősítésre az Elnöki se is csökken. 
Tanács elé terjeszti. - Mikor lép életbe az 

. . , . eg11e:i:mény? 
A b_arati vas;itak s

� - Az előkészületek még né-1;agy J�entőségu
. 

KGST
. 
-'!'Ile':: 

1 
hdny hónapot igénybe vesznek. á};lapodassal kapcsolatban R<;>- A terv szerint, ha valami közc.ony�. K�roly_ k_oz!ekcd--s- es be nem jon június 1-töl az új 

Az igazgatóságok 
versenye 

1963 november hónapjának 
eredményei alapján az igaz
gatóságok helyezési li()ITendje 
és a százalékban ki.fejezett tel
jesítmények értéke a követke
zók sz.erint alakult: 

1. Szombathely 
2. Szeged 
3. Pécs 
4. Debrecen 
S. Budapest 
6. Miskolc 

102,50¾ 
101,38% 
lOl ,00¾ 
98,50°/, 
96,25% 
95,25°/, 

3000 TONNA SZÉN 

A tapolcai fűtőház dolgozót 
- akik múlt évi tervüket már 
december 15-én teljesítették _, oostaugy1 rrun1s-zterhelyettes- ' 

, é é '.. · - -
1 MA V 

rer· tó . , tól menetrend életbelep s tol mar mintegy 3000 tonna szenet ta-:.o • � . ve igazga Ja 

I 

megindul a „gépezet". A szer- karítottak meg. A mozdonyja-kértünk táJékoztatáSt i•ezet kö.,pontja, az üzemelte- vítási tervvel december 20-ra - A közö� tehervagonpark tési iroda Prágában kap he-
1 végeztek. Mozdonyaink a zord megteremtésenek legfontosabb lyet, ahová a tagországok időjárási viszonyok mellett is elónye ? nemz':tközi forg?- err,;enJ.ő arányban küldenek kifogástalanul üzemelnek.. 

�mba� reszt v�vo teherkocsik képi,�elők!t. Az ü1711e� . leg- Túlzás nélkül elmondhatjuk: 3obb ki��sználasa -.. mondotta főbb in�ézo szerve. a 'közös te- a ta olcai fűtőház dolgozói bevezetoJében. - Koztudomá- l1erkocs1park tanacsa amely- b
p 

h . . , ltak hh z, · h dd' id ko- - ' nagy an ozzaiaru a o su, 0(/1/ e ig � egen ben a részvevo országok - a h b th 1 · ·gazgató-csik használata maga.s bérter- közös tehen:agonparkba be- ? a s_zom a
tó�f � se-hekkel ;árt. Emiatt a vasutak adott kocsiá!Zmnány nagyságá- s � az i

gaz
� 

0 

:s
er ér 

igyekeztek mielőbb szabadulni tól függetl,mül - egyenlő jo- nye
el
ben a legJobb helyez t � 

az üressé vált külföldi kocsik- gokkal rendelkeznek. te · 
tói. Még _a. hazatérő kocsikat _ Osszegezve az elmondot-sem r�ktalc meg. lgy „4 nem: takat: ez a megállapodás lehezetkón forgal-Omban kozlekedo tővé tes•i valamennvt tagál-teherlwc$lk tö�_b mint 40 sz<i- lamnak, � hall'!/ elkerül;e a fezaléka futott uresen. lesleges és költséges beruháizá-

Dancs József 
'I'apolca 

Nők - A megkötött egyezmény sokat, de lehetővé teszi azt is, 
szerint - folytatta a vezér- holl'l/ még jobb legyen az 
igazgató - az e1711es orszá- együttműködés a szocialista h .,, ·b,nr 1,nn gok: Bulgária, Csehszlovdkia, 

1 
országok vasutai között - !e- a '(}'J)t � [J� NDK, Lengyelország, Magyar- jezte be nyilatkozatát Rödö-

or�ág, Románia és a Szov;et- nlli Kdroly. Szinte mindennapi dolog 11 
unió, a közös vagonparkba be- v. F. vasutasok téli helytállásáról 

A havazás mindig megnehezíti a váltók állítását, a tolatás 
i,a.vartalan lebonyolítá.sá.t. A képen Zelei József pályamunkás 
Kecskemét állomáson tisztítja a hótól a '4lrepet. A háttér-

ben a. válitók tisztítása folyik. 
(Borváfü Erika felv.) 

�legszépül egy kisállomás 
Marcauó kisáll-0más ugyan lehet has'.Zlllálni. Az építési fő

a Pápa,-Csorna közötti vona- nökség és a pápai pályafenn
:on, forgalma a:r.onban jelen- tartási fönökség két hónapir, 
tös. Hat község termelöszövet- vitáwtt azon, hogy kinek a 
kezelei szálllltjá!k innen ter- feladata megjavíttatni az el
ményei!ket. Sok az érkezö kül- romlott motort. Közbffi meit
demény is: épí1óanyag, mútrá- jii,tt a hideg idö, meg 1964 is, 
gya, nitömag, répaszelet stb. de a motor máig sincs megja-

Az állomás, amely rég ki- vitva. 
nőtte már kereteit, a múlt év- Tervelt szerint az idén sor 
ben új arcot öl.\ött. Elsőnek a kerül egy új raktár építésére. 
�illanyt vezették be Marcaltő Marcaltőn örül:tek ennek, azt és a környero községek anya- azonban joggal sérelmezik, 
&i támQgatásával. A követke- hogy az utas-WC építése az 
ző lépésként a rakodót kövez- idén sem szerepel a tervben. 
t:kk !ti. majd egy 3 szobás la- Ra később kerül sor az épí
kás épült az átlomásvezetó I tlsre. � mert szükseg v� rá 
1·<.',,'Zt."re. -, uJabb felvonulás, uiabb 

A lakást október l-én adtá:lc 
I 

köJ.tség lesz. 
át. A vizet adó motor a:r.on- Nem lenne hely-esebb a rak
ban hama.r felmondta a szol- tárral egy időben ezt az ügyet 
jálatot. Emiatt a WC-t sem Is lezá1'tl!i? -te-

szólni. Legtöbbszőr nevét sem 
említjük azoknak, akik köte• 
lességen túl állnak helyt fagy
ban, hóviharban. Szol,gáljo!' 
dicséretéill a névte!eneknek ts 
ez a néhány sor, amelyet ne
vekket tűzdelve most közzéte• 
szünk. 

A kilzelmúltban a komáro
mi csomóponton a hideg és 11 
heves hóvihar következtében 
a fo-rfl(>lam csaknem megbé• 
nu.Lt. Ilyenkor a fáklyás mde• 
gítés sem sokat ér. A vona• 
toknak viszont menni kell. 
Buócz Sándor, a komáromi f'Ú,• 
töluiz vezetője, Lipóth László., 
Kiss Sándor mozdonylakato
sok, Nagy Mátyás és Ho-rvdtl& 
Sándor mozdonyfűtók segítsé
gével lángszóróval vette ost
rom alá a. váltókat. 

Csaknem emberfeletti e-ró'l 
kívánt a ma;d térdig éró hó
ban, viharban a küzdelem. De 
a vdllalkozást nem adták fel., 
néhány órás megfeszített 
munka után megindulhatott a 
forgalom. 

Közben a fűtőház kijáratát 
ts szinte eUorlaszolta a hó, a 
váltókra jégpáncélt vont 4 
fagy. A segítség nem késle
kedhetett sokáig. A szűkre 
szabott fizikai munka.erőn túl 
csak az adminisztratív dolgo
zók tartózkodtak a fútóház 
területén. Cselekedni kellett. 
Pálmai Imre intézó, személy• 
zeti csoportvezetóve! az é.ie11 
,-övidesen 8 tagú, a,d.miniszt• 
ratív dolgozókból - nagyobb
részt nókból - álló brigád 
szerveződött: Csonka Teréz, 
Horváth Sándor vontatási 
számadók, Pethó Lajosné, sze
mélyzeti nyilvántartó, Mátyu.s 
Olga iTodakezeló, Juhász Va• 
léria hivatalsegéd, Fekete Ist
ván vantatási technikus és 
Szabó László il.gyintézó a ke
mény hidegben és hófúvásban, 
megfelelő védőöltözet nélkül. 
félcipöl>en, sikeres rohamot in
dított a fűtóhdz környékét 
bénító hó- és jégtorlaszok el- j 
len. Dicsé1'et a helytállásu
kért! 
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.r .r letve a vezeiigazgat� 133 000 196·3· I,Z. B. 

Az· A'LLAMVASU'TI HAVIBERES DOLGOZOK 
kózvctlenül a.l;irendelt S20lgá,-

A magyar fo1·radalmi mun- ,ali tőnöksé/1.eket, köz!)al,U 
kás-_paraszt kanminy határo- hivatalokat és vá.llalato!rat il• 
zata ért.elmében az ál.J.amvas- letőe.n az érdekelt sza.kosztá-

��i :f A 
m

���
t 

v: 

MUNKABE'RE'NEK MEGA'L�APl'TA'SA ly�� i11.azgató6ág rÉ5Zél"9 
raha.itásávaJ kapcsolatban a muniltakörö ·ént engedélye-
munkaügn minis:,,terrel és a zett béremelé,; ös.szeg,et a &re--

vasutasok 57..akszervezetével mé •zeti es mUIJikaiigyi osz-
egye1érre;;ben az a.Lábbiake,t 

1 

1 �--'ulh t --'"• ,= díja-�-'• is· �- • ,..._,.___. ala==vabbarJ kelll 
I 
táJy az érdekelt o.sz!áJy<mka.l. 

rendel I (Mkönwvelöi) munkakori bé- do'l:giozó pana;;sza "'''"' a == .uv - rn,« .,_...,.,_= �.., &; a sza1<.s7� rerületl jel-em: 
l .  §. rét a Vasúti FÖOS2ltály vere• az egyeztető b17..ot�oz. � gá-ba;r,. f()fJ1a.lja. . ,  . besorolni. 6. §. J le/!!ű megyebizottságával egyet,-! tő-.ie a sza..la;zervezettel ; =� csak a . bércsökl��t.és 6. a) Ha. �z � 

... 
mappa- értésben é.lJapttja meg és 

Az utasítás hatálya C) a ve?.ériguz.oaa�ág bJ 1
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ru,ap1aw �
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' ok �ód1s.a
tés
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24.
t I v-es és hatályba léptető k,i,;,,.Jj a szolgálati főn lt6ég,ek-l POntban" fel nem sorolt dol.- gai� ·�ac a Ja. a ==.::= Ol� ,oruu�,_ a srenn �u , 1 keJ. 

Az '"'"Í'"· ha'·'·' . - g,ozói munkaköri bérét az il- mért.éket. .- a Ml: V. -37. §. telje.it 5:-?.lgálatot, a többlet i rendelkezesek - Az ----'·''"'e2lett munka-1.  1.1;'-= """ "'"J a a • .  __ , __ ,..,�, . • 
l 

rendel.kezese :folytán - nen. mur..kaidőórt azzal azonos tar- a_ "".":""� . 
2 be!v>.zdésben ielsoroJtak �- letékes s"""'"""'""":i,,ezet->, a 

t . . bad "d ·t k ., • ié kori at,la'-'oereKet a bér1.éte-ldt 
v�•é'"vel _ kit.erjed az al- központi hivatal és a vasút- e) ha a munkakörj bér csök- ;::nu . su, 1 "

bci
:.' � �- 1 . A Jelt;n utasít.ás hata:yba sors=a szerinti sorrendben 

J.a.r�waisutak é:, a Gy�p- l igazga�g töb:bi do�gozója �lésé� _mértéke az alap- Ha
r
mianc � idő ki� j lépeset . kóve�- a do.igozók kell nyilv�nlartás.ba v� az 

ron-Ebenfu.rti va..ui vrua- IJ:unka!k�n bérét a -�t! j bér 1 0•,.-á,ná.l nagyobb. a do!- dikí 
.
. li dlm'k . tt 

l 

.ielenlegi �on . ooi:et 
I 
et"'l"e a cél.ra reodlszEces1rett 

mennyi havlbéres dolPJOZÓiára. 
1 
h1v:ita11, üle�e a vasu�- , gozót megilleti a felmondás � -� tó � mia iga= (�t) fel,'!1_ l<;eJ.J. v1ZS®át].- ni)-'Omtatván:vakan. (Nyilván-

t.o,,�:'-'--'- a MA v Ti.sztképző tóság vezetóJe a 52la:kszerve.. jo,ga. (Mt. 30. §. (1) bek.. c) 

1

.J:��1 :� '.. . =-"�=-�- t nL A lll1Ull1a,ikori bértáblazal 
I 

tartru; a munkaköri átlagi)é-·•�"'-"" 
_,. b. tt ' A·~' 

� ve=,OJe a S=.-veze '---•·-- eltét • • -.ek ,., . 
lntéret dolgozóira. =,1 IZO 0&a,0,,,.,_ :  pant.) t rü1 I" ·e11 - gyebiwtt- """'"'"·"-""'' 1 �seu me,-.e- rekről. L. MAV Hivatalos Lap 

2. A:z, ut.a.si� fog,altak. 1 d� � � . v.iliaJ.a;�k és a 5_ A dolguz.6 rés7.ére meg:á.1,- �g:á:al 1gye�::i az aláb- le!to beroro� a murlfka- :956. évi _37· számában kiadott 
nem a.lkalm.cliat'?'k: v�ng�atosa,gna.k �o�'; lapított aJ.apber a �at bi munka:köri bél'lciegész!tés I kori bér me,ga..,ap1tru _,rol'. az 

! 
32 170/19.>6. I/4.. B. /i.Z.l 

a.J a köHsegvetesu rendszer- nul atllá:rendelt 67JOl•galat, fő.- átvételére :il!letve ááadláioora 1olyósi"tá,;.á,t engedélvezhetá · e,;et.J.e� srerooyi potlékról. A dolgozó részére megálla-
ben gaz,d.á.lJ{odo álJ.amYa&úti nökségek vezeroin.ek. helyette- ' · az UJ ���07.atarol e.s pított munkaköri bér os.szeo,,ét 
62� 1 seinek es fökönyvelöinek. iJ- t n•n.gto'.lro.zali �i-erol a _dolga.,- fel kell Je<s.Yez.n. a munkaer-5 

b) a nap.közi otthalliOlk és lelve számviteli vezetöinek 
L 11· III. IV. V. VI. ''°' a be:,Ql"'Oi?'5:1 ert.e,.:1-E',, e. e,; munkakör; bér nvilv,in-

bölcsódek, munkaköri bérét a :feletres munkaköri csoportban Ft 

l 

nyomtatv..ny _1elh�sz.ru1,as,aval I arto �cm. (L. MA y Hivnt.a-
c/ az üdü.liiik. szerv vereroje a .w.al<s2erve- 1 Ügyintéw 12 10 9 8 �rásban .. er�Lte:na. l8- 106 Lap 1960. ev1 a. =maban 
d) a V�u1:4 Tudomé.nyoo I zettel ; 1 s� t 1 1  9 8 a , 7 361 kulön!éle miin,ta,! t megielent 13'.! t-12/1959. l. 2 B. 

Kutato In,t�ret. . az igazg-atösag alá tartozó Muverető 1 1  9 s z
_. 

A dol�mk 

eset.is?� SZll;" l sz.
) 

e) a MA V Vasuttervezö sz.olgálati fónökségek vezetöL ! Ki.segító Dl(:l)'.1 potl<\kanak .l,."'!.100,áJJ!ru;a� 6. Ez az utasítá,; 1964. ja-
Ozem.i Vállal,a,t, helyettesei és számviteli ve- 1 

8 7 7 

1 

a bér-hata.rokon_ � tört.éoó nuar 1. nap.iiiln lep hal.a],Yba, 
fl -a MA V Ul.aselláro Űz,emi ·1 :retői munkaköri bérét a köz- . . . . . aJ;i.pbér�ele,; utJan meg kel!I. ezzel egyjdcjuleg hatá:yát 

VáilaJat dolJgozóiira. vetlen felettes szerv vezetője N'3111 ein_g��etö mun-
1
n,apon teJ.ies1retit S>JOlgá.]atéli szu.n�llrU- Ha a d� °:'?"" V'eSZ!n: 

,a) a J<épjármúvezetókre. : a =kslzet'vwet t.erületi jel- kadror1 bér.ki�
. 
tés az.ok- az.o.nos tartamu szabarl:_ 1dot 1'.ibb!- - az elóiráook __ a.laPJ"11l a.z áUamva6úti havi béres 

ház.felü.gyelókre és a tegyve- Jegű megyebirott.s.ágával : 1 ba.n a mun'k.aikorökben. ame-- keli ha,rmi,nc inal)Olll. belül ki- 1 megaliap1tott mu�on bére clol;a(o-Li>K fi;ne,té<;ene.1< rendezé
.res vasú,l>órökre. l a IV csoport. . állomások és 1 1Yek:ben a do4;Jo-z,ooc f.eJ.váltva \ :.d!nd. Ha a z.a.bad 1óo rend-

1 
a be.orolasá felteteleik meg- erol a "),lA V Hivata.:oo Le.p 

a III..:_IV �POrtb:i. rorol.t 

I 
nappala; es forduló,; beosc;,;tk;.- 1 kívüli okok miatt nem adható va:wz.á.sa folY1i,:n az uJ beso- 1�7- és.-i 30_ S7.ámaban n,eg-2. §. szertátra.k ·valam.int ae é:Uo-- ba.n tel.iesí1eneJ< s.rolgálatot. kli. a.kkor az ,egyes szabadna- rolás szeiinú fe:lw bérhatárt .1elen.t 1 1 6 \100 1957. Il4. B. : 

k"'""" · bérét' '·"- ..... 1 , ba •-�'---''tá·---• •--'""· �a ó&ág ,eiietoJe. a szaik- mé!Y! J)Ot.éklként :!alyo,nthalo. az Az ala
.
pbér máskeze.l� do]gpzóJ mun- b) Ha a 12124 ór-.is forduló-

! 

J)Clll t-;Jre,;;iet� �at.ért. az m,eghaladí
1
a. a külön 

. . 
. . s,� 

áiJamvasutl hav lxcres 
........ n a �v"'" en •� 

n .....,..,., • .., """'"' .uu,;,=OZ- szervezeti területi Jel:le.gu m.-.. A kereseti arányok&t sertő dol _o?..ók tizeté:,éne.,. ren-
1. Az utasítas hat.ö.lya alá 

l 

lettes sz� .. -)0Je a sza<K- tatatt dolgm,ó részére a lror.- gyebimt�,:al egyeterbé:i- !korábbi ;;,.abályta.lan beroro- d('>7�se tárgyaban megje!ent 
� dolgo� ala�-e �zervezeti . bizo�lsággad 8gJ-et-

1 
beválli.s átmenetileg rew:lló- ben. az alJabbi 1™.mkaköli ber- eset.en sze.mel..vi potilékot 1 16 OOO 19;;7. I 4. B. 67.an-,él 

ra:n.,,""fukozat.í es mWllka:kön ertésben ,á,hlapitJa meg. vüU olk:ok miatt nem biztosit- l kiegúwllés tn!Yósü..:,sat en,ge- m�apita.ru nem szabad. rC11de,et modos1tá.saról a 
bérből áJl. 

. . . , _3 .. a.) A �odgoZl6 1;0unk.a:kiitl.i \ h.ato. a:J!koc az � 62111:bad- 1 dié.lu-ezhetl: 3 ,._ t .tás k .  bb ;;_ MAV Hivat.a,J.o.,;. La,p 1959, 11,, 
2. A rangfukozati bértá.blá- bérét az aitaiia rerwleg,esen · • ..,. u a& 

. 
eoo 1 • '.! 1. s.zál�_,oo n kiadott 05 2;1ö 

zatot az l. sz.ámú mclJékll.et : betöltött. munkakör a.Lapjáai VL 
"krumaza.sa � a &.emelYl 19;;9. I 2. B s=mú. rende.et; 

tartalmazza. 1 kell megálil.apit.ani. Ha a dol� 
L lL Ill. IV. V. p0hl&ban I'É5ZesÜJ_ � a vasú .őrség felál:lJitá:sárol a 

1 f{PZ,Ó több mun.kakört tölt be, munkaköri esoponha,n Ft es az ilyen cuna
_
i fizetett � 

3· §. 
munk.rliöri bérének m=ál- �-'--"·-'--� 110 100 90 80 � 60 � _nem_ eme.1k;. edhet.. u 1a.b_b :MAV Hivata-los Lap 1 960· évi 

1 

_,, � .. ,,.....,.., mél ti1e1rot .megáll 40. "2ám: ba:n megjelent 430/ 
A rangfokozati bér lapításá;náJ. azt a lll.Wl!k.aikört sz,,· )'1 po · ,  . aJ?l-

64 1960. VKSZO szá.n"N'1 ren-

• 
1. Az eg,res szak.csoportokba. ml;'Dk..li�jéneic nagyobb re- s:zai,g;l:lat ��L __ fogla.Jkozta- ban felbOrol; -.ezeluk e:s • he- ut-n Y v bevew�� 1al(b,érek mega:Hapit' a vo-

kell alapul v� amelyben ! e) ha a 12, 24 oras ford:u.ló-

l

rin�i IIll.lll.k.;J..on bértáhlíizat- :;em ii�-�-�•i al-
deletnEJk a bé-rtete.lek es at-

wewe ra.ngfakozatokba valo szet tolti, toLt dol€,OOÓ .kili:ön.l.ege,;. OK<.ik lyet.te:Sak, ,d.iAmlllL a foep11.<:,i.- .-Llapit.otL személy" J'.)Ótlekban natkow rendel!keze.sei ; 
beso,roliás, i!l.:letve_ kíneveiies b! a m�öri bér _meg�- (bet� Yagj' _�la�la:n v�r&. tx:>v�obá a 2/b_ mel: ;e;zesillok körét és a S'llelTle• a kezdo sutkemberek munszaoo!yait az egy,deJuleg ki- La.p1t.á&a (\'á;l,tm.asa) oor..io bíz- mula.sztátl) miatt atmenetile.g 

l 
léklct &t.enlll.i man.kakon 1.v· potlékok ÖSSZie®ét fokoza- �abórének szabá �ról a 

adot� _133 001 /1963. 1 2. � Loo,itani lrell a jobb és több 24!� � . foni111Ó5ZOlgalal bértaiboláza.U:ian felbilrok veze- � c.sökkenteni !kell. MAV Hi-.atalos Lap 1960. é\i 
utasitásban foglaltak tar\al- munkára irányuló anyagi ösz- srermt 1ell:jes1t szo-®ilat.Ot, a t.ok o; he�·et"besek (gy.árres- •6 

· "'"- 1,0 93, '"' 960 r • ...... d 1 ' , ... , 4 ) Az k k'"�"- " . ' '3TTüiVUl] - :... ' • ... 
ma.zzáik. löndst. En;neik megteleloen .fi- , t.övvlet:mulbt.ai öért aw,n.o.,; • .,gveoot és �U.e.;ei!K .,, . a egyes mtm a o,=- B, szam alatt lkiadott rende-

2. A csillagos rangfokozat- gy-elembe kell vennJ a óol.gozó : tartamu szabad időt keli re- mu:ntk.aikör1 ooret, amennyiben ben . �remelésre feiha.sz.nál- , le-t:nek az államvasúti mun.ka
ban öt évnél Wb<b várakozási rátermebl:Ségéi. a.Llrot.ók.és:>Bé-

l 
szere bi2Jt061tani. A

_ 
=-bod az el�irt besorol<i&I Ieltetelek- hato :s�et az érdekelt köri bértételek megáJJnpitá

idóvel rendlelik.ez.o dolgozó gél. sz.o1,g-aJimát. munk.ájáioolk j<lo ikrl.a&.sáért a s7.0lgájati fő... nek nem felelnek m�. jeJE11 5Ulkoszro]yok.kal es a "7.ak- �aira ronatlrozó rem:ielkelése. 
i-a.ngfokozat; bérét anna,k a Lén�!� �·ed.mén,yeit, toV'áb- noti: es a !köz;vetleo felet,e;, ut.as.í ni,,{ajy!i.a-.i.ii>éi,e után s:,,en,ezeúe ea.,yeterté.ben a 
rar.g!o.kozat.nai.1< megJelclo .ősz- oá fi.:yelerobe kell venni a 

I 
szerv ve:reloje fel 1 . Ha a Legfeljebb a bertéi.el szarnit:mi • ,ce!Ué) -reti es munk.Qügyi .Rödönyi Károly s. k. 

szegre kell kr<'.,�terü. amely' kcpesitest. va1amint a "z.aik- szabad idot a dol::lOW � atl�á.nak rn,,=,..,:o,ai,.., �- . .za;k a;áiY ·· iapitJa meg � miniszterhelyettes., 
ót a vá.rak:o;:a.,;;i ideje ..,i.apján m.á.ba vágó gyruwrlal;i döt; 

1 
htroln honapo,n belül nem .ehet rno l:lapít.:.n.i. öZ:h az · az.gat�, il- 'MÁV-vezérigazgató 

megilleti. E két rangfokozat e) a vezáriga,gat.öo;.igi l- adják :kJ. a swlgálati foot.k b/ a jelenJeg ; e ve2ietói 
1
. _______ • 

szerint járó összeg !k.ö7.ótli kü- 1 1-11 .  son;zám alatti fomun- prénúurruit. i.lletve jutalmát. munka.körük val&mel.i,iket be-
lön<bséget rang.[oko.zat.i oorpót- katán; bértétel bl.erinL sza.k- 1 W\itb-bá a ikózvetlen felettes tő. de az eioirt kepc._-.ite,,a,el 

Sok mu'l.,k a b·1za1m·1akon lék címen alapbé1:ként kell el- 06Ztál!Yoniként besorolhato fö„ szerv v�tőjeoek üzemi Ju- nem rend l:kexó do,J�ozó rnun-sz.á:molni. A ,·á:ra�ozási i<iöt 

I 
előadók Jétm.ámát ..

. 

vezérig.az. taJ.<'!k«t fele aranyban csók- kB.köri bére _ amennyiben 
• • • 

a_�. alsó . �a-�s. fokoza.t� gató állapítja meg; 

1 

ken,lcni 
, 
kell. ismctlódés . ese- a munkakörére megállap1tott A.z ercdménves s,-,akszerve-

1 

ra, hogy az 520-as S<Xozatú tör�•t. kmev� evt::nek első dJ a megfelelő munkakörök- tein ped.g n:i,eg kell vonru. OOI'léle! &Zoamlani á�ak: , 
DaPJaJtól '.k.el!l számít.aru. 

\ '---- .�� -'· '-v-•- n,e·rn·· •·"'· me"'eleló osszeg= eléri. vn�,y 1.etr m1.mka alapkövetelménye, mozdonyok nem tudjá!k fúteni 
3 A ._,__ '"·-''"" 'ap· · = - """" = =-- 5 § ,... -, � h a bizalmiak megfelelöen a tolatós tehervonatok kalauz-. • •. J=cu u...,.,.."""' .'!'" �8;11 kel azonosan s.oo:olhat · · be 

· · 
meghaladja. nem csökkent-Jaro rangfoko?..'.lt· bér o.sszeget . 0 a ellassák teendó.iket. Feladatuk kocsijait. Ennek nyomán in-

a számfejtési ívcl<:en a Szam• tudon:t.ányegyelemek.En olcleve-
A g 1,. I t' id"  

helo � nem eme]�e�' . .. - sokrt,tű, l-."iterjed az uzcmi élet té:ikedést kértünk a sz.akvona:li 
·t J" Fö öks. ._.t h tas,k·· . let .szeraett a11rn:lmazott mare- ya11.1Jr a 1 0 amennyiben „ mun,<ako1cre minden területére. vezetóln;ol a fúté,; megoldá-v� e 1 . n eg saia_ a <>--

1 

ma:tikusok, :ffizikusok, gieo!izi. • , megállapítot• bértétel szám- · 
re� Jegyezze fe_l. ':5. gon�os- kusok. �lógusok es vegyé- f1gyelembevetele I tani a ti-agának megfe- De!}rece-n állomás ST.ak6zer- sara. 
kooJek annak ioll os1t.ása t.rant. szek; 1 

, 
• Jel) O<Sszeg,et nem én vezeti bizotlsága a múlt év- Tőbb vonatkíséró bizalmi 

4. §. e) "-'·-t a .,_,_�•-- . ! 1. A �- i bértá?�- J el. csak a bértétel számtalli ben .iB a bizalmiak. a bizalnu N11irábrán11, Tiszalök és. Nag11-I �. u....,.v""-""-"-t. akik zatba.n eló:irt gya.K rlati id•Jt ' t:l.agáin  megfeler .. "ig csoportok mun:káján.ak javi- lé a. állom.árokon levő lakta-
A munkaköri bér :iái:

'1
s4za],e?v'-��

tem
a·t ek.elv,;.�= 1 a követké:ZOK€ppen kell figye- �itható meg_ 

0 
=él tá;.át tartotta legfontosabb fel- nyak fűtésére e,, takarítására 

megállapítása ték. de oklevelet nem szerez- em
. 

·en . e5>;� m.inda<ld;g, amíg az 
t·· k Tés "" k  M l uk I k k b" l . . nk bé 

telt. a '---�-•ás "�en1=ntJ· .,_ a) 1e-1.1·es eok..,.;.l)en f.iave- előírt 'képesítést nem szerzi vez un . 7.U ·re. UIJ o,j ·- ozna iza m1Jai . a re--
""""'ur = ..,.,. � ........- ..., hoz módszerbeni seg(u;.éget ad- zks, a jutalmazá · kérdéseivel, 

.......,. .... ., .....,ez 

1

1 be i ru · ltdatanak. Tanfolyamot s1.er- panaS2lkodott. Gyakran foglal• 

L A do.Lgo · un.k.ikör· bé- ból a technikusi vég:rettsé• lembe ke11 venrti a vasútnál meg; tun'k. Megtanítottuk ó ·et ho-- lakásügyelckel és mas problé-
rét a (2) bek�,

ben f�ol-
gűek:k� kel,l awnosan bec;o- (l\IAV . . GYSEV. A,EGV stb-l e) az a) pontba,n felsorolt gyan helyes szervem.i. a cso- mákkal. 

t.ak kivételével. a szakszerve- rolmd. 
i ru_,so,ru.

o munlrakorben., 1o- munlkakört betöltó és 40 éven portértekezleteket. Azzal, hogy a jut.almazá&-
zeti bizottsággal egyet.éJ.,tés- 4. a.) A mutllkakör; bér 

I 
vá,bb& .az azonos m�?.'"- j felüli dol@a;lót az elófrt vég- A b

. 
lm"akka 1 - ban, a kiváló dolgozó okleve-

ben 6Z()]gálati főnök álla- megáBapitá.5ára jogosult szerv ben bami.ely vállalatnál töl- zettség. i:lletől.eg képeiiites 1za 1 " -1 va O rend-
lek és jelvények odaítélésé-. · a 

a szakszervezeti b<izottséggal I 
tött időt. (Hasonló ml.Ullk&tör megsz,erzése alól a besorollás- 57:""""s fogla!ko-zas ered

m
énye- ben a blzalmiaknak is sza"-uk 

pi�
a 

af� MÁV n'!zérigazgató ��-rtés,ben a munkaköri j PL_ �1<:�émö.k .; � 1 ra jogosult SZ;"'"" felmen,theti. 1 ��
t ��\s�� ��; van, s az apró ügyekkel is fog-

és vez.éncazgat.ó-helyeltesek, 1 bér osszeg,ét a mun,ka,k�r:re merno · �css es Ez a felmentés egyben a be- l t A bi 1 "ak • d lalkoznak, a tagság k""rében 
a GYSEV �-ezérigazgató mUIJ- • meghatármott aLw és .felsó I egészében fieyelembie kell sorolás; korlátozás felol�át F,° a a. za nn · 1:'m 

en jelent&sen megnórt a tekinté-
ka'k:öri bérét

_ 
külön jogszabály bérhatá.r között csökikentheti, 1 

venru _a ikato�a, swlgál_atbarn; is jelenti. A felmentésrö1 a ,o�apba.n csopor
t
':'"

te
1"'.

euet
�

t 
Jyük. Sziwsen fordulnak hoz-

állap ·e meg- ha a dolgozó írásbeli figyel- val.a.mmt a társadalmi Jelle,gu dol�ozöt ini�ban kel,! értesí- ta_, tanak, �elyekrol Jegyzo- záJ"uk, ezcrn.Yi problémával 1 Ja · . . m . ,. . . . 1 munkaterületen (a dolgozót teni . konyvben szamolnak be. Hasz-
b) a MAV vezérigazgató- ezret.és e!;l�ere. 1:;.mételten ·al 1 k t ""letr lki-

• nos módszer ez. meii fgy keresik fel őket. 
sági szakosztályok. önálló osz- m�as� kovet el. A bér- f ��r el�� 

e
�-'-t- e dJ egyéb mun.kaköróh.""ben a gyorsan értesülünk a problé- Különösen jól dolgozik á:l· 

tályok, közpon,tj lúvatalok. a cs?'cl<entést az esedékesség 

1

. 
b) fele mérté�� fetiet cs� besorolá.s tekintetében a mun-

, 
má'.k.ról. lomásunk bizalmijai közill 

Gyór-Sopron-ÉbenJ'urt.i Vas- előtt 15 nappal írásban keihl , . . . . kaköri bértáb'.ázathan elJőír- s�ücs István. Pusztai Károly, 
út Vezérigazga,tóság szakasz- köztölini. A közlésben félreért- s-z.a.nu1:á5ba vei:1111 a ma�. vál- t.ak sz,erint kelil eljávni. A Szücs Ist�án és id. Si_f)OS Já- Kollár Sándor. Szabó Lajos, 
tá:ly,a. továbbá a vasútigazga- hetetlenül meg kell ielöltrü a , �� l_la�nlo munlrakorben forgalmi s,-..a,kaJikaJlma.zottat, ha nos b1za!m1a1< QSOportértekez- Kiss JánOlt, Pátfi Imre és so-
tósá,:ok vezetói, helyettese; és bércsöklkerrt.és oBcát ;  j eltoltött tdot. az eló1rt besorolási feltételek- 1

1 
leléról készült beszámoló hív- rolharnánk tovább még jó né-

pénzügJ; osztályának vezetői b) a bércröd<ikentés elJen a 2. a) A 2. a melléklet sz,e- nek. nem felel meg_ egy bér- la fel például a figyelmet ar- hányukat, akik nemcsak bé-
••....•..............•... ..•.••.........•.••••.•••••. . . . . .. .... .. . . ................... ... . .... 
l, sz. melléklet a 13300011963. I,Z. B. számú uta.9ftásbor.. 

Allamvasúti havibéres dolgozok rangfokozati bértablázata 

I. 1/a. II. m. IV. v. 
s z a k c s o p o r t 

. 
Rang- Vérako- Rang- Rang- Várako- Rang- Rang- Várako- Rang- Rang- Várak:o- Rang- Rang- Yárako- Rang- Rang- Varako- Rang-
toko- zásl -fokozatl foko- 7...áS1 fokozati foko- zási {okozati toka- Zá<li tokozati .foko-- Zá<ii fokozati foko- 7-aSJ. fokozati 
zat' !dö ber zat, idő bér l!lat. Jdó bér zat Idő bér zat. !dö bér zat· 1dö bér 

A 1,300 
B 1.200 
e 1 .11111 
D 1,000 

l X 810 % 780 754! ffil 1 uo 389 

3 X 1ó0 ,, X 730 2 % 700 , 6ljt) 2 600 340 
X 110 3 X 680 1 X 6>-0 MO 3 560 3 510 

4 690 4 3 660 4 3 630 5 500 3 540 4 •no 
5 670 5 64-0 3 610 5 560 5 HO • s 470 

5 650 8 621) 590 • 5 MO ' liOO 6 6 450 
7 ;; 590 7 5 560 7 530 1 490 7 450 7 3 410 • ;; i20 a • liOO • J 4'70 1 i 430 • :aao ' 360 

JyC!geladá�sal foglalkoznak, h� 
nem sokoldalúan tevékenyked. 
ve segítik a tagság problémái
nak megold„sát. 

Rendkívül jelentős az a se
gít&ég, amit szakszervezeti b!• 
zottságunk a bizalmiak révén 
kap. S7.akszervezeti taggyűlé
sein�e. a termelési tanács'ko
záookra és má rendezvények
re a bizalmiak mozgá6ítása 

1 
nyomán sokkal többen eljön
nek. rrtint korábban. Munká• 
juk további javítasához állo
máS"Unk pártszervezete is se-
gítséget nyújt. Sok hasznos 
tapasztalatot adnak a pártoi• 
zalmiakkal együtt tartott ér• 
tekezletek. A kollektív mun
ka a magyarázata annak, hogy 
biza]mjja!nk mind eredrné
nYesebben vé27,ik fonto táro-

l 
sádalmi mun kójulrnt. 

Cz<'r.lédi Sándor 
1 szb-titká.r 
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133001 1963. I/2. 
Az államvasúti doigozók UJ 

rang!olwz.atl bérrendsrere 
tárgyában a munkaügyi mi
n:i.szteITel és a Szakszerveze
tek Országos Tanácsával 
rg:retértésbe.n az alábbiakat 
rendelem: 

A§ álla•nvasúti dolgo�ól. 
ranglol.o�ati rends�ere 

8. § 

A kinevezési hatasköröket 
a MA V Hivatalos Lap 1963. 
evi 24. számában kiadott 
1 14 953'1963. I 2. sz. rendelet 
3 §-a szabályoz.<:a 

Banglolunaii rendszer l „C" és „D" nmgfokozatba tar- 1 lül milyen mértékben kell 
toznak. Ezek.Te a rangfokoza- tigyelembe venni. 

l. § tokra egyebekben az I. szak- 1 (3) A:z államvasúti havíbé-
(l) A kinevezett államvasúti csoportra megállapított ren- ! res dolgoz.ók rangfokozati 

dolgozók - a (3) b�kez.dés- delkezéseket kell alkalmazni. 1 bértáblázatát a 133 000/1 963. 
ben meghatározott kiegészí- 1 

2. § 1' I/2. B. sz. ut.asítás 1. sz. mel-
téssel - I-V. szakcsoportba 1 

1éklete taMalmazza. 
és 1-3 rangfoko?..atba tartoz,. (1) A MAV Hivatalos Lap 1 • 
na.k. Az egyes szakcsoportok- 1959. évi 2. szfumában kiadott 

I 

Kinevezes 
ba való kinevez.és alapja a 132 865/1958. J/4. A. sz. ren- 3 § clo�ozó megfeleló &.?Iet és .az ezt kiegészítő, llle-

a) iskolai -,,-égrettsége. 1 táleg módosító rendelkezésa"lt 
I 

U) A dol�?t munlraba lé-
bJ vasúti, vagy a=.1 egyen- határozzak meg. hogy az I>ésko:1' �zódes.rel kt;ll alkal-

érté!,ű szakk.épesít&e, egyes szakcsoportokba való mazru, ki:Véve, ha _mar ekkor 
e) állandó munkaköre. 1 kinevezéshez milyen vasúti rerrdelkezik a 'klinevezeshez 
2) Az elózó b<-...kezdésben el-

, 
vagy azzal egyenló ért.ékiÍ előírt feL�tclek<kel. Azt a dol-

:rnondottaknak megfelelően szaik<képesítés igazolása szük- gozót, al,i már a munkába Jé-
a) I. szakcsoportba (mér- ség:,,s. Vasúti szak'képesíl&-sel péskor rendelkezik a lcineve-

nök- és fogalmazási csryporl) egyenló értékű k<.l.pzct!SÉg zéshez_ elóirt feltételekkel,_ ki-
az egyetemi es íóislmlai vég-

, 
alapján a dolgozónak Jdneve- nevezessel k�l _a.!1kaltna21nL 

zettséggel illetőle<! az I la zésére csn k akkor van igénye, (2) A sze.t"Zádeses dolgozót a 

&a.kcsopartba (fel:sőfckú tech- . ha a kénze� a dolgozó ré- kinevezés feltételeinek nreg

nlk.usi csoport) a felsö fokú szére kijelölt munkakör ellá-
1 

szerzése �tén . :L következő 
iechni:Jmsi végz.ettség"el, tá&ihoz elő van írva. hónap elso napJaval, azt a 

bJ a U. szakCS10portba (fel- doigoz.ót pedig, akinek mun-
aóío.lcú szak\."i�gás szakmai (2) Az_ egye9 szakcsoporto- 'ka:körére vasúti szakképzetl-
csopol't) a technlkumi é<-ettsé- kon �ül a_z l-8 rangfok?- ség, vagy azzal egyenlő érté-

givel \'a.gy annak meg:feleló zatba torténo kinev�zés alapJa kú képzettség nincsen előírva, 

!s.lo:olai végzettséggel, 8-:' All:un_yasut:1�ál me�za� e:;rv,ki 1n-cl<:o:rlati idő lelelte 
cl a III. s:mkoooportba r«ö- �1tás nél� eltöltolt_ 5:7.oJgálatl után kell kinevezni. 

• f ,_, , • • km . 1dő és az államYa� 1 szo gá-�P On.u sza;,.:,z.�as szru ai l ti "dőb be,s,z' 'tott "dó A "\'árakozási ldó 
es szakmunwcst>port) az á! a i e _3m1 i • 

l talán "s:k lai y·gzettstég� 1
- me!IelM.ó vasúti szolgalatban, 4_ § os 1· 0 

_ e 0
� '  közszolgá.latban és közsmlgá- - -

d) a IV. szak,:-.soportba (ru- 1 to kl .m t··r•·· tt .d ., k ál 
(1) A k.!neve= alkalrnaval 

óf oik . szakma. . . . a n , "-' o ,o l oKne - d , � zó • • árakozásf s ·u , 1 es ,pan _m1.m-
tarn,'":lsúti szo1gálatl ldöbe va- _a • o.,,o reszere . v . - - -

kára bet:3.mt�tt �unk.áscso: l ió be=imlt4cá-ra a MAV Hi- 1�ot l<el J_ �e�!lap1t11ln;. _o e-.., 
port) a negy általános iskolai 

1 
. talos La 1960 , •1 48 • ,árak--oz.a.� ,do elt.el,é'l;el a 

\'"égzet.tséggel va _P • e� · sza- dolgozó újabb kinevezés alap-
ra,dellrezó azok a dolgozók mában kiadott 124 160/1960. ján a közvetlenül rnaga"'3bb 

'--t ,,_ a.k"k t lőírt I 2. B. sz. rendelet és az azt "Í , tb lép el- (" d-wu. oznaÁ, 1 ce az e 
I k i  ". zít _ d 1 tcl . 1 

ran„ o <oza a o I osza-
va�úti, vagy au.al egyenlő ér- . e.,�.· 0 ren e e � � Je = kos kinevezés). 
tékú sza4dtépesíresiik és állan- ut�ltasbó� folyó _cltere !�el (2) Az államvasúti haVibé-
dó mun!takö!iik alapján ide érve� •ese.-.. Az id�1?"s7..ámft�Sl res dolgozók ran�okozatl 
kine,·eztek. Az egvéb kine,·e- :}·r!,"J" "_U'':"· ve7,etoi� �a v_ezer- bértáblázatában cslllagg.al 
zett államvasúti dolgozók az j igazgató altal _a szakszen:ezet- m�jelölt rangfo'. ozatakná.l 

V. �zakcsoportba tartoznak. � egy;tértés� kladott magasabb rangfokozatba, 

Átmeneti  
rendelkezések 

gától függetlenül - csak ki- fokozati bérét annál a szak
vételes esetben, különleges, 

1 
csoportnál, ahová kineH,ziés

vagy kuna-gasló érdeme.'< se! kerülnl fog, eggyel alacso
alapján lehet kinevezni (so- nyabb szakcsoportban a leg-
ron kfvülí kinevezés). alsó rangfokozat szerint kell 9_ § 

(3) A várakozási idő az első megálJ�pítant. A srerzódéses . . 
kinevezés afüalmával _ a je- dolgo_� :8":gf.okozatána,k meg- _(1) A már kinevezett dolg<: 

len utasítás 9. § (3) bekeooésé- állap,tásanal_ a _folyamatos � 

1 

z_ok �v��t a j� utas1-

ben szabályozott esettől el
. 

te- ��� _bes.z.a:nutott szol.g.á.lati tás s:ze1;mti ot �angfosozatb�, 

kin�·e _ a szolgálatba lé,pés ideJet figyelembe kell venru továbbá a szerződéses ha-yi�

évének első napJát.51, id&.za- és ra�gfo!co�ati Mrét - _a vá- res dolgozó� ran_gfo�ozati_ bé


kos és soron Jd,iili kinevezés I rakozasi 1dore vonatkozo sza- rének megallap1tását a Jelen 

alkalmával p...->dig a kineve-i:és báiyok értelemsz;erú alkalma- utasítás szerinti rangi':'koza• 

évének első napjától számít zásával - öt.évenként eggyel toknak megfelel-óen a kineve

Áiminósítés 

. 
magasal:>b rangfokozat szerint zésl hatá�körrel rendel:kezó 
kell �egá;llapítan!. szerv (8. §) végzi el. 

l 
(2) Azt a szerződéses ha�;- (2) Az új rangfokozatokba 

5. § béres dolgozót, aki a kineve- J v
d

al
1
ó b:5

t
oro

b
l
b
ásnál a lti

g!

·ne
k
veze

t
tt 

• zés feltételeit megszerezte. a o gow � a a . ran o o!a -

_ 
(l)  Ha a dol_gow . �asa�b 

I 
szakképzettsége s:reiintl szak- ba kell _ki_nevezm. a �é

szakcsoportra Jog001tó is.ko.ai csoportnalc ugyanabba a rang- 1 ses hav1béres dolgozo ran„fo
éos v�ti, va!t". az.za1 egy�ml6 fokozatába kell kinevezni, I 

kozati bérét ped!g aszerint a 
értéku képes1tést szerez, ot a mint amely rangfokozat sze- rangfokozat szerint kell meg

magasab1;> k.éf>:sítés __ megsz.e:-
1 rint szerzódés'e� minőségében álla�ítani, amely '.3t a . jele_n 

l'ksének_ 1ga�lását kovető ho- 1 rangfokozati bérét kapi.a. utas_,tá_s 2. s,z. mell,ekletet _ke-
nap elsó napJával a magasabb pew ósszehasonllto táblazat 
iszakcsoportba át kell mlnósí- (3) Annak a szerződéses dol- értelmében a-z eddigi rang.fo-
teni. feltéve, hogy állandóan 

I 

gozóna..� a részére, aki rang- kozata és várakozási ideje 
a magasabb képe,;ítésnek Illeg- fokozati bérben nem részesül alapján megilleti. Azt a dol
fek-lő munkakörben teljesít (pl. szerzödéses fizikai dolgo- gozót. aki jelenleg az egyes 
szolgá:lato . zók stb.) esetleges rangfoko- szakcsoportokra megállapított 

(2) Az átmlnósitésnél a dol-
zat-0t a fe<ntl S"Ulbályok ért.el- rangfokozatnál magasabb 

gozót a magasal:>b szakcso- méhen kell megállapítani. rangfokozatba van kineYezve, 

portnak azono.s sz.\mú rangfo- az ú.i szakcsoportjának 1 .  

kozatába kell kinevezni és vá- Szolgálati rímek rangíokozatába kell kinevezni, 

rakozási idejének kezdetét a ez azonban a dolgozónak 

korább! szakcsoportjában és 7• § rang.fokozati bérpótlékra való 
ra:ngfokozatábnn megállapít.ott (1) Minden dolgozó azt a jogosultságát nem érinti. • 
várakozási ldéj&nek kezdó idö- szolgálati cfmet használhatja, (3) A dolgozó első kineve
pontjában kell megá.!Japíta.nJ.. amelyet részére a felvételi, z-ése alkalmával várakozási 

(3) Az áll
amvasúti dolg zók 

Hletöleg �ineveres.i okiratban I idejét nem a szolgálatba lépés 
havibéres bértáblá?..a�an 

megállapitottak. 1 é,·ének első napjától. hanem 
csillaggal tne"jelölt rangfol·o- (2) A kinevezett dolgozók I a s:zerzödéses min&ég�ben 

zatn.il magasabb rangfoko�t- , szo;gálati cimé� az egyes szak- fieyele�be . yett rangfok'.nat 

ba csak soron kívüli kineve7.és- csoportokban es rang.fokoza- , alapulvetelevel kell megálla
sel lehet a doJaozót átminósí- tokban a jelen utasítás 1. . z. pitani abban az esetben. ha a 

ten!, ha munkája alapján a mell�lete szerint kell meg- dolgozó a jelen utasítás ha• 
soron kivilli klnen•zésre érde- állapitani. táJ�rbaJépésekor már szerzódé-
mes. Soron kívüli kineYezés (3) A srerzódéses fizikai ses havibér-cs dolgoz.ó. 

(3) Az Allamvarutak ,·ezér- / u-anyelve« aklpjan határozza vagy a vara.kozási ídó le'elt.a 
t�atója az „A'' rangfoko- j meg, hogy a dolgozó beszámí- elött magasabb rang:(okoza.tba 
7-atba. a fólgazgatók a .. B"' ; tásra k-er-üló szolgálati idejét a dolgozót - a rangfoko7.,a•j 
rangfokozatba, az jgazgatók a I az egye5 szakcsoportokon b& bérpót.lékra való jogo,;ult.-<tá-

nélh'iil a dolgozót a feltételek dolgozót . .szerződéses fizikai (4) A 'el tasítá 1964 • -
.,�,,,.,,..,...,;.•,...,,AJ,/'\""'11,,1>,•,,.;.•�-�·AJJJ\·��•......,,r,...,,.-.,,,,,.,,,,.Nv<"��-"J,I'\-,�.......,,...,..,.,,.,...,,,,..�,..,.�,._,.,_.,...,,..... --A-.L •. ... , d 1f'7,,.. •,� .:r...J . • J en u s . Ja 

? megsz.,.......,t koveto honap el- o...-,zo • a . zen.uue;es havi- nuár l-én lép hatályba ha-
� só napj, ól c.sa,k a magasabb � do�oz.ó bérren'.1�zer��ől , tálybalépésével egyid

.
ejú!eg i szakcsoport legalacsonyabb e� allomanyc.s_o�rt1á,ol fug- hatályát n-szti a ;\!unka Tör

csillaggal �elölt ran!(fo.·o- �oen a •·"�..erz�e� h?vib':'"es venyl,önyvének a7. államvas
. ?a\ába kell kinevezni. Ez a u�,emJ (mu9.al-.-i. ,rodai. ege,z- úti dolgozókra ,·onatkozó n,,._ Az államvasúti l,avibéres dolgozók 

mÜnkabérének megállapításáról 
··neveu': azonban a dolgo7.ó- �gügyi, fi zikai) dolgo7.ö"', rehajtásáról szóló l •t/22.'1953. 

·
, 

nak a ra_n�ot·o?.atf !>é:Póllók- ilietole-g •·· �odeses havi�é- I 4. A. sz. renoelet (V. R.) 
l ra _nilo Jogosultságal nem :es _dolgo7.ó szolgáJatJ c,m 

1 

• §-ának (4}-(5)
_ 

bekezdése. 5. 
? érinti. illeti meg. !l-a. 6. §-ának (3)-(7) bekez-

i ,, • , 
� (4) 11.z átminősítésre egye- (4) Azt a dolgozót. akinek dése. 7. §-9. §-a és 10. §-ának 

Szar o' u#nr1' #nr ue',rr� ar,*nra . be.kb� értelems,zerúen aJkal- mé-z:riök vagy mű.� műszaki ké- (1) beke�.dése. A Jelen utas!• 

I U�, IU� 9' I I lii 'I IU� 'I mami kell a kinevezésre vo- l pes,_(é.,e van � J:>űszaki _mun- tásnak az egyes szakcsopor-
? natkozó szabályokat. kakorb1;n . telJ_estt szol�latot. tokba és rangfoko?atokba ,·aló 

Az Utasítás 3. §. (2) bekez- 9. randokozatának az új 3. csoportjának r. rangfokiozaitá-) a sZOlgalati ,:-_m, . t�blazalban kinevezé�P. ai: átminő<ítésre 

déséoon !oglalt.ak sz.erint, a rangfokozat, mig a 7. rang!o- ba kell kinevezni, ez cizonban� S�rzódí-se„ badbéres 
felsorolt �7.o(�ala_ti c�mek m�- k a swlgálat.i cime-kre vonat-

cs.illagos randolro-zatban öt- koz.>tnak az új 1. �okozat a ra:nqfoko:a.ti bérpótlékra � • lett .a mern_?k, �lletoleg mu- kozó rendelkezéoei kilerjed-

evnél töl:>b vá.alrozá.ii idővel felel mcog. Az új rang.fokozati t-a!ó jogosu.ltsá.gát nem. érin:ti.l dolgozok s�,. a felsofoku technik1:1mot ne-k a fizikai és �z egyéb - a 

rendelkezö dolgozó rangfoko- bére nx eckilgi 550 forint he- é - . i rang(okozati bére Yegzetteket a s7..aktechmkus. MA V ha";bérPs bérren<'l�zerhe 

zati bérét. anak a ran,gfoko- lyett 650 !o,rin,t 'lesz. míg a � ldaul,
, 
ha a clolgozo 4 Ill. � orvosokat pedig az orvos, nem tartozó - dolgozókra is. 

zatnak megfeleJő �e kell rangfokaz:ati bérpótaéka a 750 sza c&opor. 7. va.gy B. ra:nqfo-. 
6 § 

jf illetóleg föo1·vos cím is meg-

k" . . . ely ót 
. és 650 kőwtti különbség ko.mtába t:an. akkm- 1964. ;e.-) · 111eti a felvételi. illetőleg ki- Rödönyi Károly s. k. 

k��; !rapjáo m�=:: 1 �is 100 for5nt z. · ' nu.ár 1-töl az uj l�l. szakc �� (1) A �zerz6déssel �lkalma-
1 

neYezési okiratban foglaltak miniszterhel�·ettes. 
J .A3t tl do'gczót, ttki jel,e,nlrg port z. _ranafok�taba kdl ki-; wtt haV1béres dolgow rang- , rerJnt. MA v vezé!igazgató 

Rangfokozafi bérpótlék az e1711W &20kcsoportokra nevezm. Az ily•m do!g,:>>ók{ 
1 megállapított ran,gfoko:a.tnal -ramgfokozatt bérpótlékat a.z 2. n. m�llékki a 13'00111963 1 2 n. ut,uiitás hoz 

Például; a dolgozó 1956. ;e.- 11u1.gmabb n:r.n.gfokozatba I alábbi táblázat a1ap.jcín keU " . . 

1tuár 1-i varalwzási id�l -nyert kineoezért, a.z új azak- mega:!lapitani. Í 0SSZEHA.S03Llr0 TÁBLÁZAT A RWJ f:S OJ RANGFOKOZATOKROL 
oon a II. szakcsoport 9. rang- ! . , . l l. n. 
foko:,atába-n.. Az tit éri i:ára- , R e ft i O J Régi rangf.ok<XZa!l:i. bérének ) m. 

kazári ideje l..-!elt 1960. de- • megfelelő, új 
\ 

Mg, 0'f ttJ 
rember 31-én. Ha a rangfoko- szak- rang- szak- ra.ng- rang!. =- nrng- rang!. rang[. ,  
za.ta -nem Ien:ne csi!üigo3, ak- csop. fok. c;;op. lak. bér csap. fok bér bérpótl ) 
lcor

tt 
��l. jan

8
uar 1-én

! 1 elálé
b

·- II. 5 II .  l 750 t. 1 810 811 ) pe · .,._,,.na a · rang owza., a. n 6 II l 750 I 2 760 1 0  � 
A jelenle(1i II. szakcsoport 9. . . . 

l 
ra.nqfo./cozata megfel.el a� -új HL 7 Ill 1 700 n. t 750 50 

l 

�;,:'.11:��- ::;z r�f1�::= i�: J i�· f �g r�i: i �g� ;; l 
fokoMtna.k. Az ú.j rcin.gfolro- IV. &40 III. 2 �� 10 ? 

2a.tl bére 650 forint trsz a.z V. 1 1  
�· � 

580 IV. l 60 j 
"ddtgi 550 fonn.ttal szemben, V. lll SSO IV. 2 600 20 � 

(Folvtaúu a 4. oldalo-n..) 
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de mtt:el 1954. ;«nu<ir 1-i <il
wtpot =erin-t. nyolc évi t:árci
kozá.ti ideje i·an a aillagos 
nim,gfokozatlx1.11, a nmgjokoza-

········································-·--·-·-·-·�-"·���·-·�·�·�·-·-· .. ····················· ..... ········ ... ················· 

ti bérét ki keU eg&&zíteni a. 2. 
ra.n,gfok.ozat sze,-,nti összegf"e. 1 •· me!U!kte, a 1310-0Jl!.!CS. 1 .2. u. 11tA&ft41boz. 
ll11en do!gczónak a ra11;;!oko- ·.:.·...::.::....:;===-=-===::;...;=....::�==== 

t:agyis 50 forL11t lesz. 
Allamvasuti szolgalati címek 

zatf bérpótlék.a 100 forint és 
1 65U forint közöttt különbség. 

Ha a dol oozót az 1961. ja- --------------------------------------
nuár 1-!ol s:drrútot-t öt evi F.ang- s z  A K e s o P o R T 
,·a1�0L&si idCn belül ki-•eve- 1�:,0- ---:-

1
_----------:

11
-:-:.._-----------:

u
=-

. 
_______ _;__-:=�-----------------------------

�. a 2. ra'lgfokoza•ba, akkor __________________________________________________ rv_
. 
__________ v_

. 
______ _ 

a ran;:fokozati b�•rpótléka 
me:;szün ik, ha pedig 1966. ja
nuár l-én sem lép eló. aJG<or 
ettöl az idótól kezdódóen a 
ra.'lgfokozati bérpótlékát fel 
kell emelni a 3. b. az 1. reng
fot:ozatok kfuötti különbség 
ör.szegére, 750 és 650 forint 
kö�ótti küLnbségr-e, vagytls 
100 formtra. 

E!öfordulhat o.yan eset is. 
hogy a dolgozó 191'3. ja.'1U&.r 
1-! ,'ti.rakoza;j idővel van a 
II. szakCS<>!X'l1 9. rar.'1;foko:za
tábsn. Az 1 964 '.anuár 1-i ál
Jaoot �-zerin' várakozási ide
je alapján a i. r:il"l4!fokozat il
le'..né meg. A 11. s.zakc.soporf. 

1. l'óta.nltcsos l. 

2. 1"6tanAcsos rI. 

i. Tanáa,os I. 

4. Ta náCSO$ ll. 

;. M<·rnök tc51ntéz6 
�tkár l. 

e. 'Mérnök f(hnttz-6 t' 
Tltkltr II. 
Mérnok Jnt,t:W 
Se;:�Utkár 

1. �1.érnök főtiszt 
1·oga1mazo 

1'6tanacsos L 

'.Fötanácsos tt 

Tanácsos r. 

TanacsO!. n. 

SzaktechIDkus 
!ólntézó 1. 

szaktechniku� 
fólntezi5 IL 

s,aklecblllkug lntéz6 

l"ófelÜffel6 

Felügyelö 

Fóint�t6 L 

lnt.é:6 L 

Intéa6 II. 

F6t!arzt 

Főellenőr L 

Főellen6r Il. 

Ellenőr L 

El.ienór II. 

Segédellen6r 

Segédellenör n. 

Segédúszt L 

Segédt!szl Il 

FelV!gyá•ó I, 

Fe!V11yáz6 II. 

FelV!gyázó III. 

SegMfeJV!gyázó L 

Seflédfelvigyázó U. 

Sellédfelvtgyázó IV. 

Munkás t. 
Kezel6 L 
l\iun!iás Jl. 
Keze16 ll. 
Munkás III. 
Kezelő Ill. 
Munkás IV. 
Kezelő IV. 
Segédmunkás t. 
Segédkezelö 1. 
Segédlnunkás n. 
Segédkezeló ll. 
Segéd.munkás III. 
Segédkezeló w. 
Sei:éd.munkás IV 
Segédkeze!ó tv. 

s,D•• t1azsat6 II. 



.. MAGYAR VASUTAS 1964. JAl\'Ua\R 18. 

Az á llamvasúti havibéres dolgozók munkabérenek  �,� , 
r 

� 
megállapításáról szóló utasítás végrehaitása .. 

/:' 
Folytatás a 3. oldalról. ségből 24.124 órás forduJó s.re- mi technikusi végzettséget le-

1 
A rangfokozati bérpórtlékot 

a rangfokozat! bér rovatban 
kell elszámolni és alapbér
k@t lrell figyelembe vennL A 
:rar.gf.okoza,tl bérpótlék össze
gét a besorolásra jogosult 
SZErV áillapítja meg. 

rint te!j6'llt swlgálatot, a fel- velező tagoza;ton 1963. decem-

JtllE' G s OK 11 ,,,, •• , ., ,,, ., • r 0 ... merülrt: többletmunka.időt ki- ber 31-jg szerezte meg. 
,A 1,6 �- �- Ifi 1f ,:a ,111 zárólag szabad idővel lehet 

megváltaru. Amennyiben a 1 , k '  11 '"' ,_ 'I 24 24 órás fordulószolg.álat A gyakor/a;; idő Be�z:é!getis G munkásvécfe!emről es a mun �as3, ChCl.oro 
miatt felnmrül,t töbh�elmu[l-

Szilvási György, Mezóhe- hát 150 adag ebéd fózésére kaid•3ér<t járó raabad idő 60 A mu.n,ka:kö,·1· bértábláz:at a Decamber végén szár.)os 1 
1 • mér•t�"'te''• _ mondotta -, nap eltelte Uta'n sem volt ki- · J á ·d 1 · · k'snl I gyes állomás munkást·éde mi O -- "' 

leg'iibb munk:;:kö.l„-en az iEko- mun < sve e mi es _:imn .:· •. -
ldá á ma pedig 250 vasutas ebédel 

A többletmunkaidó 

elszámolása 

adható, a szolgála.ti féatök er- lai vé;;;etlségie-n é; s ·ákkép� 1:.ít.á"1 E-ktivbta gyult os-sze felüg;·elóje két mego sra v 
• ott. A személyzet rendkívül 

ról a'.'Ollnal réscletes jelan- &fiésen felül g;-akorhti idót is I szat!cn:erv�zetunk l<özpontjá- ró problémáról beszélt: 
nehéz körülmények között tést köleies tenni az i.ga7€ató- előír ce;orolf.si felté,e'k�nl. A ba'!l az cg.sz évi munka é1·ts2- - Személyvonati vonatki-
dolgozik. mert hi.ányos a konyság illetékes osztályához. Az gyakor1ati id5 s,á,ní.tá:;iu:a,, 

1 k2lé;ére. Az all,almat me3ra- sfróink esetenként tehervona-
ha fel,sze-relése is. Sürgős szükigazga� tarfa!é'kcs vagy . tehát ragv j"Jlen,'¾fa·•= rnn a g-adva besztlg'é>ttiink közülü.k tokat is kúérnek, s nincsenek 
ség lenne e{f11 200 literes fózó-A munkaköri bért.áblá.zat- egyéb dol,gow kiren,delése út- 1 dclJ(}zék be,rn:o! ísá-ál. Az n :ht.nnyal az idószen1 proble- ellátva csizmával. Az a kéré-
üst beállítására. Nem 111R!J-ba.n szereplő bértéte"!.ck a i·án rend.alk�7.zék a szabad idő Ut"�.írt'·ba- fosr1,i:! t"'c S2"'1iTit I m,;h:ról. sünk. ha tehervonatot kell kí- , __ ,. t „ 

1 
�- ""' ,, <" "-'· 

lk 
• feleló a hatvani tia.su"'"'o"' u-„Poctás-kapus" bér,t.é�elek kiadá~a irán,t. A,men,nyiben .a teljes e,'.'é:?.zéb� fi.gv�I<:mbe / sé-rniük, adjanak nek csiz-

zelóeUátása sem. Megoldatlan kivételével nem Veszik fi.gye- szail:>ad Ldő kiadá.s,a erntleg há- , kell vem,; a ,•�>Sti.ná.l h,s,,r.,:ó Miárt r.em szól. ak? mát. A munkásvédclembc az a dolgozói; étkeztetése Vá-lernbe a do�k havi muiD- j rom hénap a•lntt -sem U'rté<n- : munkakö�ben el�öltölt időt. A I is belet.a-rtozik, hogy megóv-
A f"'ld krudej-'.it. ElTe való tekintettel ne meir, az Utasí'ás 4. §. 6. e) ' J-mxmló rr,u�lrnkik fog.3Jmá.t Sz<1b6 1\Iih!l..!y munkásvédel- ;uk dolgozóinkitt a reumától. :���;�t::;t�!

s
�:"mondt: ; azokban, a millllkakörökben, pon!iáoon előírt felel?ss,éga-e, 1 nem kell mcgswritóan érte!· mi felü.treló elmond<Jtta, hogy Másik problémánk - folytat- i,asu.ta,sole étkeztetését. 70 dol-ni.e!yek� napi 8 ,oras és vonást kell alika.Lma:mi. =zn,:. 

I B:l,1-.§s megye területén 2!!6 J ta - hogy nincs ü=emi kon11· oo�ónk maradt meleg ebéd 12/24 
.

. orás for�ulo..�lgálat 
Altal,l,1:;an te'jC$ egész.ébm m:rnká„n·éde!mi ó-r tet·ék,my-

, 
hánk. Az igazgató.,ág többszö-r 

nélkii!. szermti beosztás _15 "'.!�fordul, A besorolási feltéfe/ek f'gyelembe v::ihetök az olyan kedik. Mcgiegyezte azonban :  fgfrte a konyha létesítését, de .1 tk t'ból Is a d�:6�
unk�

f
1 bérot 

;amti munlrnkörb':'!l eltöltött 1 - Munkásvédelmi óreink nem tapas,taljuk, hoqy ezt !'z E hnrom n�'1 a .  r,za 
te-

;U:.kaidJve1 ar:;�
n 

ö;;zeg� A mun..'c3.kö•1i bértí.bláza,1,- iook. amelyb;,n f.=e.t !?"a- nem _elég_ �ktíva.k Ha. �gkér- ígéretet valóra. is aka-rja. val- ��:;cit;�e!��t::
1 

szol-
ben kell egál, .. . _.. __ , ban <>lóírt besorolási feltéte- korlatot a dolgo2o a becoro,ás-

1 
dezzilk toluk, hogy miert nem tani . . . .  

k' m ...,p1"""". lek (áital.á.ban iskolai végzett- kon· munkakörében hasznos!- szólnak a hanyagul do!gozó1:- gálati helyeinken a mur. ::,.�-. · '·-
H 1., • h I tké védelem és a m1.mldsellá Az utasítás 4. §. 6. a) pont- ség, szakképesités és gya,,..,r- tani tudja. Dye,i töbl>eic kö- m, azt i;álas::o!ják: szóljana/: a,�anr e yze P jáoo.:n foglaltak s.rerint, ha az lati idó) rrJndegyikével ren- �Att a múvezetnk esetében, a elóbb a vezetők. ők is látják helvz.etét. Sok még a tenm-

-'-lk k U .,_, • ak = · b ' ttsag' valo··. ho"" kevesebb Jegyen a áhlandó nappalos dolgozó át,- uc- ezn.ie e a ,,, .. ug�on munll<ás mu,1Gt�kö:--t,en eltöl- a hanyag ágokat. Ebben rész- A Heves meg'}ei 1zo ..., 
menetireg 12/24 órás forduló- ahhoz, h_?S:V. a munkakorének tött idők, amelyb:m szerzett ben igazuk van. Magam is ta- munkásellátási fel<>lóse, Rez- panasz az étk<>zte• ·•.re. a dol
swlgálat szel'int teljesít swl- megfelel? bértétel szen.nt �-,e. gyako:rfülllot a dolgozó a beso- pa,s:ztaltam, hogy némelyik ve- nyák Zoltán i� szf,vá tett né- P,ozók ellát.�sára és keve.•ebb 
gálatot -, a tartalék0&0k ki- sorolha_to .le_gyen. I.gy I>é;ldául roláslrori munikakörében hasz- zetó szeme I-dttá-ra sé-rtik meg hány hiá'!lyos..'<ágot. legyen a baleset. 
v,Heléve1 -, a többletmunka- az űgymtézo I. munkakoi:be!' 

1 
nosít,ar, i tudja. A más yáJla- 11 munkiisi-édelem s.robályait. - A ha.ti:ani iLzeml kony- (Lórinc-i) 

időért azzal azonos tartamú foglalko;:tat.ot� do�gozó . r_esze.. Iatnál h2,;onló munka�-örben E'mondotta például, hogy __ .,...,. __ ,_._....., ______ _ szabad idő iLleti meg. E �� , r4: !Egaaább_!,w.éptsk�Jru �- · eltb1lött ldót csak fele rr:é=:- december 7-én a 2;; kilométedelkez.éssel kapcsol!a.tban mm.- segl, a:z _elou,t szak_v�ik cs tékben 1ehct figyelembe Yeciru. 
1 res sebessé<;gel Békélscsabára den esetben vizsgá]m kell, megfelelo pakorlat1 idő a be- Amennyi.ben a más vá'ilalat- I bejáró 698.asról nagy tásb."'ákhogy merült-e fel töobletmun- �r<:>lás elofelt";te1e: Ha . ezek nál el,töltött d-dő alatt a dolgo- l kal leugrott az egyik fékező, kaidő és mennyi. kozül vaJaanelyák hián�� :�- zó olyan munkakört tölt be, I Varga Ld:;-16 vonatátvevó 

A bécsi gyorsvasút 
PéW.ául :  egy nappalos do!· k<;>r :" dol,gozó _az űgym�ol� ame!yboo S:Z.."'n�:-Lt. gyakocla• 1 pedig felug,-ott a po�;zyás?.ko- l9ő:!. ;onuár 17-én nyfü gozó hétfőn reggel egy alka· =e� al

��:1n 
n

=k � 
a

zon 1 �t a besoro�ás'k'.>n -��kakö- 1 csiba. Minr'e7 a forgalmi iro- -meg a:? tíj bécsi {l!'Drsoo.,z'-t. lomra 1Z,Z4 órás fordulóban ooii.étel ·szerint amelyik beso- 1 � ,l�. 1 "'�\:; � �-; da elótt t'ir•�t. A . ..-...olgála:- Építéséf>el az é.!!andó.zn fo-helyettes!t. Ti:ibbletmunkaide· rolási feltételefulek megf�. 1 {;" ' _ 
ne.-n 

e: e · tevó látt2 t! ·ét „ha1álugr�s• , kozó:!ó l,;5;:úti kcz!,krdés je - a fordulószolgál.at t.ar- _ . • .. em venru. de nem �!ólt. miatt l<ri-,u,16 vi!;.amo-,. és tamától függóen - 2-4 óra. Az ugymtézo mu.n.kakorben Az Utasítás 1964. január 1-i - A vonatkf.sé-rók hely�e•e autálntszforgalmat kivá.nták A több!etmunkaioonek meg- fo,rl•a•lkaztat.ott dol,!ozók 8;1"- végrehajtá!ia; aITG:umáva;I min- i., nehéz - mondotta. - Kü- teherment.?Sit,mi. felel,ó smood idő keddmi -reg- űgymtézó IV. lbértéte1nél lll:J- d do'= 6t b 1 zi orol:nt 1önösen azoké, alcik Szajol 
A most iiz�'-- helile:-:e'! geUól kezdve. már kiadható jebb =,'ban nem sorolhatók en ,.....z e ::e s ' oil!omáson t•áltanak és az éj- �,,.,,., - " 

részére. Ha hétjón este éjsza- !Ilél& aikkor �• ha � itt e1ó- azokat is, akiknek a munka- ,::akai órákoon hat órát kell vonal 13,6 k.-m hosszú. és 
kai szol{,álatba lép be egy al- írt besorolási rel,térelemek köri bére e9etleg nem t:ált<>-

1 a váróterem bon tartó:kod- az elsó építési szaJ,a.zát ké-
k.alomra, a többl.etm.unk<i.ide- sem fele1ne!k m� uic:ane.zek zik. niuk, mert laktanya ninc,, pezi a te_-r':'€zc_tt nagy bécsi 
jét elsősorban a hétfoi nappa- v�atk�z.nak a_ kozponti_ SZ?!· gyorsvasu.h hálózatnak. 
los munkaideje megrin,-idítése � f�lóaoóira. és �oadóim i;--""'•""'·""'·"""..,...,·""'·,,...,.·""'·""'·"""""'-""'·""'·"""-""""""",,...,.......,,·""'·""'� 
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doorncíl 
útjá,n úgy kell kiadni, hogy IS, • yagyis 8 főel&>dói és elő-

� � (Déli v:isút) kezdődik és az 

:;�;;:;::b;;e�:
n 

::an��
za

i: r;�t 
m

;�� ..;
og

;� � A központosított fuvarozás eredményei ! egykori DéU ös.szekötő és 
éjszakai szolgálat rend.kívüli b.•I'tete1nd leJJ�bb �l t _ -

> kf_;ül�ny�k miatt ne� oolt nem lehet. 
� A szegedi igazgatóság teru- j tési állomásokat. I.gy felké- � e,orelá'.h'!t0

, '!:�. a többle:· A szr!gálati f':nököt és he- i. Ietén 15 nagyobb állomáson szmteoben fogadhatják az �  mun7?1,_dot esuto�ok _regge(tol Jyettesé.t a szolgálati hely cso- >. szervezták meg a központosí- 1 
rrányvonatokat. ( kezdodoen kell ktadnt részere. portba sorol�<>ának tn®ele!ó � tott fel- és elfui,a,-ozást az Szilád! Sándor { Amernny;ilben a dolgozó egy- �,:'étel szerim kell �olnl, t

.
· AKÖV köziremúködésével. Az Szeged 

i más után két alkalommal tel- leJJe?� nem sorolható.\. Az� őszi forgalom során a közpon- "I je.�it 12.124 órás fol'dulósz.olgá- Utasitas 5. §. 2. a) Poll „Jába[l . tosított fuvarozás eredményei ( latot, nem merill .fel többlet- említett '� és h;>lyette- � is javultak. Miért nincs fadugó ? t munkai.dó abban az esetben., sek, amen,ny�oen 40. életévil- � 1 
tó '"

kk t ké- .. 
ha a forduló s:zeriniti beosztá- ket betöltötték, az e>-,írt ls.ko- � Je en sen cso en a 

� sált reggel kezdte. Ha hétfó:n lai V'égrett�ég, iJilietől.eg .szak- � 1:.'.:�:. rak
s

_odá
d
so� szá

s
ma

t
Kec

á
s
l
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l • ny·Ios

m
k mereu_ 

te
ko.sd

,
és
h

�
gy
nez

a
f
g
ad
ó

zmug
o
6rz.clao-1·s i. képesítés m�e ailol fel- l "'"';'"• .ege . es zen es <?"" " � reggel kezdte a swlgálatát, 

menthetők S. masokon. Masutt a rakodá.$ szükség van. - Bármilyen fur. { majd kedden este újból szol,- : . ( gépesítésében mutatkozó hiá- csán.. hangzik. dugó nemcsak } gá.]Ja,tot teljesített, a kedd éj- Az_ Uias1,tá.� hii�1J!<ooolt sza- � nyosságok gátolták a gyorsabb az uvegbe kell . . .  � szakai s:ro]gálat után is meg- kaszának végrehajtasa szem- >. zá • tő. h • al csak kell k ' illeti a 24 árai SI.abad idő, pcmtjáiból vemtók és helyet- E s 11!tá.st, ként_ a ne ez • Azaz ene, mert o • � 

n11!a.k felht>s:r.áMdt:al. f!piilt. 
Egyedii! a Dél! pi!;;audrnr 
1:ör:::etében keEett ew-e· 11 
km hoss:ro a1ai/Út.s::ak'1-ci 
ú·'.onnan m0gép,teni. A tel
�en elavult t'On�!szakas=o
Úa.t, amelyek még a 1.=út 
alapításának nap_iaiból s7ár
ma.=!ak, át k<'lv,t. épitc,:i. 
E1rn.e� keretében szá=• 
hidat ;.� ú.i iá kell�t-t épí�e,il, 
íg11 az Érzaki vasút Duna-
1.idját is. Vala.meirnyi állo
m.ás szintén új épület. 

A vonalat az ÖBB-n-'l 
.szabványos 15 OOO Volt 13 Z 3 

majd csüt.örti\kön regg,e1 a tesek alatt a srolg,á.1ati főnö- . k;J-treszek és a tomegáruk ese- tóber óta a tapolcai fútóház- E 
rendes beos7ltásá:ban köteles köt és helyettesét, toválbbá a � te�. Sok go�&:>� o�ozott nál problémát okoz a fadugó- � 
szol,..s'-tra i·elentkezni. Hétfő vállalatok műszaki, vala.mint l IT:�g a m1_mkaerohiany_ IS. A hiány. A szertár ugyan meg- . 

,....,.a, S. ko=ontos1tott fuvarozas a rendelte-, de szállítmány nem i' reggeltől s:zerda estig mi.'lld a gazdasági és adm.imsztratív l "". · 
-:;: S: 

Az osztrü vasutak új �illam� mozdonya. 

_., · d � ·-'· 1 • · vezetőit lrel1 ér,teni. Nem te- >. n�hezségek ellenére -:-- elose- jött. Még szerencse, hogy Za- i. tszaki rosútvon:iton keresz
�
..,.

b�� 2���4 ° ór-�t 'kin.thetók teMt ve-zetóklnek és �  gitette, �ogy a sze,g�1 _i�a�ga- laegerszegról sikerült kölcsön l tüL jut el Florid.!:dorfb'.'1. Je
a munkaideje, tehát többlet- így az előírt i<ckolai végzett- � tóság potolhatta szálhtás1 le- kérni 30 darabot. . !enleg öt á.!lomá., üzemel. A 
rnU!l1.kaidő nem feriilt fel Ha ség illetőleg szakképesítés > maradásának nagy részét. A fadugónak pedig fontos � munkák befejezése után 11-
pedig a d-Olgozón,a!k hétfőn, es- m� alól a 40. élet- ;.  A tapasztalatok arra figyel- szerepe van a gőzmozdonya- { re nó az állomá.sok számc. A 
te kell a forooló szerinti � évük betölt�e esetén sem ( meztetnek, hogy tovább kell kon. Ezekkel tömítik az eróát- 2 két vég.illomáson kí.:ü.l 
gá1.atra jelentkeznie, s erről a menthetők fel a músza:ki és ,  javitani az állonufaok és az viteli szerkezet, a hajtókarok >. gyo-rs helyiérdekű forg2lom 
dolgozót előzetesen érresíitet- forgalmú részle,gv&etők. } A!fő_V-_kirend':_lt.�éi!.ek e{f11ütt- kenőhelyeit. Ha nincs dugó, az � létesül, amely MeidJ,inqból 
ték, akkor a rendes beosztá.sá- A forgalmi szaka.lkalmruz.ot- � mukode&é�. Kulonooen font?S: olaj szennyezódik. és kiverő- { Bad Vfulauig és Fli-ridsdorf
ban a hétfői napon nem rel- tat ha nem rendelkezik az ( hogy az rrányvonatot jndito dik a csapágyakból. i. ból Stockerauig szállítja. a.z 
jesít s?..o]gá,)a,tot, hanem a hét- előírt be<,orolá�l fel,tétele4<kel > állomás�k az utasítás szerint, Sürgős segítséget kérünk! '>, utasokat. 
fö éjsziakai. majd a s:zerda legfeljebb egy bértétellel lehet � időben értesítsék a rendelte- D. J. Z A W:>1',mtsút meglevő vo-
112ppali sz.o:!@álata után csü• alacsonsabban besotti:ru. !, 
törfö'kön reggel köteles �zol- E gálatra jelen.tke7lrni. Ha pedig Mikor adható mentesítés ( 
a hétfő esti szolgálata nem , voLt előreláthat:ó és hétfőn a A múS?..aki, forgalmi, val� } 

1 millió 786 ezren utaztak vidékre 
Budapestről az ünnepek alatt 

rendes munkakörében is le- mjnt a ga,zdaságj és a&m- ;: 
doJ:go-zta az egész munJ<aide- nisztratí v ügyintézői bértéte-> 
jét, akkor szerda est'� 8 töob- lek alatt felsorolt munkakö- i 
letória merül fel, melyet csü- rökben fog1lalkoztatott dolgo- >. 
törtok reggeltől kezdődően kell zót, ha a 45. életévét betöltőt- � 
részére szabad időben kiadlni. te az 1964. január 1-i beooro- 2 , . 

A több napra !;erjedő focdu- lás alkalmá;,al az elóí-rt islco- S. A karácsonyi és az ujév1 ün- \ gok is indítottak mentesítő vo- netrendszerú közlekedésben a 
Jószolgálat esetén is _ ideért- lai végzettség m�se alól tnepi forgalom minden évben natokat. nombathelyi és a pécsi igaz
ve a 24124 órás fordulószolg,á- a felettes sr.erv (igazgatóság, tnagy feladat elé áll (tja a v�s- Az utasf?rgalom alakulása i� gatóság ért el figyelemre mél

- ADATOK AZ ÜNNEPI FORGALOMRÓL -

Jatot is -, a fentiek szerint felügyeletet gyakorló szak= j utasol_:a�. A forgalmi dol�oZ?k· érdek_es kepet. !1'1utat. Buda- t6 eredményt. 
kell eljárni. tálv) vezetője felmenitheti. Ez s, nak f?kent a karácsonyi har- pestrol l . �1llió 786 ezren l\lindkét lgaz:gatósá.g 98 

a felmentés kizárólag az Uta- pnas unnep _okozott _nehézsége- utaztak . VIdckre. Ho� még százalékos menetrendsze-Ha a dolgmót heti pihenő- sít.ás első végrehajtása alkal- l'ket. De. m1Y.el az 1gazgatósá- se�. ,,nei:telenedett el a 2 rüséget ért cl. napján veszik egy alkalomra 
mával er,gedélyezhetó ezt k&- s,gokkal Jól osszehangoltá.k a milliós fováros, ez annak tu- Az elmúlt évek tapasztala.-igénybe fordu:lószolgálatra, vető áth�lye7.és, vagy munka-( te_:mi"l---al�kat, arán�lag zöklke- lajdon.!U_1at�, hogy , tait figyelembe véve a buda-alckor az igénybevett heti pi-
körváltm.ás &etén a dolgoz.őt l no nélkill , bon_Yolódott le az a v�dekrol Bu�apes!re er- pesti személypályaudvarok 

Hz-el villamosították. A pá
lyán helyenként ZO ez,-elé
ke8 emelkedő is 1,,an, de en
nek ellenére a vonatok ae
bessége eléri az 50-80 km-t, 
sót, az elővárosi vonalakon 
100 kilométeróra sebessé('g2l 
futnak. A menetidő 21 perc. 
A vonatok 15 percenként 
követik egymást. A gyorsoos, 
úthoz csatlakozó elóváro:i 
t.-onal.akon, csúcsforgalom 
ídején, 30 percenként, egyé ·
ként óránként indulnak a 
szerelvényzk. 

A 19 vonalon hfromrf•zea 
szerelvények állnak 4 for• 
ga!om rendelkezésére. Ezek 
a szerelvén112k eg'} korábbi 
ismert típus tot>ábbfejleszt.S&i? 
iOTán jöttek létre a ko-rsze
rú gyorsrasúti il?em vi.szo
nyain,ak fi{f11elembevételéve1. 
Egy-egy vonateq:,1séri eg,, 
motorkocsib6l, eov kózbem6 
és egy vezérlóko<:siból áll. 

Öt nap az NDK-Laa 

henőnap heJ),ett (akár nappa- azon bértétel alapján kell be- �  utasok elszallítésa. ke-,o utasok szarna 1s ma.- jegypénztárai teljes kapacitás-
7d, '!!kár éjszakai sz�lgá!at me- rolrú amelyik bértétel be- E  A 8. szakosztályon már &z- gas, 1 millió 685 ezer volt sal működtek. A Keletiben 
rül fel), másik pihenőnapot :,.olásl feltételeinek megfe- tszegezték az ünnepi forgalom A három legnagyobb buda- például a legkritikusabb idó-

lomás nói dolgozóinak meghí• 
kell részére biztos.ítann s ezen lel )tapasztalatait. LássUJ!:. mit pesti személypályaudvar jegy- ben egyszerre 20 pénztár mű- w\sára öt napot töltött a Né-

A szegedi igazgatóság nő
bizottságának nyolctagú kill· 
döttsége Karl-1\Iarx-Stadt á!· 

belül a rendes munkaidején . >. mutat a mérleg? pénztárainak bevétele közel 10 ködött. met Demokratikus KöztáT311-telüli többletórákra is megil-
1 

� ��kkepesftfs és gyakor: { Mint minden évben, ezúttal millió forint volt. Az utasok tájékoztatása is ságban. Ismerkedtek a néme1 lett a szabad idő. Ugyanezt a lati . idoként elofrt besorolás, t is legfontosabb feladat volt a A fűtéssel, világftással nem szervezetten folyt. A nemzet-szabáJlyt kell alkalmazni ak- feltétel alól felmenrtés nem jmentesítő vonatok közlekedte- volt annyi baj, mint a korábbi közi információs irodák kielé- vasutasasszonyok életével, 
kor is, ha a dol,gozót a heti adható. ,; tése. A menetrendben, illetve években. A havazás és az ün- gítóen dolgoztak. A pályaucl- munkakörülményeivel, kirán-48 órai munkaidejé!n.ek ledol- Az összes forgalmi és ke- {a menetrendi mellékletek nepek előtt hidegebbre fordult varokon a mozgó infonnádós dul1ak Lipcsébe és Drezdába.. gozása után (pl. szombaton reskedclmi s?.akvizsgával ren.- ;jegyzékében szereplő vonatok idő azonban kisebb zavarokat szolgálatot is megszervezték. A szegedi asszonyok Karl• éjszaka) vették igénybe for- delkezó dolgw...óna'k a forgalnú � mellett december 21 és ja- okozott. Számottevő késés csak Mindent összevetve a vasút dulósrol.gálatra. nem utazó állománycsoport- �  nuár 3-a között néhány fővonalon fordult elő. eredményesen oldotta meg az Marx-Stadt-i barátnőiket meg. 

Az Utasítás 4. §. 6. e) pont, ban el-fürt vasúti tisztképző � Budapestről 168 mentesítő többek között a nagy késéssel 1963. évi karácsonyi és újévi hfvták, hogy 1964 nyarán láto-jában foglalt esetben. vagyis. tanfolyamot elvégeznie nem i vonat közlekedett közlekedő nemzetközi személy- j ünnepi forgalmat. I gassanak el Szegedre . .mikor a dolgozó kényszerű- szükséges, ha a vasútforgaa- t Ezenkívül a vidéki igazgat6sá- szállító vonatok miatt, A me- · 
- vl - sz. n. 



11164. JA!l.'UAR 16. MAGYAR VASUTAS 

Eredmények, tervek Fejér megyében Vezényel : Lamberto Gardel li 
. Ha.�cöt sza,l{szervezeti I Sz.akszerveuti bizottságaink I zottság ti<ratségvi.selói vagy a növekvő felaAiatokkal 

A MAV szimfoniku.sok ja- 1 liozt a Fantas211.ikus szimfó-
b1zottsag es egy nyugdíjas I megerősödtek, önállóbbak let- az aktívák részére t�tottak, 1 nuar 3-i lwncerljét Lamberto . nia elóadásán és tudtuk a, 
alapszervezet tartol'iik szak- 'j tek. Más .sroval: emelkedett a szóba került a balesetek elleni 

csak olya.n vasutasok tud- 1 Garde!U wzénueUe. A minden , vaiósár, meaborzcmr,a.tó hite-
szervezej;ünk Fejér me-gyei bi- vezet.és színvonala mind a me- harc. s az eredmény? nak megbirkózni, akik lé- m-0zdulatából um,eiséa,et su- lessé(lével. hogu róla maaá-
mttsá�hoz. összefogásuk, gyei bizottságnál., núnd a , . , pést tartanak a ha.ladás- párzó művésznek csodálata.s ró! van szó. a,ki utolsó nap--
irányításuk nem könnyű do- , szakszervezeti bizottságoknál. - A mult évben halálos 1 , szuogeszt,v eguénu;ér,e bámu.- '. iá:ir, .. szeaén11 12 esztimdős 

log. Annál ;,. inkább, mert a Ezt elsősorban a káderek he- baleset 1:58k egy vo1t - mon- sa · 
1 la1osan hatott az eguüites,·e. quermek maradt. akit ossze-

megyei bizottság nem függet- l ly� kiválasztásával. illetve I dotta Vegh Fere-nc. :-- Persze, EZlért a köz.oklat.á.<, mel1ett a I Min.ina e<1u más zenekart hal- töJ"t ecru e,·ejét meghaladó sze

lenítecH tagjai. a szolgálat és tervmerű nevelésével értük: e-1. ez n.em tesz • elb1?.akodottá munkás.akadémiák és a szak- lotu111k rol na, amely röt"id idő reletn'' (Berlioz emiékiratai-

az utazási nehézségek miatt A múlt évben bennünket. Egyeb teladatamk szervezeti poliLl kai iskolák a latt reljesen en n.ek a 1,arázs- ból). S a na.mi művész szu.a-

·'· · tud " k  s 'k f h · mel1ett s-z,ervezését
. 
is szorgalmazzuk. ! latnak hatása ala kerütt. s oesztivitása a hipnózis erejé-n..,_an Ja a ze e.s e er- 26 ,n.b_...,.,. . ,. ..,.,.. k- . . ud , . _, "· t ,. - . , .  ·e ""lirtól távolabb e.'<Ö szolgálati ., ... a.r ve„ r,,,,.,,. u- az idén is . od Megyenkiben jelenle-g 8 mun- IJl1/ t· Qtt efHl!le 1xúní �-eze- V= ,,.., : nemcsa,- o e., a 4 

helyeket megláto�atni .  Igy az lönbiw.ő időtartamú tanfo-
na.pire 4'1l k:ásakarl.ém1a és 12 57.ak.szerve- tójéi:e-l. ahoa11 i·u;zont a loo,r- sze,·elem iSzonuatos 1.·izióit, 

irányítás sulya Végh Ferenc- Jyamon. tartjult a balesetek meg- zeti politikai is:kola mű-köd.fi<. mest.er tökéletesen. azonosult nemcsak a zeneka1" a.zonostu 
előzését. Itt említeném meg azt i� a mui·el. Gardell. keze alatt vele és a m.ifoel. de a közém--

re. a me-izyei bi7.0ltság tifüá- De menjünk tovább. ME>g>·ei 
Az első félévi mun,l,;;a,tervünk hogy az első félé,·ben iraoo; a zen,elva:r olyan e1111.stigessé é.s séa ,s benne él a darabba.n. 

ra,:a hárul. Vele beszélget- bizotlsagu.n,k vasgálatai meg- jelentést készítün� a góc- s�mhatá.sniban sokrétííen ár- szerves része lesz az e!óadás-
ttmk a napokban az e1múlt állapított.álk, hogy csomópont- szerint a dunaújvárosi pálya- könyvtarak 1963. e· vi· mu-.'·"- nya.Utá i•áJ.t mint a tavalyi nak. 
esz!Endó tapasztalatairól ""'- a? i·a· kon ho' "'"k h J fenntart;á,si főnökség vezetőit '""" 1 • d , k �0 4 lD' ·• az e..., , , o a J'áról. Feldo'"ozzuk a i·o· ta- e oa a.'!0- egyi.kén sem. 1 A mű.sor második felében 
idei éY feladatairol. -"-ik ?�!""' ti h l d és wz1b-tiPkárát számoltatJ·uk "" . """" s- ,. ... a e Y mara 

be a megelőzés érdekeben tett pasztalatokat és ennek megfe- A romantikus és kl=szikus 
Brahm.� 1�1- súmfó";iájaoo.!' 

A múlt év eredményei 
adós a közös oéLkitúzések tel-

intézkedések,róJ.. lelően szabjuk meg a könyv- (BerUoz-. Brahms-) műveknek oli1a� brauurosan me�'!" el':: 
jesitésével. A nehéuégeket., 

tárak feladatait. örömmel tömör mcndanii-al.óiát. min- ad(i,sat hallottuk. �mi ;elento. 
baj<,kat megismerve-. felhívtuk mondhatom. hogy rolg-'dlati den zen.e; oondo!atút. de 10 

. . _ , sen kiemelte ':: m'!'vet az atl�• 
• • • a szakszerve,,.eti bizottságok Az Ú/

0 

esztendő tervei h (l()s l<oncert.eloadások sorabol - A megye, b1zotisaghoz t·= '-""' h'b ' k ki '  ·ta , elyeink többsé.!(é'nél jól mű- form,in nií-nde11 talcrusát olya,i B h ,., __ �,. . . ,h t �� .___.._-" ' · 1 . h l k ,.._.e� .. =• a i a Ja\·, sa- k"-'· ..,_ ,� •. , k la . ,_ k .. . , ra. m.s ....,.,,,.,yossa ,,a. a ,..,. 
.,.., == szo,�a, a,tl e ve en a ' VUJl""'- a ,wnyv,.,ra • a Va$- p Szti,-cil,S ·v;:i•etite&ben ka:D- k ' • ·ia t , b r W,d kocábbi évekjy,,n sok ·baj volt ra. - Milyen feladc.tok megol- u!tasdk szívesen forgatják a ru.k, ami az e7111ílett alkotók . ,za-r

o 
fJ 

m
"�t-rser, 

e 
� . .a.s 

a szervezettséggie! - kezdte 
1
. 1962-beo 7 halálos baleset dá.lát tii.zték maguk elé könyvet. mííve-'<Zi eiJ.Rpzeléseinek i•aló- 1 

e
le� nen�l 

1!Z a· es; � te ";S at-

·1 • , 1964 • ,.. __ _ ,__ . . • nueflU e.s. a muvesz; at- e., 
a besze ii:etest. - Ezert eg;iik fordult eló a Fejér megyei --re. Hasznos kezdeményeres u """' ""':'"""vatott tolmacsolasa� toc,íbba.dó tehetség iránJIÍ'/ja 
footo:, f:la�a_mak a . S?Jenr': , szo «álati helyeken. A legtöbb .- Első (él_é�j . 1;1unka�- is, mely s:reI"int ra ':��o11t. G�rdell i  _ a .. _�.:""' , a karmestert. Nos. ez a sztm--7.le'ttslég !avitását te.1-intet_ruk. baleset Du naújw,ros térségé- vunk osszeá.111tásanál a mult 

kife:iezes ef!YSze-ru eskk.oze1<el. [ánia méltán aratott kiemel-Faradozasunk nem volt h1aba- ben és a u.ékesfehér-vá.ri , _ évi tapaszralatokbó! indultunk a megyei bizottság a na- ew
. 
_teJbohntassa,l, t'aíll/ e1111 kedó sikert és nem t>életlen; 

valo. 
l 

pa ki F .bb '!kit · , .. k t gyobb csomópontokon meg-- halu, n,1. de na1n1on pontos m- h . ,, • 
, , • lyafenntartási főnolcségn� .: 0 . ce u� . . <>- téssel a hanqu/a.t.ok közvet,- _rxrú az un.,i,ep..,s soran sem. a 

1963. vegere megyenkben volt. A megyei bizo1tság mun- "abbra 1s a termeles ��tese, vi7.sgál,_ia:: mi_ t�nik a tesere szo!gálo lelem.ényes karmester. �� a zenek41' 

95,6 százalékra. alakult a ! 'kavédelml ónaratokat és an- a munkafegyelem :•zilardltasa, tenneles, tana.cskozasokon mozdulataival hol mértéktar- 1 nem aka1't.a ktzarólar,wf!-n el-

tts · _. 
.. , a balesetek megelooése. ! ne� elhangzoti ja,'1l5latokkal. tó. hol „ mu kii:á:n,aJnwi na 1c  fcx,adn,, a t_apsok v!ha.rq,t, �-

szerveze eg. 
1 

kétokat szerve-7.ett. Ezen.kívül ut.olsósorban a neveloteve- 1 . . 1
• . • , nem. tétm•az-va hantotta at 

A fejlődés más területeken minden olyan ertekezleten, kenyseg javítasa. Az az elv problemaikka1.. ;,:ufel't:,f'� =ttr a:.ta"':t I ew,k a 11tás1kra. Nem c.sod,a.. 
fs 1ernér'hetó - folytatta - amel� a szak60ervereti bi- 1 vezérel bennünket, hogy 

I 
Elsőként a du11aújt•<irosi cso- =:e já,�

e 
e: 

UlOZV • mert a valóságban tényleg.e-
mópont SZl'.llgálat1 helyeit ve- • f 'k 

. en a � 1 sen o1uant produkál-t, ami má1' ....,,....,.....,,�.....,.,,.,.,..,_ . ....,,,__,._.,,......,.,..,..,..,.. . ..,.._.,.,.....,..,._.,,,.,..,..,..,,.....,.....,,.,,.,.,,.,...,.....,. . ....,..,..,..,...,..�.,.,.,..'s "k bo ki· l • 'k f - 1 szim orn, ::u.s e.fl'l/'Uttesen. Dob- elől-elő helyet biztosít szimf 
? 

s27 , . ne_� � a .. A s.e es e l>Mu>tes a.z a ha.tas. amit ez a n;ku-saon.knak a ": 1 her-uan fűtoha..-nal pedig egy ,iam, mü1>esz a karni,esteri , na,gyze
ne

k<t 

N bb • • 
kk "' I' lk •• 1 ·· múlt évi _ _  vizisgálat tapa��� P".tlímruson - csakúw, mtnt -rok �bam.. 

. • 

agyo Zo eno ne U � ta.i alapJan 
.
napn-endTe t�Zl:IC, 01>erarendzefflben elénk �k tlven . estét szeretne-n1t. 

hogya;n törtem-k az uta.7.o,;ze- t�. mea hallant. s ha. Lamberto 
{ mé!yzet vez.enylese. a ,=bad- Gardel./.it nélkülöznünk is kell 

• • , , •• , J napok éli s:zabad,;ágok kiadása. �uombtrn a mű eLro takru- 1 a tm,ábl,;-rkba11. de a mú.G� 
.,_'\agy1'an1'//Stlan gon.dosan lellaesf//SNltelc a telre j . . . . . . satba;n. szint.e k;r,kapcsol.ia �- színvonal. amit ma 1.>e/e 11 

Hó es jég borítja most 
Nagykanizsa állomá6t is. Igaz, 
a havat cll,akaritották az ut
bál, a je�et vagy !eltörik. vagy 
behintették ..alakkal. homok
.ka.1. A vágányok között azon
ban jgy is veszélyes a közleke
dés. Rendlrivül nehe-l. a kocsi• 
rendezők, a váltókezelők mun
bíja. Az állomáson ráadásul 
jó néhány �első teles·• dolgo
z.tit. 

te az élúzemfeltételeket. Ez 
dicséretre méltó, hisz.en az 
elsó iéléVben nlég nagyarányú 
szállítl!Si lemaradása volt az 
állomásnak. A iehe1-vonatol( 
átlagos terhelését vonatonként 
38 tonnával sikerült tú.ltelje
síteniük, es így 97 ezer Lonnas 
vonatot takarítottak meg a 
masodik !élév1-l. Ja,·ult a 
vonatkísérők telJesitmén.ve is. 
A korábbiak.hoz képest JO 

· eredmen:vnek számít a reher
,·onatok menelrendszerú indí-

:; _Bcleiezesu) _an-ru a ��- 11l,Q,Q(J!t a kiElt--rla11t.ó!, szamara szimfonikt/$ ewüttes nirújtntt• 
mi szolgálatnál nem tudott ? rol beszélt \; egh etvr.a.rs, arrut alclror már nincs közön&ég és kötelez! 
me-g meghonosodni az új ) terveik. célkitú.7Jéseik val6t-a- hh'afott bí-rálók. Teprezentatív Dr. Csillag F'erene 
munkaversenyfonna. � váltásához a sza:kisrervezeti vendégek t>S =-ab érdeklő-

. • . 'bizottságoktól. az aktíváktól., dék. hfflJ.em csak a, mű. s iflll 

Oriásnyomtáv .- Sok ott az 1dÖS'ebb doigo- } az SZMT-tól é.. SZl&sz.erveze- vá.Lt önálló. füg.getlen mú
w. aki mar ne�ezebben vállal- ? tün.k lrozpont.rától kaptak. Er- véssz<i, alo;. '1'11,egszabad.ulva a 
koZJk tovabbkepzesre, a t.anu- 1; re a segiu.'égre - mint mon- k'ii.bvil<ír,tól, befel,é fordu,L s a, 
lásm - :,egyezte meg Toth ? dotta - a 1-..--özeljövöben is ;:;zá- darab &nmaaáért. ben ne, vele Négy és félméte!'ff 
elvtars. � rnúaoa'k. él. 1t'l,'O'mtá1.,.,,; VMút te-r-vem do!,. 

Az utóbbi hét évben hétszer ) (vlsil Ezért s;zimte ott é-rezHik Ber- goz-11,Q1k a, Szovje tunióban. Ez 
nyerte el az élüzem c1met � •--• • 4 gya;kqrlatbatt azt jelenti, 

- Hogyan k;í.zdik le a féli 
fo'l'Q4lom nehé.:.sé{leit] - öl 
beszélgettünk Var� L<úzló ál, 
lomásfönökkel e:; Toth Já,nos
jl(ll, a szakszervezeti bizottst.g 
tit:k;árával. 

Nagykanizsa állom� Amio+a � 
csomóponti értékele,t vezet- f , hogy a jelenlegi 60 to,ina, he-

. tek be, ez nem sikerült. mert �  I osea a nsú(a operaberlet következó müsorá� Ivett - az új típusú óriás-
tásában elért 69.18 �zázalék06 
eredmény. A kocsüartózkodas 
műszaki normáját 96.83 szá
zalékra, a kocsikiha„málá�ét 
98.7 szál.alékra teljesítették. 

mindig volt valami .• kizaró té-' � nyomtávú vasútalron a ra.go-
n�e:w·•. Re?1élik. �v a _fútö- { A vasutas operaberlet--soro- 1 Mfirorcm: Puccini TosOCI ci- nok mi:n,degyi.kébe 1600 t<>n114 

3., elsó Lele& - Allomá unk nagyon jol 
együttmúködik a fűtöházzal -

haz tavalyi eredmenye1 1s el- ? . . . m - 0 erá · 
érik a kivant szintet.. e,i pá- ) zat harmad:í.k előadáaára :,a- l u P. :,a. . . termény fér. Az óriá.snyomtá,,a 
1�:á::-hat a csomopont az élüzem } nuár 19-én, vasárnap délelőtt uf

,a
n�oo�á�=:� !::'i�� gcmdol4úL összefüggésben 00.1' 

kitüntetesre. � 1 1  órai kezdettel kerúl sor az László. Bódi József művészek az atomha,jtású mozdon� 
t.. J. , Erkel Szí'.l\h.ázban. 1 éneklik. f megteremtesén.ek tervé·ve!. 

- Harmincöt dolgozónk az mondotta Tóth. János elvt..irs, 
idén tfilti az első telet a vas- - Szocialist.a munka�zerzödé..t 
útnál - kezdte az. állomásfö- kötöttünk velük. A második 
nök. - A bale.eti oktatásra félév azt bi:oonyttja, hogy he- Este csupa hangulat, csttpa 
ezért 'különösen n�y gondot lyes volt ez a !é!>t'5. A szolgá- muzsika, no mPg olasz k.Ö11!/
forditotwok. Nemcsak a D 4- tati kö,elességet Jóval megha- nuedseg jellemzi Rómát. 
ee ut&ítást ismertettük. be.- ladó módon segítette munkán- Tranz!s=toros radioja, hangjá
:nem a helyi baleseti veszé- kat a fütőház minden dol"ozó-

l 
ra tw,szte/ az utca.; arus. az ;,.�. 

lyekire külön íelhivtuk min- ja. Korábban például soh�m aki dinnyét, ba,ná11t. ilyen vagy 
clen do'.l.gozó figyelmét. láttunk olyant. hogy kocsiviz:i,- olyan gyü_mölcsöt . vagy eppen 

Utazás az 11z11r éf 11/11tt 
IV. 

- S volt foganatja az okta- gá:ló rakományt igazttott vol- , 11ya��endot; pi,l�ve_rt !1rul. 
&áanak? - ,·etettük közbe. na. Most ez is meglört6-!1. De Jokedi·u a sz!'l!oport�, « 

- Igen, eddig nem történt ami:kQ1' egyik-másik ko-

1 

hordar
_. 

a , ban_kt,szh'iselo, a 
baleset. De a télnek móg nincs csi hordrugója felie- mozi.penzta�o, ts. 
vége, ezért minden eligazítá- küdt a tenhelés egye- A sok jó olasz film mel1ett 
IOD a balesetelháritas, a fe- netlen elosztása miatt. Ilyen 

I 
sok giccses. kalandos témájú 

gyelmezett munka a fó téma esetben máskor klsoroz- film is hívogatja a nézőket 
- mondotta Varga László. tattá.k a kocsit. A kisebb ja- Rómában. Az egyik mozi rek.-

- .Jól segíti a baleset.elhá- vításokat a vá,glinyok között Cá.mtábláján a ,.Csodá.lalos 
titást, hogy minden brigadban végezték el, hogy gyorsan in- 1 asszony·• ei_mú filmet hirdeti/,

.
·. 

dolgoZiik egy-egy munkásvédel- dulhassanak tovább a s?..erel- A k.ep valoban egy csodálatos 
mi ör ls - vette át a szót ,·ények. A mozdonyok,at min- asszo.nyt ábrá::ol. alci a nyaka
Tóth János, a sza.k:;zervezeti dig időben kiadtak, és csak ak- �aszurt kes d1:cara .is forrón 
bizottság titkára. - Figyel- kor késtek ha váratlan mű- olelt szerelmeser. amint annak 
tneztetik munkatársaiJ<at. ha 57,aki nehé�k adódott. A �átába egy f�l . la1:n,í gyi!k�s 
könnycl.műséget tapasztalnak. szocialista zenődést január I eppen ekkor doft keset. Az �lo
ha azt látjál, például. hogy va- végén értékeljük. és szeret- ad_as folytatola9os. c.saku�y, 
laki nem kellő óvatossággal nénk majd ismét megújítani. mmt � felordttas eg!!-egy ,e
lép a kt>csik közé. _ Hasonló szerződést kívá- l lenetnel. val?Y a doha_nyws. es 

Elmondották, hogy ősszel nunk kötni a zalaegerszegi pá- r Mngos beszed a mozi nezote
na�ítás volt a;,; állomás lyafenntartási főnökség XIII. ren. 
területén vasgyújté-lsel egybe- pályamesteri szakaszával is. 

Római városrl!Szle'. 

kötve. Az állomás KISZ-tagjai Ez 3: s�sz legfontosabb ipar- 1 A SZENT PETER TEMPLOM 
lietetlen látt,ó.nyt. A belépő te-

is részt vetlek ebben. A dolgo- váganyamkat ta.rtia karban. kintetét a lenyűgöző magasság 
zókat időben ellátták meleg Csak előnyünkre- válhat, ha j fogja meg. A kupolát 16 ara-
tuh.ával. rendbe hozták az aj- az idén jobb.an együttmúkö-

I 
a 1ilág egyik hatalmas épít�- nyozott smccópán.t osztja, ré

tókat, ablakokat. A fűtésre dünk vel ük - jegyez;te meg szeti rem,ek.műi,e. Caligula csá- szekre. melyekben négy soron 
azóta volt egy-két panasz. de n .. ,l!omásf&nök szár anyjának: Agrippina hí- mozaikképek láthatók. Az ir-
Wllamennyit sikerült orvosol- • • • • res kertjének helyén épült. A tózatos arányú boltozat köny-
m. 23 sz-ocwl,sfa br,god I kert emlékét h irdeti a temp- nyedén lebeg. min.tha súlya 

- Hogyan befolyásol.ia a tél 1
1om. előtt al/o 30 méter ma- sem volna. Jóllehet 90Q tonna 

iiz állomás eredményeit �  

1
, Nagykani2JSB állomáson 23 gas. négy méter széles, Egyip- ércet használtak fel az épité-

- Amióta megjött a hó, és s,:odalista brigád dolgozik. tomból hozatott. egy darabból sénél. 
erősebb a fagy. a munkában Közülük többen már jelYény-

1 
faragott kóobeliszk. Vajon A bejárattól jobll'ra, az 

lényeges nehézség nem volt. 1 ny� is b�s�kélkedhet�ek . A men.,i�i kfo. halál!',ö�gés_ k_íse_r- egyik mellékoltórt Miche!an
Az ünnepi személyforgalmat masodik felevi eredmenyek f'l- te a �egyet len csas;:;ar oromet. r,elo i:i lcighirű szob�a a Pieto 
is sikeresen lebonyol íiottuk - érésében különösen kitűnt Bi- szeszefy�t . , Jelentő oszlopot. dí.szíti. Csodála,tos �ozaikok. 
wrolta az állomástónök -. ! ró Sándor forgalmista szocia- hosszu UtJa7:, .a"!'�g azt .!1 .kez- festmények, szobrok arzenálja 
pedig a csatlakozó vonatok a lista brigádja Ők érték el a I de.tlef!es s::aUi�as� �szkozok .- a templom. 
helyj járatokat néha eröseo • legjobb vonatterhelési ered- gorgo!< -. segitsegevel E�V•P- A mútörtélleti emlékek ha-
'tnegkésleltették. 1 m

én�eket. Kopházi József for, tombol Rómába sza!!ítottak.. tása alól csak akkor Qcsúdik 
, , galmista brigádja a vonatok A templom ha,talmas téren fel az ember, amikor újból és 

Elüzems:::inlen összeállításában tűnt kn jó áll, melyet négysoros oszlop- újból ki kell nyitni a pénztár-
• szervezó módszereivel. Ritka- galéria vesz körül. Kétoldalt cáját. 200 líra a lift a, kupo-

A második félév eredmé- ' ság. de Nagykani!sa állomáson s.zökőkutak, jobbra a Vatikán lába. Drága, de érdemes fell'lyeinek értékelése már meg- van adminisztratív szocialista palotája, szemben a bejarat menni, mert az örök város pa
történt. örömmel újságoltá,-, brig,íd is, amel�• Vojlcomcs Ol- feLett a hatméteres apostol- nor<imája: sok s�áz tornya, 
hogy Nazykanizsa állomás I ga bérszámfejtő veze�ésével szobrok. majd Michelangelo modern épületei, klassz!k"Us 
minden szempontból teljElJSitet· 1 működik. Csak a kereskedel- mii/le, a kupola nuú.jt felejt• romjai, ahogy a Tiberis k,eí• 

tészeli a i,árost, a hidak, az 
Angyalvár, a Victor Emanuel
emlékmü és mások - az egész 
metropolis a magasból 
ugyancsak felejthetetlen látni
valót nyújt. 

VATIKÁN MÚZEUM 
Megint zsebbe /,ellett nyúl-

11i, mert a Vatikán-múzeum
ba 300 líra a belépőjegy ára. 
A 1,ilág legnagyobb múkincs
uy1íjtem.énye található itt. Egy 
nyitott udvar sarkában áll az 
eredeti uwk.oon-csoport. Nagy 
Sándor utáni időkből, rhodusi 
meste,·ek mibe. 

Leonardo da Vinci volt mű
termében t(S Raffael stanzái
ban sokfelé ka. landozik az em
ber gondolata. Itt 300 már
�·ányműe11Ilék. ott 5000 darab 
pogány és óskeresztény fel-
iratot tartalmazó gyüj-
tem.ény T.áth.a.tó. .'I1ichel-
angelo nau11szeru művé-

szetéról, kivételes tehetségé• 
ról tanú.�kodik egy torzó. Ai 
ülő alak két lá.ba, karjai és a. 
feje hiányzik. A csonka tör,u 
mégis döbbenetesen élő. Ott 4 
•. Parnassus" Raffael 'Világhírű 
képe, megannyi más . . •  

Az út a Vatikán-múzeum 
területén leL·ő Capella Sistiná
ba. a, Sixtusi kápolnába t•ezet. 
A 30 méter hosszú, 13 »ifter 
széles teremben mindenki fel
felé tekint. A mennyezetet 
1�08-12, majd 1536-41 között 
Michelangelo festette, Itt fol1r 
nak le a konkláui?k, a pápavá
lasztás. A bíborosoknak kil.!Öll 
trónusuk va.n a fal mentén. 

útiprogramom köt•etkező ál
lo1nása Nápoly volt. Geno�a; 
után a Legnagyobb kilcötőt.'á
ros. Sok a tengerész, sok 4 
csempészáru, s még több az 
utcákon a ,.maszek" kereske• 
dö. Ezzel szemben nagyon ke
vés az idegen. iránti tisztelet. 
.. Stranieró" (külföldi). 
Csapd be, ha tudod - ez a fel
fogás uralkodik a nápolyi u t
cán. Nem mulaszthatja el az 
ember a közelben levó Pom
pejt megtel.tnteni. Az M,ori 
itáliai várost, melyet i. u. 79. 
augusztus 24-én a Vezut• kitö--
1·ése eltemetett. A feltárás ti 
XVIII. században kezdődött 
meg, s lassan felszínre kerül ti 
h,imuTéteg alatt nyugt'ó 1900 
esztendős kultúra. 

Egy-egy hajókirándulás utá11 
megint pakolás követke:!k. 
Végül a vonatablakból szívé• 
lyes búcsú a mélykék színú, 
c.�011kakúp formájú öreg „gyil
kostól", a Vezuvtó). 

Megint vi!lanygép továbbít
ja a hosszú szerelvényt Rómtl 

-Firenze-Genua-Milánón át 
Zürich felé. Onnan az Alpolc 
télen.-nyáron hófedte csúcsai 
alatt és mell.ett vezet egy va,
rázslatosan s�ép útvonal az 
osztrák fót•áros. Wien, majd • 
magyar hat<ir felé. 

Vége. 
Ger� 



• MAC.VAR VASTrTA� 

„Összejött 
a hí:z:óravoló" 

1964. JANUAR IG. 

A Magyar Testnevelési és Sportszövetség 
felépítéséről, céljai rót feladatairól 

Bárkányi Sándor, Szeged ál
lomás szállítmányozási dolgo
zója jelentette ki minap ezt. 
amikor felvette a KST-ben 
megtakarított 3600 forintját. -
Minden évben így gyűjtöm 
össze a hízó árát, tavaly is 
több mint kétmázsás disznót 
vágtunk - mondotta. 

H I S PÁN IA, H I SPÁN IA ! 
A .,Hispánia, Hispánia! Spanyolorszáo 1930-1963" 

e. kiállítás 1964. március 10-ig a budapesti kultúrotthonok
ban az alábbi id5pontokban kerül bemutatásra : 

Az MTS alapszabálya -
amelyet minden sportkör kéz
hez kapott -, nem bocsátko
zik részletekbe, csupán a leg
fóbb irányelveket szögezi le. 
tgy például azt, hogy az MTS 
megalakulása azért vált szük
ségessé, hogy a több mint 4000 
qiortkör, eren belül több mint 
20 OOO szakosztály munkáját 
szervezetten összefogja, segít
ae, irányítsa. 

A népköztársaságunk alkot
mánya szellemében működő 
testnevelési és sport tömeg
szervezet életrehívását - a 
többi között -, az tette szük
ségessé, hogy a magyar sport 
a felsőbb i,rányítást egy hely
ről kapja, az egészséges, jó 
tervek, elgondolások összhang
ba kerüljenek, az egyébként 
jó szándékú Intézkedések ne 
keresztezzék egymást. Figye
lemre méltó az alapszabálynak 
a II része, amel11 kimondja, 
llogy 

az egységes irányítás a leg-
klsebb mértékben sem 
csor,bí&ja a sportkörök ön-

állóságát. 

Söt - miután küldötteik részt 
vettek a felsőbb szervek meg
-Választásában -, a közvetlen 
i;zakmai irányításból is részt 
kapnak. 

Aki röviden, szabatosan akar 
'rilaszolni arra a kérdésre. 
hogy nú a célja az MTS-nek. 
az így válaszolhat: 

Többen, jobban sportolja-
nak! 

Jgen, ebbe 4 mondatba lehet 
1iiríteni az MTS egész ország
ra kiterjedő, a testne!leiés ú 
,vart vala.mennyi ágazatát ösz
,zefogó munkáját, célját. 11:s 
ez nem kis feladat, mert még 
a „csúcs esztendőnek" nyilvá
nított 1954-hez viszonyítva is 
fejlődés mutatható ki az el
múlt években. 

De 1962-ben például több 
sportágban született ma-

gyar siker, 

megbázisa legyen, lelkes, szak- désekben még nó is az 
mailag jól képzett szakembe-- egyesületek, a sportszö-
rek álljanak minden poszton. vetségek önáMósága, a he-
Az MTS területi és országos ly:i szervek, a helyi kérdé-
felépítése - noha az egész or- sekben önállóan döntenek. 
szágot behálózza -, egyszerű. Ss ez íg11 helyes, hiszen Íí/1/ áttekirnthető. Területi szervei születhetnek és válhátnak vaműködnek valamennyi járás- ló-ra. bátor elloépzeLések, ameban, budapesti kerületben, az lyeknek alapvető célkittlzése: o�szágos tanács által megjelölt hazánkban, az elkövetkező varosokban, Budapesten és a 

I 
idókben. még többen, még jobb megyékben. körülmények között, még ered-

Megmarad, bl7.0nyos kér· ményesebben sportolhassanakt 

A BVSC nyerte a Vasutas Vívó Kupát 

Nemcsak Bárkányi örült a 
m:gtak�rí:-citt p_énznek, hanem Magyar Optikai Művek raita kivul meg 396 vasutas XII Csőr te 18 számolgalta a bankókat mert Ny
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M- H .  ennyi tagja van a KST-nek 
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., o,c:sey u. . ze , �- omas�n. ;: ev o- Egye.sült Izzó Kultúrterem lya.man os$;:eg,Jult 5.S6 OOO fo- IV v·· · út 77 

rint után 12 111 forint ka.ma.- M�
1 
Egye�m t�.t kapta!' a KST-ta.gok. f:v XI., Műegyetem rkp. 3. kozben is .. 1�?5 v�t sza- Ganz-MAVAG Múv. Ház muk.ra a K<;>lcsonos Seg:itő Ta- VIII., Delej utca 50. karékpénztár,

. 
amely 378 eset- Magy Gyapjúforló 2 sz. üzemben 4_19 OOO forintot folyósftott egysége (Lódenpos:z.tó) 

tagja.inak. XI., Kondorosi út 8. 
- 1964-ben még nagyobb 

forgalma lesz állomásunkon a. 
házi banknak - jegyezte meg 

1964. jan. 16-tól jan. 24-ig 

jan. 24-tól jan. 31-ig 

jan. 31-től febr. 10-ig 

febr. 10-tól febr. 18-ig 

febr. 18�tól febr. 29-ig 

március 1-tóil március I0-1g 

* 

A mlllt évben hetedszer !terült Szombathelyt Haladás 15 győze- Budai Lajos főintéző, a KST 
sor a Vasutas Vívó Kupa ver- !em. t. Szolnoki MAV. 5. Sopro- ügyintéző elnöke -, mert a 
senyekre. A több héten át folyó ni VSE, 6. Szentes, 7. Pécsi VSK, tagok többsége felemeli a ha-
�iz't't;,';,�

b

!�gi"0t,"i:'
s

'ii1:t�lj!r
ó 

� �k�; ��
ya

t
e
;�;g��nt�si vi befizetés öszegét. Allomá-

- HAROMMILLIÓ forin- t - HÁROM országba: a 
tot fordf,tananc az idén kilenc Szovjetunióba, a.z NDK-ba és 
á.llomás és 30 �óhely vi- Lengyelországba indulnak as 
lá:gításának !korszerűsítésére a idén Ifjúsági bélcevonato.k. 
szombathelyi ig�tóság tierü- Egy-egy szerelvénnyel 300 fia
letén. &al kel útra, hogy ismerkedjen részt. A versenysorozat decem- MAV, 19. Pápai MAV, 11. Komá-

1 
sunk dolgozói ma már tudják, 

ber utolsó hetében feJez6dött be. romi MA V, 1.2. Kaposvári MA V h el· ·· · zá ukm ta A 1J c,,iapat küzdelméből ezúttal Hunyadi, 13. Balassagyarmat! ogyé �yos s m a -
a BVSC fiataljai kerilltek 11:1 VSE, H. Makói VSE. 15. Ceglédi kar kossn�. 
gy

J:!!��:tnény: 1. BVSC 17 gyl}- 1 ::�:...�· J;f��- ';.�!01� ��� 1 Dr. Bánk/a
s
lvy Gyula 

zelem, :a. Debreceni vsc 15, 3. u. Ke,;zthelyt MAv. zeged 

Az At.,óórs-Gyór vasútvo-
1 

„Az 6szi forgalom S01'án za.
nalat 56 évvel ezelőtt adták át varta!a.nul bonyolította. le a 
a forgalomna,k. Az állomáso-- forgalmat Csárda.szállá,s áUo
kon petróleumlámpák világí- más, a Békésc.sa.ba-SZ,Ql-nDk 
tottak. A telszabadttlás óta vonalon.. Az álw� dol-
mind több állomásra jutott el gozói panaszolják, hogy 
a villanyfény ezen a vonalon két éve kizárták ál-
is. A múlt év végén Veszp- lom.á$Ukat a dam.báru-
rérn-külsó fút.011áz villanysze.. forgalomból., mert ninc., rah
relői Szentkirályszabadi állo- tárok. Jaoosolják, hogy két 
másra vezették be a villanyt !lá1'ótermük közül az eglliket 

írta leve1ében Kiss Lajos. a.la.kítsák át raktárnak, mert 
* 

„Csend, rend és tüztaság 
urolkodik a. nag11kanizs,u vo
n.atkíséró-laktan11ában, ahol 
Büki Istvánné takarit. Az asz
talokat saját kivarrott teritói
vel és virágokka,l diszíti. A vo
natkisérók kulturált körülmé
nyek között pihenhetnek az 
cíttala rendben tartott lakta
nyában" - olvastuk Markos 
József zailaegerszegi olvasónk 
levelében. 

* 

úgyis kevés II várakozó uta.s, 
s akkor áUomás-uk is részt ve
het II d.arabáruforgalmnba.n" 
- írta Boldizsár Gyula Békés
csabáról 

* 

velében. - A múlt negyed
évben a fenntartási óratervet 
108,6 százalélcra, ezen belül a 
hidak fenntartási tervét 121,1 
százalékra., a magasépftményi 
fenntartási tervet pedig 125,1 
százalékra teljesítették. A fő
nökségnél Zl szocialist.a bri
gád dolgozik. 

* 

„Többszöri kérés ellenére 
sem épült még munk.a;árda 
Bp. Déli pályaudvaron a vá
gányok között, a.hol a műszaki 
kocsiszolgála.t dolgozóinak a. 
aínek között botladozva kell 
átcipelniiLk az alkatrészeket és 
a szerszá.mokat. A munkajár
da híánip miatt e!f,dig két láb
töréa történt. Ideje volna, ha 
az illetékesek intézkednének 
t,égrer' - olvastuk Kocsárdi 
Tibor levelében. 

- V AGANYIRANYITO be- a három baráti ország fővá.ro
rendezésl alkalmaznak a swv- sának nevezetességeivel. 

jet vasutak az ELB-1 típusú - Az időszakos mozdonyjaví
ágyazatbedolgozó gépeken. A tás 1963. évi tervét december 
berende%és szabálya.zását kü- 22-én teljesítette a Veszprém
lön gél)eU$ végzi, amely kü.lsói fűtőház. A javítások 
automatikus kapcsolás útján zömét már oh."tóberben és no-
működik. vemberben elvégezték. 

- AZ IRODALOM, a. mú
vészet, vala.mint a.z egészség
ügy témaköréből -négy elő
adás 11,amgzik el januárban 
a súkesfehérvári, jármújavító 
mu11kása.ka.démiáján. Az elő
a.dásck iránt na9JI a.z é-rdekl.6-
dés az üzemben. 

- 1435 mm-es nyomtávra 
építetté:k át Ausztráliában. a 
Syd-ney-Melbourne közötti 
fővonalat. Eddig kétféle kes
keny :nyommv val.t a fővona
lon. 

- EREDIU�YESEN mű
ködik az �szaki Jármüja.vUó 
Törekvés Művelődési Oitho
nában az MHS közPonti vas
utas rá.dióskilre. Jelenleg egy 
háromcsöves szuper rendsze
rű, rövidhullá.mú vevőkészü
lék és eey hullámmérő be
rendezés készül a rádióskör
ben.. Készítenek továbbá egy 
80 méleres hullámhosszon 
múködö „rókavevöt••. 

MiNlJ- Nb"�.,;1-��� j A HIVATALOS LAPBÓL 
moro,onyt bocsátott� . p.robá- A Hivatalos Lapból a s,:aksze,-. ra a Német Szovetsegi Va.s- vezeti bizottságok és a dolgozók 
utak. A mozdony hat tenge- !!gyelmébe ajánljuk a követ.l<e.oc5-
lyét két., összesen. 4000 lóerős ket: 

.....,..__ ,.._ · · • 1 6 51. &úmb61: 133963/1963. If,t. B. "'"""' •=J tJa. Su ya 12 tan- A személyi fizetések megállapi
na. tásllval kapcsolatos rt!ntieJkezéol 

- JÓ MUNKÁT végeztek 6e
�3�:i�:r

as
�. B. Az államv� 

a. múlt ét, második felében úti havlbéres dolgozók munka
Felsőzsolca állomás dolgozói. bfi:i�"/'i19'rJi�

g
"fJ:.

pitj_;
a. 

államvasúti Kocsikih.aSználási és kocsi.tar- dolgozók rangfokozat! rencl6zcre. 
tózkodási tervüket például él- 133173/1983. I;2. B. A MA V-tól 
üzem szint fölött teljesítették. ��gzók ��'i'iifr'r��iyzé'::

0

": - IDŐS ll:S FIATAL vas- munkakörök nyilvántartása. 

fflbb sportág fejlódésél bizo
t,,l/Ították a nemzetközi talál
kozók számszerű eredményei. 
Az olimpiai számokban jobb 
eredményeket értek el a ma
gyar élsportolók, mint 1960- Virán11os megállóhely a Sze
ban, Rómában a XVIII. Olim- rencs-Nyíregyháza fővonaJ.on 
piai Játékokon. még petróleumlámpával vllá· 

Ma a sport területén, job- gít. A megállótól már 50 mé
ban érvényes a régi mondás, ternyire villanylámpák égnek. 
mint valaha: .,Aki egy pilla- A megállóhelyen szolgálatot 
natra is megáll, a.z már behoz- teljesítő vasutasok nagyon 
hatatlan hát.-ányba kerül!" Az 

I 

szeretnék, ha végre hozzájuk 
tíj sport tömegszervezetnek ls eljutna a villany - olvas
ezért kell széles alapokra he- tuk Németh Pál Szerencsről 
lyezkedni, hogy jelentős tő- küldött levelében. 

,,A Déli pályaudvar egyet
len várótermét teljesen elfog
lalta az Utasellátó. Akik való
ban utaznak, be sem léphet
nek ebbe a váróterembe, mert 
mindig tele van ittas embe
rekkel. A kiswlgálószemélyzet 
nem törődik a helyiség tisz
tántartásával. Az utasok jog
gitl kifogásolják, miért csinált 
kocsmát a váróteremből az 
Utasellátó!" - írja levelében 
Fokt István. 

Elófútési gondok 

a Déli-pályaudvaron 

utasok részére rendezett ta- ra'i;!�t
li

��J�r��sl
E. 

r:!,i"�!�� láilkoZÓt a kaposvári csomó- se Hajdú-Bihar megye területén. 
pont KISZ-6Zel"Vezete a vas,- 196!, év 1. szllmából: 116110.11963. 
utas művelődési otthonban. fl��. A 

���e/'k����
el 

eg��i�r. 
!!:� óta vi='.:atéró prob-

* léma a Déli p.áilyaudvaron a 
A krisztinavárosi pályafenn- �v�ek el?fűtése, amiért 

tartási főnökség legutóbbi ter- a '!'úszaki �Jgál,at a f� 
melési tanácskozásán ;ó ered-

I 
lelos. De rmt tehet a kocs1-

ményekról számoltak be - al- szolg.ála,t, ha az ehhm szük
vastuk Jamníczky Ferenc le- séges gőzt a fűtőház két 

olyan 322-ilS sorozatú moz-

A taláJkooón a MAV Leány- lait gyüJteménves kiadása. 
nevelő Intézet tanulói adtak 126834'1963. I/4. e. A2 állomási 
jól sikerült műsort. 

1 �fz���1i:�::Ji�i��ik ������:!: 
eTELMELEGITOVEL 

szerelték fel a vona.tk.ísérők 
vá.rak.ozóhclyiségét Veszprém-
külsó pályaudvaron. A távoli A SZERKESZTŐSÉG ÜZEN/ 

..,._.., _______ .., ______________ .,....,,_ ....... _..,. _________ donya adja, melyek már nem 
felelnek meg a követelmé

utakról hazaérkező vonatkí
&érőkneJt különösen sokat je
lent, hogy ezentúl megmele
gíthetik ételüket. 

Szilád! Sándor, dr. Bánldalvy 
Gyula Szeged, Czeglédi Sándor, 
:Marosán Pál Debrecen, Dancs Jó
zsef, Bognár Károly Tapolca, Ko
csárd1 Tibor. Jamnitczky Ferenc. 
Foki István Budapest, Czlnk Jó
zsef Veszprém-külső, Boldizsár 
Gyula Békéscsaba, Németh Pát 
Szerencs, Markos .József Zala
egerszeg, Kiss Lajos Alsóörs: Le• 
,·eleiket lapunk any.agihoz f& 
haszniljuk. 

KERESZTREJTVENY 
Vízszintes: J. A KGST-országok 

együttműködése révén a közel• 
jövóben megvalósul. 13. Dalos. 
14. Csengö 15. Európai nép. 17. 
Az egyik budapesll pályaudva
ron. 18. Állati lakhely. 20. Azo
n0s magánhangzók. 21. Földműve
lő szerszám. 23. Allami vállalat. 
Zf. Bróm kémiai jele. 25. Feláll 
ellentéte. 27 György, a szabad
sághaL·c tábornoka. 29. A tartó. 
31. N<!met névelő. 32. Egyiptomi 
uralkodó. Síremélke a második 

!egna�yobb piramis. 34. Orosz fo
lyó. 35. . . .  liberales, a rómaiknál 
a szabad férfiúhoz Illő ismeretek. 
neve. 37, Uj, idegen összetétel
ben. 38. Sportot űzök. 41. 0 ha
lad. of2. Alfréd, hegedűművész, a 
róla elnevezett vonósnégyes 
megat.ap!tója. 43. Veszprém me
gyei község. 45. Van, németül. 47. 
Ez egy testrész. 49. Beömlés kez
dete. 50. Egészségügyi. 52. Léte
zik. 53. Tartó. 54. Vissza : földet 
forgatnl. 56. A Duna-Tisza ösz-

szefolyásánál épült. S9. Hajdú 
megyei község. 60. Rév kétharma
da. 81. Vallásrövidltés. 63. Mint 31. 
vízszintes. 64.. Hogyanban van. 
65. C6ontokat köt össze. 66. At
hidaló. 68. Okorl erődítmény 
Kls-Azslában. 71. Fondorlat. 74. 
A nap teszl a gyümölccsel. 76. 
Afganisztán fővárosa. 

Függőleges: J. A havi tuvarozi
sl terv betartására ösztönz6 nm
delkezés. 2. Udvarias megszóli
tás. 3. Kukorica tudományos ne
,·e. t. A kecske teszi. 5. Testének 
zúzódása. 6. Társa, ilzleti rövidí
tésben. (ék. !el.) 7. Téli csapa
dék. 8. Erkély a közepe táján. 
9. orosz téls7.IJ?et. 10. O1a.1boe:v<>. 
11. Latin -val, vel. 12. s. M. 16. 
Operaénekesnő családi neve. 17. 
Amerikai város. 19. Shakespeare 
hős. 22. Ruhatisztító eszköz. 24. 
Becézett vlllamosmozdon�·. 26. 
Lazatömegű égitest. 27. Központi Hivatal. 28. Y. E. 30. Kalmük, más 
néven. 32. Paté ilcerszava. 33. Me
télt, németül. 36. Egzotikus ma
dár. 39. Gaz ikerszava. 40. A 
kereskedelemre vonatkozó (la
tinul). t4. Ritka nól név. cs. Oz 
anya. 48. Becézett férfinév. 51. 
Ver. 52. Mint 52. vízszintes. 55. 
Elhagyottan. 5'1. Az óra méri. 58. 
Napszak. 59. Szarvra mondhatják. 
62. Falusi megszólítás. 64. Angol 
város. 66. Ez az. 67. Lysoform 
kezdete. 69. Mint 60. vfszintes. 70. 
Kevert női név. 72. Azonos más
salhangzók. 73. El1entéte5 köt6-
&zó. 74. Ló, némely helyen. 

Beküldendli: vi7.szintes 1. és 
füj!gőleges 1. 

Beküldési határid6: fel>rUár 18. 
Az eUSz6 keresztrejtvény helyes 

megfeJté•e: A nevelés leghatáso
sabb eszkö�e ma :is a munka. A 
maszaki konferencia. 

Könvvet nyertek: Nagy Károly 
Bp., XI.. Kubikus u. l'c. Vincze 
Ernő főlnt. Vámosgyörk. Rákóczi 
u. 31. Csány) Ferenc. Alsó'!öd. 
Ady Endre U. 5. R. Tóth József 
Pécel. Ma�lócll u. 50. Bal4zs Ist
ván Bp�, VI., Weiner Leó u. 17. L 10. 

nyeknek. 
Igaz, hogy ezt a két gé

pet a ,:iyáT folyamán főjavítás
ban :res;z;esítette a sizékesfehér
vári járműjavító. A javítás
sal Jdcsinosított.álk a két öreg 
mo:wonyt, csak éppen, elfe
lej tették visszaszerelni a jó 
sziv,attyúkat. 

Nem vet jó féeyt a vasút
ra, hogy a korszerűsített pá
ily'audvaron ott csúfoskodik, 
füstölög ez a két gazdaságo
san egyáltalán nem fűthe
tő mozdony. Gandoskod:n<i 
kellene arról, hogy mielőbb 
megfelelő módon oldódjék 
meg Déli pályaudvar és a 
srerelvények előfűtése. 

Kocsárdi Tibor 

- EDDIG MINTEGY 500 
1)(1.SUta.st bírságoit meg a japán 
áLlamvamtak igazgatósága. a 
december 13-i sztrájk0<1'7l való 
részvétel mia.1Jt. 

Tóth Lajos NyuJ: Levelét We
�kesh"2 tov ábbltottuk. 

MAGY AB VASUTAS 

- OJ MOHELYR:E'.SZT ren
deztek · be a DR zwikaui javí
tóműhelyében a változtatható 
nyomtávú kerékpárok gyár
tására Az első változtatható 
nyomtávú kerékpárokkal el-
látott kísérleti szerelvény Felelős szerkeszt(!: Gulyás. JánCltl 
1961-ben közlekedett az NDK- Felelős l<ladó: Szabó Antal 
ból a Szovjetunióba. A jö- Budap�

e

V{.".'3;:;;�r u. ti 
vóben a ha.tár menti átraká.- Telefon : vll.rosl: t2-1-111t. 
sok elkerülése végett ilyen 

I 
üzemi, -'1'1 

kerékpárokkal ellátott ko- l'erJemt: • :i,tr;
1
��v• t.apk1acl6 

cslkkal bonyolítják le a tra.n-
) Budapt!fJt vn.. RAkt'K'zt dt Sf 

zitfor,galmat. Szikra i.a0nyomd& 
·································································· 

A VÉRÉBEN VAN 

- Miért áUt men. János bácsi? 
- 1!:n má.- megszoktam öcsém, hogy megáU.j 
jelzőnél mea kell álln.i! 

VASÚTPÓTLÓ TEHERAUTÓ 

- Sose hittem volna, hogy a házamig köz• 
Iekedik majd a vasút 

(Pusztai Pál .-ajzai) 

· -. 



VILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! Látogatás a Vasúttervező Vállalatnál 

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  

VIIL f!VFOLYA1'1, 3. SZÁ.'tt. Ára 40 fillér 1964. FEBRUAR 3. 

Szemed a plilylin legyen! Szekszárdon bevált 
a rakodólapos be- és kirakás 

Nagy könnyebbséget jelent I rületet igél!yel. Nagyobb a 
a kereskedelemi szolgálat dol- rend. a tisztaság. A balesetve
gozóinak. ha az áruk ral-.'1:áro- szély is csökkent, hiszen meg

Szappanos Ildikó, válogatott kosárlabdázó, a Vasúttervező OV. 
szerkesztője :i.z elkészült terveket átadja. Derdák Tivadar iro-

davezetőnek. (Képriport az 5, oldalon.) 

1963. december 24-én a rá- a jelentkező ut:iso'.kat, gyorsan 
dió, majd másnap az új.ságok és biztonságosan rendeltetési 
arról a<lta.k hírt, hogy 2'H!-n, helyére juttassák. Eren belül a 
8,56 órakor A bony és Szolnok biztonság a Jegfontosaa.bb kö
között, a Szentesre közlekedő vetEtl_rnény_ Sokan úgy vélik, 
7712/b számú személyvonat be- hogy a blzt-Onságos közlekedés 
leszaladt a pályán veszteglő a forgalom és a mozdonysze
tehervonatoa : 43 személy éle- mélyzet ügye. Ez nem így van ! 
tét vesztette, 36...m sérülést A biztonsági követelmények 
szenvedtek. sok tsmYezóból tev,jdnek össze. 

zását. szállítását a korszerű szűnt a zsúfoltság. 
rakodólapo.1<. alka1ma7�ísá,·al A gépkocsikra történő ra- t_..,.. ______ ..,.. _____________ ,..... ..... _.,.._ 

oldhatják meg. Szekszárd ál- kodásnál is a rakodólapokra 
Jomáson is azon fáradoznak, nelyezik az árut. Ezzel a ház- T , 1 

· 
f I B I tonf u·· reden hogy a rakodólapol,at és a hoz szállításnál is sok időt ta- e 8íl 1 5  nagy a Orga Qffi a a 

A baleset oka: a mozdony- A minőségi javítás és karban

vezetó és a fú.tő a sü.rü. köd- tal"tá$ - elsősorban a fékbe
be-n -nem figyelt fel a vonalon ren�zések jó áUapot.ban tar
álló whervonatot fed.Rző „meg- tása - �ppe-n úgy követel
állj!" állású �lzőre és ennek mény _ _ mm� � hlztonsá�os for
elő)elzöjén lévő sárga fényre. g:11omirá':Y,1t�, a l�:7,ők ke� 
Ez jelezte, hogy a következő 

1 

1,ese. A , JeJ.ZeS�k adas.a ped:i_g 

térközjelzőn „megállj!" jelzés 'PP;'° u�, m�nt amk me�1: 

várható, amely meUett elha- gye:ése , es a JelZÍ::'".'� szennt1 
Zaduia a. vonat sebességét olyan csele.1':ves n�lkülo_zhetetl�n. 
mértékben kellett t-olna csak- Ezeknek a legf�b� koyetelmé
kcnteni, hogy a „megállj!'' ál- nyek:n� .. a reta.-tt.sa � betar

/.á.sú jelző e!ótt a. vonat meg- tatása ko�les.ség, .  arrnt nem 

szekrényes, illetve a keretes karítanar.: meg, hiszen a lera-
A órákban egy : zett állomásnak. A vonalát• rakodólapokat a legszélesebb kás keL•esebb idót ves::: igény- délutáni 

körben alkalmazhassák a da- be. lgy a kocsifordulók szá- perc szabadideje sincs Kato- építés is nehezíti a munkát. 
rabárus rakodásnál. mát is sikerült növelniök. na Józsefnek Ba.latonfii,red De a nehézségek ellenére 

Amikor bejelentettük. A rakodók és a géplrncsik állomás forgalmi szolgálatte- túlteljesítették a kocsikihasz-
hogy kísérletképpen beve=et- rakterülele közti szinikfüönb-
jük a rakodóTapos áru mo::- ség ellenére is meghozta a vőjének. !gy helyette is Hon- n.álási tervet és a kocsitar• 
gatást - tájékoztatott bcn- várt eredményt a rakodólapok ti József állomásfőnök n;i- t-0zkodásban is elérték a ter-
nünket Sólyom János szb-li�- alkalm zása. Jatkozot . vezett szintet. 
kár, - az áruraktár dol17o=ol - A kisérlt'tek a=t igazol-

al!jcm lehet elmúJaszt.am. E munka 
· nem túr selejtet. A selejt a 

A jelző parancs ! 
vasúti munkában borzalmas 
következményekkel járhat. 

A vasúti munka nagyon ne-

örömmeL fogadták a li!rt. Len- ják. hogy érdemes alkalmazni - Nem m,mdliatJuk, hogy 
gy�l ! ános, �ísfüoecli �ózsef, az újfajta ra�odást _eljárást 

l 
a nagy nyári forgawm után 

Mes=aros Adam, oalam,nt a - mondotta Solyom Janos. - megkönnyebbülést jelentene 
közúti forgalmat lebonyolító A jövőben módot kell találni ősz t .1 k zdl Petz Márton brigádjáMk tan- a:: út süllyesztésére, hogy meg- az 

.
� vagy a e e e 

Jai mindent megtettek. hogy szúnjö1t a jelenlegi nagy szint- Honti elvtárs. Rengeteg 
a kísérlet sikerrel járjon. különbség, A rakodólapos el- áru, épitöanyag érkezik és a 

Jelenleg ötven darab ra- járást be kfránjuk 1:ezetni t:a- balatonfüredi hajógyár sok 
kodólapot használnak az a!- lamennyt t'állalatnát, akikkel 
lomáson. Az erre alkalmas szállítási szerződést kötöttünk. sporthajót ad fel export1'a. 

árut a vagonokból közvetle- Remeljük, hogy egyre ered- Személyforgalmunk is jelen
nül a korszerű, könnyen mm,- ményesebb segitő eszköze lesz tős. Télen is sok külföTdl ke
ga ható rakodól ipokra h�lye- a szek.•�árdi dolgozóknak a resí fel Füredet. 
,.ik. A raktárban is köooyeb- gyors. gazcl(lságos, bi:::tonságos Egy nappali szolgálatban ben boldogulnak a felgyülem- rakodólapok alkalmazása. 

1 
lett áruva1. A rakod6lapokra átlag 45 vonat forgalmát kell 
h.el11ezett áru keL•esPbb rakte- F. J. biztosítani a azúkr� mérete-

Bala'.onfüred elsósorban 
mégis üdülőhely. Nem csoda, 
hogy már a nyári forgalom
ra gondolnak Vereczki Géza. 
árupénztáros, Kovács Valéria 
informátor, Szoboszlai István 
forgalmi szolgálattevó és má• 
sok német nyelvtanfolyamra 
járnak, hogy a nyári forga
l omban ne okozzon annyi 
gondot az idegenforgalom le
bonyolítása. 

e erbáti József 
Szeged 

Eddig a szOksmvú jelentés. héz Csak hivatástudatból le
Mögötte __ családi 1:agédiák, het· jól elvégezni. Nehéz. de 
gyasz. könny. , Felnottek és 

I szép és nemes feladat az or
gyermekek halála! Anyagiak szág vér.kering ·. ének kézben
pusztulása. A magyar vasút 

I 
tartása. Sok tíz- és tízezer 

��et;ében szin�e pél� nél- vasutas harcol, dolgozik a si
kül állo kata.�z\!'ofa. Szegyen- nek mentfo becsület
folt a vasut�ok jóh!rnevén. És tel, oda,a<l,ással, legjobb tudá
mindez mJért ? Miért semmi- sával. Helvtá.llnek a téli zord 
sültek meg fiatal és ldós éle- Időben hóban, fagyban Tuda
tok? Miért a pusztulás? l\1iéi:t tosan ' állnak helyt. 

. 
I. meri 

)ml.lett a vasutasoknak sze- ezt a párt. a kormány a dol
gyenkezniök? Mert a mot- goz<> nép, ezért becsüli meg a 
dony zemélyzet nem figyelt \·asúti munkát a vasutai;:okat 
fel _a je!zóre. 1:'.em figyelték erkölcsileit és 'any-agilag egy- 1 a palyát - a ködben az uta- arant. E megbecsülésre csak 
sftásokban elö!rt fokozott egy lebet a vasutas dolgozók 
gonddal - nem gondoltak a válasza: teljesítjük a reánk 
mögöttük vontatott szerelvény bízott feladatokat. Teljesitjflk 

------------------- . ---------------·� 

A JJI Á V  vezérigazgatóságának 
és a szakszervezet központi vezetőségének 

utasaira. nem vették figyelem- selejtmentesen. I R Á NYELV E I  
be a jelzők parancsát. , , 

Ezt a tragikus balesetet � vasuti -�nká.soik ne 
,.., J 964 

• • , [/ l ' k t 't [ , l nem azért idézzük újból a lap adja� ki kezukbő�. olyf:n Q,41 • eVl VQ a aSO • m eg e e e,1,ez 
hasábjain. mert nem eléggé m1.mJcrí�, . amely már �a1r:1-
ismert Sajnos nem Azért ban reJti a baleset lehetooég-ét. l A . 

án el b t6b á l b 
tesszük body �nel �,ég job- Már pedig a hibás, nem kel- z 

. 
tr Y v eveze ;n al bbia t an javasolja meg- A páJyafenntarlásJ !1/1,0lgá-

ban felb.ívj� a figyelmet ar- ló gonddal javított . fékberen- ért.ékeli az 1963-ban elcrt határozru. latnak központi feladat.a - a 

l~. aITIJ· az utóbb; id�ben nap- dezés mag_ába.n_ rejti. Fegyel- eredmén„eket. szóváteszi azo- l '  
sebességkorlátozások és a las-u , " ' asuti l.:ö.::lekedés · · 1 ' "kk ., · 1 

nap után tapasztalható: az meze�enseglY>l - amelynek kat a hiányosságokat, ame-
SUJe e.K cso· ·eni.<eseve - a 

Ut- - ·t ·  ,. d ,  
. 1_..,_ okozoJa nemegyszer a ké- . . . . fenntartási kö:cstgkeretek be-os1 aso"' megsze . ..,<..se. a Je ,,.,,.. 

el ,;.,. ,.., , Jyek a meg Jobb teljesftmeny 1.) A sremHyszállitó és te- sa mellett P "lyák fo g 
és jelzések figyelmen kívül ny mes=,; -. se:'1'"' ne, !11u- , . 

_ 
. . t , h«-rvonafok menet:rendszerü- a a r a-

hagyása fegyelmezetlen szol- !assz.a el a vá.lto- és vagany- elerésének akadalya1 vol :a;c. ségénél hálózati szinten el 
lombiztos állapotának bizto-

gálatté�l.- J.\flír pedlg azt m'in- clle;1ó:zé5t. A látható és hall- Ezután utal az 1964-ben eJ- kel] érni éves vis?..onylatban, 
sítása. 

denkinek tudni kell. hogy a hato Jel�éseket egy�nt uta- vég?,endó feladatok nagy,;á�á- hogy a s7..emélyszállító vona- A pálya.építi'.si szolgálatnak 
vasút fegyelem nélkül, a jel- slt/í_sszeruen � féh eerthetet-

ra és je!entöségére. Az 1904. toknak legalább 97, a teher- az 1964. év• beruházási és 
zések megfigyeléséni,k elmú- !�ül kell adni. de gon�osan vonatoknak legalább 70 •'0-a felújítási programot ke:1 
lMr<ásáL'<ll. t·aa1/ éppen fi· kell _ _ :izc:kat, m�gyelni, és évi szállítási tervek végre- menetrend szerint köz!eked- üt.emszerúen teljesíteni és 
{Tl/elm.en kít,ül ltagpásdt•a! nem ut ,1t.1Su.ma.'{ er,gedelmesi<ed- hajtásának elósegítése érde- jék. A célkitűzések igazgató- ugyanakkor a tervhez visw-
tölth.eti be maradéktalanul a ,

1 
ru.. keben az éves vállalásokat az ságonként a következők: nyitva a tennelékenységet 

feladatát. emelni és az önkölt.wget 
A MAV tec! nikai fogy&té-

1 
A végső lehetőség SzeméJysz-állító Tehervonat csökkenteni. 

kos�ágai, a kapaclt..ís szűkös a mozdonyvi'zetők vonat A tá.vl,özlö- és biztosítóbe-
volt�. a személyzethiánv. és az Budape.;t 9-1,5 01

0 65.0 '.'o rende-zési szolgálatnak első-
ezek okozta nehézségek ismer- kezében � an Debrecen 97,7 01, 6-1,0 ,,-, sorban a fenntartási munkák 
te't. Kétséglelen. hogy ilyen Miskolc 96,7 o,, 65,0 ¼ 

minőségének javításával és 
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hclien - a szolgáli!t ellátá�a mo7donyvezetökhöz szólni. Ve- Szeged 98,2 ¾ 77,0 % vállalásainak teljesítéséhez 
bonyol '.lltabb. nagyobb körill- zessék gépeiket a mozdonyve- Szombathely 98,5 % 81 ,0 •;, hozzájárulni. 
tekintést. figyelmet. gondossá- 1 zetók úgy, ho"y a vasutasok- Az anyagszerkezelésl szol-
got igényel. A va�utawk leg- nak ne kelljen s7.égyenkezn.iök. %.) � • &eherkoc!I� �r.at�kus 1 . 5.) A _te!'erkocsipa:rk terme.. gálatnak - az éve6 vállalá-
nagyobb rész,;, ezt te�ó. enne', Ugy vezessék, mintha család- terbelesenek a haluzati eves 

I 
lekenyscgene.k emelése érd<?- sok keretében - a . folyama-

tudatában dnlgozi'c l\1égis na- jukat is a vonaton tudná'<. terve 18.6 tonna. 1963. évben k1ben a kocsitartózkodási tos anyagellátás biztosításá-
po�ta tal,álkozunk vonatve• mintha öYék \'Olna. ami 8 gép 18,34 tonás eredményt értünk múszaki normát hál67.ati ra. a felesleges készletek fcl-
�Z<! ycrt::.tésekkel. A blztonságos cl. Célkitúzl>s-ként javasoljuk szinten legalább 88 Ofo-ra kell számolá.,;ára és az érkezett 

A
,
1iion Itt néh�nv adat. ;::i:k�d;,

an
, komplexfela<lat. 

me�határo7Jli az éves terv teljesíteni. Ez a célkitüzés az kocsik gyors kiürítésére kell 
19��-ben �169 u_qu1,";!,;ez,,tt vnlamennvi szolgálati ág fel-

teljesít.éss\t, amely megfelel lfl63. évi ténys?ám 1,5 %-os törekedni. 
,,tárgyaumdo esemeny , vo- •• . · . az elmúlt évi eredmény 1 •4 nfü·elését tartalmazza. A szakszolgálatok fentiek
natves'.lély,?ztetés t•o!t. 196.1- adat�.' __ meg:is kt �ell emelm, ¾-os túlteljesítésének. 6.) Az é!Jít.ési szakszolgálat ben említett feladatai általá
ban már 4637. Ez több. mint <"s kulon kell választan, a 3. A vontató járművek ter• területén el kell érni a ten-e- ban megfe'elnek az élüzem 
11 százalékos emelkedés. Ezen mozdonyvezetók felelóssé,iét. melékenységének emelése: e zett önköltségnek legalább címért folyó verseny célki-
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vi1lj��!= 0,5 'lo-os csökkentését. E cél- !�::;tJie1Ziél 
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ladá.! több. 7'.1lnt 1<ét�zeresérP. Ez a nagyobb felelős<;ég mel- és Diese!-n:ozd.onyra eső 100 kitúz.ést akkor tudjuk első- adóak az élüzem versenyfor-
11 kovetkezmenny•I járó fog- lett nadvobb bizalmat is je-

1 

etkm telJes,tmenytervnek az sorban teljesíteni. ha az ma célkitűzései azzal a ki
!a!t vágányra íárás 50 száza- 1 t E -b'zalomnal akkor fe- összes dolgozó mozdonyoknál építési szakszolgálatnál növe- egészitéssel. hogy az ütemsze
!ék�! emelk<•dett. A aal�se- en · 1 . ' . 2 O:.-os. a vonali szolgálatot kedik a termelékenység, a rűen végzett munkák határ-tek okozta rcárok 68 szá::alék- lelnek meg legJobban, ha ;llm• tel jesitó mozdonyoknál pedig munka és üzemszervezés ré- . . • .. 
kal nőttek. den . ide�ukk.:U a. Pál_Y��- a 3 ¾-os túlteljesítés.át elóirni. vén javul a munkaidó ki-

ideiének . betar-tása,_ �o! szuk-
jelu.->seket figyeltk, es gepuket j 4.) A tehervonatok átlago� j 

ség szerint a hataridok elő-
A forg!llmi tevékenység a Jelzések parancsai szer!nt terhelésénél a hál67.ati éve,. h

as
z

nálá
s
a. rehozása is központi feladat. 

� • ir:ínvítják. Az utasítás nem ' terv 900 tonna. 196�. évben A fentiekben nem érintett 
J,'asuti ipar nem tur selqtet vél<etlenül fria eló: 

1
897 tonnás eredményt értünk s7al«wlgálato� váll_3lásai-

l 
Szemed a pályán !e{l1Jen! el. 11:ves vállalásként a terv l nak m!'gtételehez a kovetke-

A vasutasok febdata. ho;:y 1 ¼-os túlteljesítését kérjük zók szolgálnak általános A vasúti fpar területén 
a a.záll.ltás1'a felkínált árut éfl s . .J, meghatározni. irányelvként; központi célkitűzés a mun-

kák minőségének fokozása, 
továbbá a termelési tervek 
teljesítése mellett a termelé
kenységnek legalább 1 %-os 
emelkedése. A termelékeny• 
séget az egy fóre esó forint
érték növelésére kell vonat-
koztatni. 

Célkitúzésként javasoljuk 
elóírni a munkák minőségi 
színvonalának növelése mel
lett az önköltségi tervek be
tartását. A termelékenység 
emelkedését, az önköltség be
tartását, a helyes műszaki 
szervezési és intézkedési ter
vek kidol gozása és megval ó
sítása útján kell elérni, lllet
ve biztosítani. 

A Magyar A !!amvasutak 
Vezérigazgatósága és a Vas-
utasok Szakszervezetének 
Kö=pont! Vezetősége az 
irányelvekben szereplő fel
adatok megvalóSításán kít-'i? 
eZ,,'li.rja minden vasutas dol
gozótól, gazdasági és szak
szervezett vezetőitől egyarán'  
Tiogy a legjobb képessége �ze
rint !ássa el feladatát, állan
dóan növelje szakmai kép· 
zettségét. törekedjen a bal
esetek csökkentésére, a sze
mély és vagyon biztonság fo
l;o-zottabb megóvására. 

Elvártuk minden szintti vas
utas gazdasági és szaks,zerve
zeti vezetőtll!. hogy az eddi
ginél nagyobb gondot fordít
saruzk a dolgozók élet- é6 
munkakörülményeinek, szo
ciális ellátotts6pának és mun
kabiztonsá17ána1< fokozottabb 
megteremtésére 
Vasutasok Szakszervezete 

- Központi Vezetősége 
�lagyar Államvasutak 

Vaéripqatósá(a 



1\fAf;YAR VASUTAS 

a 

A vasút 1 964. évi t rve 
központi vezetőség napirendién 

A szaksz<>rvezet k,özponti vezetosege ja
•iua.r 17-Jn ü!est tartott. A taná.cskozason 
résztvett Beckt Sándor, a SZOT titkára, Rö
dönyi Károly miniszterhelyettes. a MAV ve
zé,-igazgatója. Végh Lajos elnök, Pánti Béla 
alel1wk. Szabó Antal fötitkár, dr. Soproni Jó
zsef titkár. 

Végh Lajos megnyitója után Rödö11yi Ká
f'oly ismertette a vasút 1964. év; feladatait. 
Bevez.etöjéb€n az 1963. éVi tervek t.eljesitésé
re utaJ.va elmondott.a, hogy a vasút az áru
tonna szállítási tervét 100, az utasszállíf.ás.i 
tervet pedig 99, 7 százalékra teljesítette. E 
mögött aw.nban az is rejlik. hogy a vasút
nak több árut kellett volna elszállíta,nia. túl 
kellett volna teljesít.eruie áruszállítási tervét 
- mondotta. - Ez nem történt meg, a 
vasút nem szállított e1 minden felkínált árut. 

A következőkben elemezte az 1963. év 
munkáját. szólt a szállítást nehezítö kcrül
mények:röl. a vasút.as do]goZÓk odaadó mun
káiáról. majd a beruM1ási és a felújítási ter
vek teljesítését részletezte. 

110 millió tonna áru, 409 millió utas 

Az 1964. évi fel,adartokró1 elmondotta. hogy 
a gazdasági vasútakkal együtt ebben ac esz
temlöben 110  millió árut011na � 409 millió 

A gazdasági vasutakkal együtt az Idén 110 
millió tonna árut kell elszállítanunk 

11,tas elszá.llitasa t'ár a oo.sút·ro... A növekedés 
a múlt évi l<Zin,thez képest az áruton.náknál 
4,2. az ár1.11,onnakilométerelmél 5,2, az u.tas
föncl 3,1 ,  az uta,kiJornétereknéJ. pedig 3.8 
szazalék. 

Beren<le;,.éi.-emket - amel.vek - a múlt év! 
kisebb száilílá.si igényeket sem elégíte,�ék ki 
telje..<en -. a nepgazdasági lehetőségeken be
lül to,·ább j,e11 fejlesztenünk - mondotta 
Röd6nyi elvt.ürs. Az épftési munkák közül 
súlyponti fel.adai a régóta esedék.?s második 
t-'á.gán!IOk épiiés.e és állomásbővitések végre
hajtása. Nagyobb i1temoon folytatjuk a 
Hajdú.szoboszió-Ki.sújszá/.l<is kö:zti, megin
díijuk a Debrece11,-Apafa és Rákos-újswsz 
közti második vágányok épí1ksét. Folytatjuk 
a záhonyi t6riaég fej lesztését. a szol:nokl cso
mópont épíl<.'sé-t. befejezzük Gyömrő és Vác 
állomá.wk bővítését. Tovább folytatjuk a biz
rosítóberendezése-k építését, a szi,kesfehh
vári Diesel-javitóműhely munkálatait. 

A vasutas dolgozók szociális ellátottságá
nak és munkakörülmé1weineik javítására 60 
millió forintot irányoz elő a tan·. 19ö4-ben 
beszerzésre kerül 12 nl'gyteljesít-ményú vma
mo.smozd<my, 54 Diesel-mozdony. 210 kar
s.wrú személykocsi, 600 fedett teherkocsi. 
1600 nyitott teherkocsi, 500 tartánylwcsí és 
100 hűtókoc.si. Lehetőség nyilik Ta.tabánya
a.lsó--Oros:lány é.,; Miskolc-Szerencs közli 
vonala!k későbbre ütemez.el\ vi1Jamosítá�ának 
megkezdésére is. 

Előreláthatólag 4011 millió utas veszi igénybe 
1964-ben a vasutat. 

Tovább folyta,tjuk a vonalak tengelynyo
mása felemelését szolgáló munkálatokat. 
A folyó évre ten, .. ?z�tt felépítménycsere ösz
szes hossza 502 km. Sor kerül Abony, VUö. 
Gárdony és Mezőtúr állomásokon az elavult 
biztosítóberendezések korszerűsítésére. a 
debreceni és a miskolci gurítópályaudvaro
kon a biztosító- és vágányfék berendezések 
fel újítására. 

A továbbiakban a já�'ll)űjaVÍltÓk előtt áJJó 
feladartokról s-zó1t az előadó - majd így 
folytatta: - Az áruszá!Jítási feladatol.k ma
radéktalan végrehajtásáhoe az szüksé�•
hogy az egyenletesebb rnk:ódás biztos.it-ásá
val berendezéreinket minél jobban ki tudjuk 
használni .  Ennek elérése érdekében tárgya
lásokat kell folytatnunk az érdekelt min,s7-
t.ériumokka,I. Alapos ,•lz�gá!atok alár,.ián kell 
a vonatközlekedé,;,i tervbe felveendő VOitliatok 

számat meghatárazni és gondoskodni a vo
natközlekedé.sd terv megszilárdításáról. 
Irányelv legyen a szükségleti vonatok szá
mának csökkentése, hogy minél jobban 
emelkedjék a naponta közlekedö vonatok 
száma. Fanto,s szempont az irányvonatok 
számának további emelése ís. 

A dolgozók szociális ellátottságának és mun
kakörülményeinek javit.L...ára 60 millió forin

tot fordítunk. 

Meg kell s:zilárd:ítrnni az el�ytovábbttá j 
rencet. A rende,.vpálynutl\"arok tehermeo
tesíté,,e érdekében a swmszéd állomásokat 
jobban b€ kell vonni a tola\.ó t.ehen·on.atok 
összeállításáha. A rendezópályaudvarok he
lye.,; norma alapjának kialakítása érdekében 
meg kell hat,á,roz;ni a napi kifu'ás.i minimu
mokat. Lényegesen egygaerúsíteni kell a:z 
igazgalóságoTukénti kocs.ikiegyenl:ítést. 

Növekszik a nemzetközi forgalom 

Az úi menetren<:lben tová,bb fejlődik a 
TEEM-vonato.k hálózata. els&orban Roma
ni.a és J it(IOszlávia Vis;,.onylatában. Ez;z.eJ kap
csolatos terveink már készek. 

Erekután az egyes vonalakon és Egyes ál
lomásokon végrehajla.ndó nagyobb jele.nt-05.?
gu ieladatok.ról szóLi az elöadó. Létrejött a 
megállapodás a baráti államokkal a kÖ2lÖ6 
kocsipark létrehozása tárgyában - mondot
ta. - Éppen ezért ki kell dalgomi az erre 
vonatkozó végrehajtási ut.a. itá«t . A sa:emcly
szálliJ,ásnál törekedni kell az utazá.-;i sebe�
ség eme;és,ére, elsösorban a tiirtózkodási ido 
és a meg,\Jlások szá..wnak c--i1kkentése ri!'
,·én. A nem7,et.köti vasúti erteke--,Jeteken- e,
Iogado,t elvek szerint kell kiala'·ít,mtmK a 
nemzetkc,z.í sremélyszálli1ó vonatok mene -

A vasúti iparban legalább J százalékos ter-
mclékE"nységemelkf'dést ír elő a terv. 

rendjét. Ezzel kapcsola tban ismertette a 
me!;!:álJapodásokat, többek között elmondotta. 
hogy az Orient-expressz május 31-től :szep
tember 28-ig Bécs helyett Budapestig közle
kedik majd. 

A vonóerő kihasználásával kapcsolatbam 
szólt arról, hogy a járművek jaYítá.sát úgy 
kell ütemezn,j_ hogy a csúcsforgal,mi id&za
kokban min imális legyen a javítási sz:1zalék. 
Foko2ll1i kell a járművek újrendszerű .iavítá
sát. gondoskod'1i kell a mozdonrok optimális 
felhasználá•áról. Csökkenteni kell a hónfut.á
sokból eredő ü:remzavarok. ,·alamint a csap
töré;ekből eredó balesetek számát. Mtnden 
c.�apágytörést m,sgtörtént balesetként tár
(11,l{},ltLnk azért. hogv a dol �ozók jobban tö
rekedjenek a csapág:ytörést okozó hönfutá
sok felfedésére. Be kell ven,tni a fokozott 
oi!,ajcserét. A folyamatban levő kísérletek 
eredményétól fiiglgóen gondos-kodni kell na
gyobb szivóképessé,,"'Ú kenópárnák aJkalm.a
zásáró1. A vonókészülékszakadások csóka 
kentése érdekében az idén l OOO kocsinál épí
tiill1k be erósbített vonókészülékeket. 

Koncentrált munkáltatás 

a pályafenntartásnál 

A pályafenntartási szakszolgálat feladatai
ról elmondotta, hogy a seaksz.olgála1 évi ter
ve 9,8 százalékkal nagyobb a múlt évinél. A 
fokw.ott igények mi,ndenekelőtt szervezeti 
változásokat kívánnak. Ezelk közöbt legje
lentősebb terv, miszerin1 építésve?..etőségek 
összevunásával a rendielkezés•·e álló munka
�rőt egy vona!h'a koncentrálják. Felállítunk 
további három mozgó pályame.�teri szak.aszt 
Gépesített mozgó fenntartási szerv�zetet ho
�unk létre. elsősorban ralk:rerületek. .iárdák. 
előterek. hozzájáró utak tervszerű fennt,irtá
sd. munkáira. A rende1kezk;.re álló nagy mun-

ka.gépeket egy munkához vonjuk össze, így 
Jerö..,idíthetö lesz a vágányzárak ideje. Új 
kötöállomásokat létesítünk. 

Mindezek, valamint a fejlesztés érdekében 
megteendő intézkedések kettős célt szolgál
nak: a tengelynyomás növelése és a sebes
ség fokozá.s>a felé újabb jelentős lépést tenni. 

Néhány szót kell szólnunk a munkafegye
lem és a balesetmentes üzemvitel. biztosítá
sáról is - mondotta Rödönyi elvtárs. 
1963-ban az e<>,,y munika.napot meghaladó ki
esést je!enw bale!\etek száma 5956 volt, 1 ,5 
százalékkal magasabb a múlt éVinéL Az 
összes kiesett munkanap 136 893-ra emelke
dett, ami 7 forlntos átlagórabért figyelembe 
véi.·e több mint 8 millió forint �-eszteség. Eb
ből egy 500 .'!Z€mélye.s kOTSZerii 6/tözőt éS 

mosdót lehetne építeni. 
A balesetek túlnyomó több,<;ége az óvórend

szabályok és utas.iifurok be nem tartásaból 
illetve felületes. hanyag kezelécéből ered. 
Ezért kell a bala;etelhárítási okt tást első
rendű fontos,ágú termelési problémaként ke
:r.elni. Ezen a té1-en semmifélP la?asáf{ nem 
engedhetó meg. rn.-g a 1éts7.ámhelyzetre való 
hivatkmás sem. 

A munkaeróvándor!ás problémájának tel.: 
vetése ut<ín íg_y folytatta : el kell érniínk., hogy 
az alapos szakmai t?ulást és gyakorlati ta
pasztalatokat igénylő m1inkakörök, mint a 
kocsirendezö. vonatlósérö_ fut<\ a �,o.s1íton a 
/.egm-egbecsültel>b m11nkakörök 1-,."Özé tarioz
zana.k. 

A tervszerűség i?lapja a fegyelem 

A megnövekedett szádlítási feladatok bal
esetanen1',s lebonyolitá..sa megköveteli a meg
határozott rendben folyó és pontos együtt-

Az idén előreláthatólag 210 új személykocsit 
allítank forgalomba. 

működést. Ennek alapjá a fegy !em. Az. hogy 
minden dolgo·;,ó a munkahel_vm �egjobb tudá
sa éS te.het.<;É-ge .s:reri n t h,ijtsa vég,re a fel
adatát. 

A most folyó bérrendezés megfelelő gazda
sági alapot nJ•ú.it., amelyet a szakszervezeti 
aktí,·á.k jól felhasználhatnak ne-velő munká
JUk sor.rn. 

Az ösztönző bérezésen és nevelőtevékeny
ségen kívül, a munkatL'gyelem meg:sziiárdí
r..,:,ának több előfeltétele van. Többet keJ.J tö-
rőd,nünk a dol!!ozók eeés,:-,égüg)Ti és s.wciá
lis körülményeinek jmitásával, mlnderaiap1 
problémáikkal . De nem szabad azt a helyte
len nézetet val lanunk. ho;:y a dolgozók � 
ciálís helyzetének ja\'Ítá<a. csupán beruházás 
kérdése. Igen sokat �egj•.het ezen a téren a 
vezetők öTlltevé-keny.;;,sge, a s7.ak,zervezeti 
szervek köz\"etlen segítsége. A szakszervezet 
aktiüstáinak komoly h;•rcol kell folytatniuk 
az e téren tapasna ható minden lazasággal, 
hanyagsá,_<\;gal és köz.önnyeJ sremben. 

A béremelés célja egyr<n;t a többi i par
ághoz képesti elmaradás megszü.ntet.ése. 
másrészt végt·ehajtásával kiküszöbölhetővé 
vá1,nak a vasúton jelenth,z,} bérfeszültségek. 
De nemc.�k dol�ozóink bérezésében áll be 
javulás. hanem s,..ociális és kulturális ellá
to1 tságukban i,;. Az é\· véf<éig befejezzük a 
miskolci szakon·o,i rondeléí építését. FoI.v
tatjuk a szolnoki kórház és rendelőintézet 

A biztosíh>�rendezések felújítására 48,2 mil-
lió forintot költünk. 

munkálatait. Minteg11 15 m illió forintot for
dítunk lakásépitkezésekre. Befejezzük a 
szolnoki já,m(íjavitóba111 és Nyíregyházán 
az üzemi konyha építését. Ezenltivül számos 
más egé<;;zségügyi. munkásvédelmi és szociá
lis beruházást valósítunk meg.. 

Gondoskodunk a rendelkezésre álló mun
kaerö munkájának hatékonyabb m-.,.szerYe
z.Sséről. Létszámnormát állapí!.Olttunk meg a 
l'orgalmj_ kereskedelmi szol�álat forgalmi 
•nunkakéioreire és a vontatási s,akS?olgálat 
valame.nn�i munkakörére. További fela<la-

tu.n.lc a vasút egész területén a szűkséges lét
szá,m-normák alapján történő megállapítása. 

Tervbe vett intézkedés. hogy a mozdon}"'·e
zetöket szakmai tudásuk, rátermettségük &ze
rint kalegórizáljuk. 

A dolgozók kezdeményezését 

nem nélkülözhetjük 

Feladatain k  megoildásáná:l nem nélkülöz.. 
hetjük az újítómozgalom keretében ltiíejtebt 
alkotó kezdeményezést. Sokat várunk a dol
gozók ver.senylendületétöl. A feladatok kö
zött nagy teret J,ell szentelnünk a munka 
terv.szerűségéne-k, mert e-,; alapvetően kihat 
célki1űzésein-k teljesítésére, a förgalom gyors 
és gazdaságos lebon�·olítására. Köztudomású, 
hogy a vasúti munka tervszerűsé!,;éről csak 
akkor lx's7.élhetünk, ha a menetrend szerinti 
vonalközlt>kedés megfelelően alakul. 1963-ban 
a 67Rmélyszálltló vonatoknak e, upán 93.3 
sz.á7.aléka, a tehen·onatoknak pedig 66.9 szá
zaléka kö;clekedet! mene<tre.n<l szerint. Az 
idén a munkd\�e,rf--eny �egitségé,�el, tervsze
rnbb m trnkát·al el kell érni. hogy a. személy
s:ánitó l'Ollotoknok 97. a tehen·onatoknak pe

dig legalább 70 szP�aléka menetrend szeri.?it 
lcözlekedjen a \ onatJ,bzlekedési 1en· 85 szá
zalékos 'betartása mellett. 

A munkave.i-,_eny központi feladat.a kell le
gyen a ,·ono- és vontatott járművek gazdasá
gos felhasz�álás.c\;nak elősegítése. az operatív 
tervszámok megfelelő túlteljesíiése. A célki
tűzése.k közöU to\·ábbra is súlypontként sze
repel a tehervonatok atJagos terhelésének nö
velése, a teherkocsik jobb kiha.,·ználása. a 
kocsitartózkodá.,;i átlaiaidó esö'kkente.e -, 
mondotta R.öd611yi elvtárs. 

Az igazgatóságok munkáját 1964. január 1-
töl kezdőclö érvénnyel az eddigi helyezési 
sorrend megáUapitása nélkül é1 tékeljük. 
E,rerin,t azck az iga:,,gatóságok, melyek az 
ö.s zhálózat érdekelt s'7..0lgáló célkitúzéseket 
lelje.<ítik. ennmén�·etl· a1apj.íin lépcsőzetesen 
megállapított céljutalomban, részesülnek.. 
Amelyik a célkitűzéseket féléves ö,ssze:sftés
ben a legeredményesebben telje,ít.i, eln.,veti 
a KPM és a szaksze1"\·ezet elnöksége \"öri\s 
vándorz:íszlaiát. 

A vállalások legyenek összhangban 
a feladatokkal 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 
dolgo?.Ok hel.i,i jell�ű vállalása. &.szt,.angban 
le!?:}'tmek a vasút hálózati érdekei\·el. En
nek fontos es7.köze az élüzem cím elnyerésé
e:t folyó verseny, melynek célkitűzései a 
m'ndenkori követelményeknek meg,felelöen 
határo=ik mo_g a feladatokat. Az 1964. évi, 
élüzem cím feltételel,et úgy állapítotttLk -meg, 
hogy az-0k az ed.diginél i.s hatékonyo bba,n s� 
git.sék a rastít mennyi.ségi és minöségi fel
adatainak t'égrehajtását. Az egyes szaksrol
gálatok együttműködésének elösegítése cél
jaból Yált<Y,;atlanul előtérben áll a vasúti 
csomópontok élüzem versenye. 

El kell érni, hogy a személyszállító vonatok
nak Jegalá.bb 97, a tehervonatoknak pedig 70 

százaléka közlekedjen meneh'end szerint. 

A toYábbiakban a S?.ocialista brigádok mun
kájáról. ;elentőségé:röl szólt az előadó, majd 
a népgazdru,ág egyéb ágazatai. valamint a 
vasút összefüggö tevéken_vségéröl ,  a komplex
bri:gád-mozalom célkitűzéseiről b€s,élt A 
vers.enynyilvánosság fontosságáról szólt � 
után. mojd igy fejezte be ismertetőjét : a 
s-wciaU7.mus fej,lődé.se ma már szin te tör
vényszerűvé teszi. hogy a feladatok évről év
re nagyobbodnak. a minöségi követeJm.,.nyek
kel eg:vetemben. A gazdasági vezetés a ren
delkezésre álló eróket felhasználja a cél meg
valósítása érdekében, de nem nélkülözheti a 
párt ia•ányítását é<: a mozgalmi szervek aktív 
támogatását. A tervek végrehajtása során 
számítunk a vasutasok szakszervezetének 
munká.iára. s biztosak va!!:'-unk abban. hogy 
a szo1xi,; együttműködés lehetövé teszi éves 
célkitűzéseink valóravá1tását. amely ú.iabb 
jelentés lépés lesz a szocialist.a vasút felépí
tésében. 

Az idei feladatok nagyobbak a tavalyinál 

A beszámolóhoz elso7rén,t dr. Soproni Jó
zsef elvtárs, a szakszervezet titkára StZólt 
hozzá. Korreferátumában vázo.Jta. hogy az 
idei feladatok semmivel sem jelentenek ke
vesebbet 11 múlt évinél. Sót, biiviillek azok -
mondotta. - Mo,;+ már végleg bebiwnyoso-

(Folytatás a 3. oldalon.) 
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A vasút 1 964. évi terve Az állomás-üzemeltetés új módsze:ei 
a budapesti igazgatóság területén a központi vezetőség napirendién 

(Foly'.atás a 2. ol�-lról) 

dott, hogy a \'-asúton a kapacitás-. Ya.lamint 
a létszároh.láJny krónikussá vált. Bár a nép
gazdaság más mw1ka<területén is fena1áll a 
létszámhiány, a vasút terül.etén hosszú ideig 
jelentkez.,; !og. Hisz.en náhmk a munkakörül,
méntiek,e,t n,nn leh<:t olyan mértilob·en javíta
m, !lti·nt mlis n-épuazda.sci{Ti ágban. Hisam. 
amikor az iparbam kevesehb lesz az éjjeli 
munkáltatás, rövidebb a munkaidő, a ,·as
ii-ton akkor is folyamatos lesz a szolgálat. va
s,ár- és ü�t>nap egy2r:í:n.t dolg<ia"lJ ke.11. 

Ezuffin an-ól szólt, hogy az 1963-ban ta
pamalit szűk lrapacítasú feszült.'!é�cket nem 
sikerült feloldani. Az intézkedések helyesek 
voltak ugyan. de többet kellett volna tenni 
ah:ho:z, hogy a fe.--zült.ségl2Jt f-eloldha$uk, 

Az 1963. évi bale.seiek egy resze is bizonyí1-
ja, hogy a vasúton nem jó a fegyelem. A 
da1J1;ozók részéről bi.zon,yos nemtörooömség 
tapasztaüható. A vezei.ók következetlensége is 
hm:z.ájárul ehJ-1ez. Nem minden balesetei iá.r
g.yaln,ak fegyelmileg. Az ilyen hozzáállás bá
'ltJritja a feg,·elimeze:lenség,et. 

Ha azt �iilsgfiljuk_ melyek a leo.,fo,mo:sabb 
.feladataink, úgy gondolom, mindene.4:előtt a;z, 
hogy megérte;isük minden Yasutnssal munká
ja fonoossá.gát. azt, hogy a feladatok nagyok, 
de nem t.eljesithetetleneik. Azért s.zükséites 
ezt ha.ngsúly01mi, mert egyeseknél pánik halo
gulattal találkozunk. Pánikba esnek a.helyett, 
hogy ll2JOl1 gondolkodnának, hogyan lehet 
me,gold:ani a fcladctot. A másik fon,t s kér
dés a munkaYersen\", Jobb-an <1peUáljunk. a. 
dolgozók öntudatára, használjuk fel a .�.wcia
list-:. brigádokban rej'l,ó erőt. A munkaverseny 
úgy néz 1d, hogy mindent a versennyel sze
retnének megoJd:a."li. A ta-vszámokat Jefed&ik 
a váUaJásokkal. s ugyanakkor a dol.g07.ók ön
állÓtláe.oát elhanyagolják. Nincs u··kség 25-
:io pan,tból álló vállalásra. amiko::- a le>;fon
tosa:bb te.n...dvalók két-három poniiJan öss-.t,e
foglalhatók. 

A Leherl.oosik sta.tikus terhelésénél el kt'll 
érni a 18,6 tonnát. 

A halesete� bekövetkezése 
nem törvényszerű 

Rödónyi elY1,ars a s.zemé],yi balesetekről 
S'1JÓ1t - mondotta -. én az áru.káxukka.l fog-
1alkw.om néhany mondat erejéig. 1963-li<m 
az elózö éi;h.ez vis�onyiwa a jd rműben és 
pályában esett 1,:ar kétszeresére ncitt. A dol
flOZÓk hibá.jciból bekövetkezett á.rukárok kó
=el háro,ns::.orosra em.elkedtel:. Két.;égtelen, 
hog_y a nagyobb fo:-g;alom megfer.ntett figyel
me� kíván, nagy bb a baleseti ,·e, ély, de 
nem tönényszern :m·Jak bekövet,ke?...!-�e. 

A baleset <'Lleni harcba.n a net'eles t•olt es 
marad a !egfontoMhb tennii:aló. De nem te
kinth.e W nk el az a.d mi·nisztralív eszkib:ik al
kalma:zcisú.tól sem. z uj minisztertanácsi 
rende1etteJ. a é.z•:.�s.,.ei·ve?A:.�ek jol}ké.lre bö"\.t.ilt. 
A munká�vé!lelm1 appa.átus felada•a me..;
nőtt. foko7..vltabo..-m k.eJI fellépni a bales-'l
megeJ,Gzé;, érd€kéhen. 

A tm·;füb'd;ban a swJgálati ágak együ t
műküdésén&1c ion.,., ss�g:::tróL niaj<l H re:e,le
ges zr_ur.kakö•(.i..r{ rr t-,g�üntetéSt>Tiek sz1.;l�i -é�
ségéről 6Zólt . Tartha,a :an, hcgv munk;,ero
hihl'ty kocsirer.dczoi. válfóKezekii. -vor..a k.1fé
röi beosZ".á;ban -van, de ire<lai munlrnkörbe-n 
nincs. Felt,é•' ·•r,ul font0s a vNimylésEk jan
t.ésa - folytatta .<;cproni elvtá.rb. - A von2t
és mozdo..•w,b,m " lV?<'t :i-z a mun'katerille'. 
ahol a leg,,.zúkfuebl> a létszám, mégis úgy 
gazdáli;:odun:, ezekkel az en;be,·ekkel, min:h.a 
bővíben vollfl.ínk K:fogá,;olta a sok ,c,s'be 
utazta:i st. va,lamir.t Rzt , hogy a n1-net köz
beni \'á.ltás eszközéhez nem ,nemek bátran 
hoz:zá.nyúlnl. 

Hangsúlyozta. ho,ry a 1'8,kodások gépesilése 
elsősorban a 1-éts,f.m és 1tanacitá• miatt n·
gyon sürgös terunJrnló. Szükséges, hogy a 

Az 1963-ban személyi halesetek miatt kiesett 
hzegböl 500 s:umélycs kor5zerü iiltözót és 

111osdót lehetne építeni. 

sz.állíttató vállalatok is fejlesszék feLszerelé.. 
sei.ket.. 

Szó, áte1,te, hogy a vasutas dolgoo:ók ré."Zé- Valamennyi va�út keresi az 
I 

a do!gozók helyes elosztására. \ orSIZágban 1964-ben kísérlet-
re épült létesítmények eLhanyagoltak. Em- állomások üzemeltetésehez Minthogy a kocsita,rtózkodási k-épi:en a hB;tvani g�c1>onton. 
berhiánnyal igyekezn.ak mentesíteni magukat nélkülözhete-tlcn új .  kors,;e. idő még ma is a legfőbb gon- 1 a forgalmi es vontatás1_ szol

rúbb módszereket. A buda- dok közé tarlouk az üzemi gálat  közös üzemi tervet. Elegyes vezetúk 3 szociális Iétksítmények hiá- r pest; igazgatóság területén : terv bizonyos vo�atko2ásban só alkalvmmal vonal i ü�emi nyosságai megszüntetése helyett. folynak ilyen ki�rletek. S ha I rendszert visz a koc:;igaz- terv is készül.  amelyet állo-
Végezelül a bé1.'re!ldezésről szólott. El- az utóbbi években elért ered- 1 d:Ukodá�ba. Például amióta mási üzem; rervvel ös~zehan-

mondotta. hogy a szolgálati vezetők egy résza mények még nem olyan álta- 1 Hatvan állomáson üzemi terv- ' goh·a ·" hatva11.-salgótarjáni 
n:em '.11egfele15 hangc.t � a bérefile� j�l<2:1- lánosak, mint  kellene, még.is vel dolgoz_nak, javult a kacs)- 1 vo:1-alon ve�e!"'ek be: :t.,rneny• 
tu.segenek. A hangulatert a . 5:2-°�lati �ono� 1 dicséretesek. , . . l 

ira,,dá.lkod_as. keYesebb torlo- ny1J?en a k1S�?·let1 ko;0os rech
is íeJelas, h.1s-.t.en egyben pol,;;!Kai vezctőJe 1s A menetrend hálozat.1 szm- dás.s.a!. utemesebben old;ak nolog1a bevalik, 1965-ben a 
az állomásnak. Igen sok sz.olgá.laU fünök nem ten összhan.gba hozza a vona- meg a feladatokat. 1962 azo- 1 kooperációba több szakszolgá
érzi át felel�ss�gét. s nem emelkedik a ve- !ok !',ö.zlelmlé;3ét. �:kez���' j nos negy,x!-évéhez v:i:52011,rilva I latot �s bev_onnak_ . 
zetőtől meglnvant pol.it1kai színvon,aJ.ra. rndulasat, tartózkodds1 1deJe,, 1953-ban ko7.el másfcl szazzal Az allomas1 uzetru tervek a 

viszont n<>.m szabályozza az töb-b kocsi indult  az ál!om;is- 1 menetrendre épülnek. Azon 

A vasút a népgazdaság szerves része 

Soproni elvtárs korrefei-átuma után Beckl 
Sándor elvtárs, a SZOT titkára szólalt fel. 
Elöljaróban vázolta a vasúti közlekedés hely-

állomások, pályaudvarok bel- ról. szervezettebb lett " to!R- 1 belül no!"malizálják a rész
só mun.karendjét. Nem hatá- tás, csökkent az e�y kocsira feladatokat. Ezért i dőszako
rozza meg a feladatok megol- eső tartózkodási idő. sak. Viszont jó üzemi tervet. 
dásán,ak módját, nem rend- A közelmúltban az igazga- csakis tudományosan k-észite�t 

, szerezi azokat. Nem is fe!a- tóság pártbizotts>\,rn fogl alko- 1 jó menetrendre lehet épít<:111. 
data. így a menetrendi időn zott az állomási · üzemten·e- A jó menetrend fogal;"latól 

1 belüli, ;'{'szfeia<lntok ideje 
I

zés továbbfejlesztésével. Ha- p�dig még _ige." távol _  all A 
spo.ntan Jellegu. tározat s,;ületett a gazdaságos m1 !erve_zésunk. É;ge_tő. hog_y 

, • .. . • á llomás üzemeltetés to\'ább- az uzem: te1:v<;1< 1donormá1• 
; Szamu:r.zük a spontane1lást 

I 
fejlesztésére. A hatá

.
rozat nak megallap1tá.sát e�.l'. _ala� 

_ . _ szellemében az igazgató•ágon sabb menetrend re\'l.z.JO elo1.-I , �of?rdul, hogy idonorma úiab-b kezdeményezések lát- ze meg . 

1 
h ,anyaban sp'.)nt,;n besorolt tak naoviláo-ot És amiről m-ég eddig a ter-
m1'.lveletek annyira elhúzód- · � · ,·ek 'készit-ésekor nem esett 
nak. hogy már az indula!'nál I szó, a téli hónapokban né-
megkéslelteti'k a vonatot. Az Az IÍ Í kísérletc>k mileg csökken az emberek és 
állomás lassú eleo;yíeldolgozá- gépel, intenzítás-a. Sok olyan 

1 sa fö,ös,eges vágányfoglaltsá- A 14 állomason túl a jöv_ő- fizi'kai körülmény befolyásol-
got is elótdéz, az €1:!vébként ben Angyalföld. Cegled. Vac. ja a va'>Út eg-és,z gépezetét. 

1 
m('né'•rend szerin érkew vo- , Székesfehér\'ár és Soroksári ame!yek nyáron nem jönne!< 
natok a bejárati idz&nél kés- út á.llom_ás is készít iizcmi 

I 
szé\mH:ásba. Tehát heh•es Jen

nek meg. De a spontaneitás tervet. Ujabb üzemi ter\'ek ne az új menetrendben az 
1 más \'Onatkozá,s.ban Ls bele- J lddolgozás-ára pő.lvázMo' indít idönormák megállapításánál 

A tehervonatok átlagos terhelésének 
900 tonna. 

szól az állomások teljesítő 
j 

az igazgatóság. Az el - há •  1 a kedvezőtlen időjárás okoz-
terve kép�s,égébe. rom helyezettet magas ö.ss:r.eg- ta befo!vásoló tényezőket is 

Tény, hogy a ,•ru;úti szálif- gel �i�,7-M .. • •  , . figyelembe venni. 
tás lcgmunkalgfnyc:sebb mú- Elo zor \ lliOSl Ják meg a:r. , V. M. 

28:�'. a ,_néP�.a..ság
k
eg

ha
•�:_ .t�ntet,•lx-n.-. E!e- ve:etét az állomások, pá!yam.cz,c, .,og, mláj"en ,. .....sa van a va.su. ter- udvarok v"1:!zilt Azt viszont \'';i tel½'•ir cén�. ;airv nem tclje5.!�ek a m<'.--g ke\'b� h·eiyen J.i.tják, nepgazca;'--!{ ege•?erc S7:6lt arro:. hogy hogy ,1 felad- t•Hat csaki · álo ,d"(g�zok l'Q'Y<!mleg uem . enik a_:okct a ne- l 1omási uzem t.ervve , kidol- 1 he.:s,-aeket. ambUyel a nepdaza.•agnak meg gozott t.echnol,�já, al lehet 

kell kü=d�nic. N.1ey ei·edmény - mondotta magas szinvonalon ve:>..;r<'haj-

Segítsf k az importforgalom 
lebonyolítását 

-. h gy sikerü.Lt me-soldani a ' ·út EcS a tnni. Csak így lehet a munká- Ezekben a hetekben nagy- kirakást ,--égzőktől is. A P<l"\a bé1Tende.zését, de még vannak olvan ba rl'nd�,.ert \"inni, az op<>:-a- mennyiségű i mport áru, Iö- g,·ors kjrakás azért is fontos, 1 kategóriák. ame1yekr.él S7intén rendezni kel- tív inli•>ked ·.,;ek irányítasát ként élel miszer és faanyag mert az áru többsége külföllene a fizetést. de hel�7.X'iünkból ad6dóan er- és végrc-!18jtusát s.zabá;yo.r.ni. érkezik hazánkba. Az áru d i  kocsirnl érkezik. Népgazre jelenleg nem kMiilhet mr. Hogy e7,.-Jc Amikor az állomási. pálya- jelentós része a szegedi igaz- daságj érdek. hogy ezeket megvnlósulh=nak, ahhoz a va. ú1 dol,gozoi- udvari munkaba.n ésrlelt  gatóság területen lépi ,i t a mielőbb \'isszaküldjük. nak i„ hozzá kell j.írulnluk. spontaneitást szóváte-;s:r.ük, határt és ott is kerül kira- A központi és árvízvonal 
l'n.után utalt  a \'a<ut jelenleg, mú„zaki sE'!Timi�éppen se-Dl véglet;'1<re kásra. iranyítók. \'abmint menetira-

ad.ott 60a1~ s k'em ·]'n h=v '•0"• ••1·1 k·o·• g'">n<lolunk, hiszen a ten ben 
F. J b · k ' • · n1 itók na0.)' 0.onddal k '1ce· 1·J·e· •· 

. ...  , ... �, � .... ; 
...-.::,J a t\ • ... � -- f0!'.!la1t feladatok obbé-ke- igye em e Ye,·e a ira""o e- · r. 

le_kedes feJlefZtése mel et•, a rasut szerepe vé�
bé edd'g 1� m gv-.1.ó.sul- t.Uomasok ado tságait, arra figyelemmel az impo1i külde

:a ltozntla11. �-s a JÖJ.'Öben nemi ,<n, ·..-•ölelcPn- ta.1.:. v·,zont az ldonorm;;, kell törekedni. hogv az im- mém·eket szállító ,·onatok 
""•. lur;'.em -''.'°":ked�, l<>f!; A� �1óbbi l'it- d,en sorrend's,.\g, az uzemen belti!i por•-szállilmányok többsé- futá5át. hogy azok minél 
a �a u mu,7.a,d fcJlesz � 1C1ent6se!i e n- kooperáció hiii 1_, a. az elegy gét ;rány,·onatt.il to\'abblt- előbb a rendeltetési állomá
h:t,a<il . - rnonrlotta Béckl el hr,, - E>: •n a mozgatás �7.erelvéTJy f�adas. su;c rendelt elé i helyére. Ez son k irakásra kerüljenek. A 

'= 1s nagyobb l4hetn<' a fe-jJMés, ha m'. valam.nt b _ é. k i tolás a feladat jól összehangolt. kirakásokhoz mindenütt meg 
ma"un k  m � tv1'11n .; ,--�:na birkozrl e> '"" rend•zert l"r,"'.:. e .,aro n be- terv,zerú munkát kíYán. kel szen·ezni az éjjel-nappa-
feladau•kka! ,  péld.iul a m07d _, r'&�. i,I. folyru •ja a f�Jadatok te je- nemc,;.ak a forgalmi dolga- Ji és Yasárnap, rakodást. 

A mű=ki a.dot ás;ok bi21ositása mellet,t sí·tését ''-le� ma is széles kór- zóktól. hanem a kereskedel-
1
1 Sziládi Sándor 

elsőd1€'gel<en a �zocia1,�•a m•·n-kaver:;eny-moz- ben él az a net<>L, hogy a mi szolgálatot ellátó és a Szeged 
gu\NU kis-zéles·tése az, amn·el hozzá kel� já- menetrend U'-'Yi� meghatl<ro,-
rulnun,k az adotL,;tg,}k nm . ·m.rns kiha,szná- za az állomá · munkarendjét. 
lásához. &-,eretné<r.k e!érnl, ha a vasút is azolt „automatikusan" igazodik 1 

kfu.é a néµgazda�tM A.'-'"k köz · tartozna. a..Iicl hozzá az egész for„almi-ke· 1 
�4tezd5clhet a.z. á,l\�1:l.n06 munkaidőcsök- reskedelmi ,.gépe1et"·. Ez a Hozzászólás 
1,en•é><. nézet e:ső.'-Orban azért veszé-

, 
Jyes. mert. hínletüi legtöbhA mur..kaer,5 kér<lés'·ról •zólva e:mondotta, ször nem a .. ,:ép,ezetet" i;:�zít-
já.k a me<l"lévő ,·a ay változó 
menetrendhez. hanem fordít

az „Üj forgalmi utasítás készü/0 

című íráshoz 

1 1 

VAGANY 

C S E R E  

va: a tervsz<.>rúi>len &I>Ontán A Ma1111a r Vasutas 1963. de- 1 Nagyon jó tehát a fenti 
üzemmenet. a .. ruthmunka" cember 14-i s?.ámában fenti szempontok szerint, de nem 
alá rendelik a menet.rend�ze- címmel megjelent cikknek egyértelmű és nem könnyen 
rúséget. néhány sora külön figyelmet érthető. Sokszor a bonyolult 

M.i tehát a teendó7 érdemel. körmondatok is eredményez-
A 'ké-rdés a budape�ti igaz- ,,1, forgalmi uta�itás s�öv�- hetnek képzetlenséget és hiá-

gatóság ke?demén�'ezé,.t,,.... gezese leg11,en egyertelm_u . es nyos utasításismeretet. 
1 • , _  • ' • minden erdekelt scamara 

1 

mar az elmult .ev'ben nszben k " . ti t .,. d . Helves volna - tovabb sző-
f l 1 ,....,_ k t K . . , 'k , onnyen er ,e o - mon Ja l ·. e e e ..... , apo t. 1•er.e. ep- ' kk ,·e a c:1kk alapgondolatat - az 
pen 14 állorná, készített üze- a ;;; · . 1 ut�sításszerkesztésbc olvan 
mi tervet. A feladal tal meg- , agyon ,ga�. 

. . 

1 

dolgozókat is bernnni. akik 
bízott üzemmé".nökök dere-

' 
Senl_,i nem '.'111\Ja. _hogy a Je- könnyen érthető. de mégis 

kas munlkát veg<'�tek .  � a lenleg, utas1tasok ertelmetle- szabálvos. egyszerű foriná
legkiem�l.kPdóbb . ü�mi t:-r- nek. . Nagyon is . értelmesek. 

1 ban is' ki tudják fejezni mon
vek n

1
1él,_an m·ertpk cl meger- 1 s ezert n�gyon . 1. ertel�1�s dókájukat, úgy_ hogy az ne 

1 deme!t iut.almukat . . ember legyen. aki egyes k1te- menjen a szakszerűség rovásá-502 km felépítménycserere kerül sor az idén .. • • k • 1 teleit kétséget kizáróan meg- ra. Az UZl'rul terv Ji• lenlobege érti. Nincs azzal stilisztika. . . • _ 
ho�· ez az egé,;z népg;:i.zdasáei:ak ,obiémá- . . . .. y�gy magy_aro•_ság _.•.z_e1;11>01;t- . :•A . forgal�i titasitasok . elo-
ia. Ennek m<"'ol<lá-ára vas•it a

p 
j' .-be 

Az alloma•1 u,,em; t,erv 
I 

Jabol semmi baJ. K1rnloan al- ir_a�t a_ 1111akorl?-t?an mmde11 
sem �zémitha( époen ez'.1.-t � · ea'.iil' \ :� n többek között reális alapot kalmas arra. hogy a jogász - k'?rulme!1yek. �ozott legyen�k 
1ít a munka jobb �-::e,-vei-ése {J'IJ 1 � t ·  �. yci teremthet az árusz;íl!it:,si. vo- teker•:én�·es észjárással - a ie9rehaJthMolc ' mondJa 
jobb kihasználása. t.z eddig

. 
n � e � obsb

eg
fi
e- nat.közlekede�i tervek teljesí- vád vagy védelem érdekében máshol a c1kk. 

• 1 e, ni;:;1?\ o - tésére mú "za• · ·  ber ,dere ! azt olva son ki b l "l · t ' Ez a másik fontos k1'vána-gyeJ ncet kel' fordítani a középkiiderekre 1 ' � .1.' k•�1• á
e
l
n
, ; - . s · e O e. ami 

1 . .  mert rajtuk _ kül„n"<D 't  ·t „ 1  
.•  ' 1  set maxim11 '" ·11aszn, asara, eppen szeretne, om az utas1tass.al szemben. o o .. n a vasu en, e,en J-I' h t ·i · 1 - ige:-i �ok múlik. Amíg az egyik t.erületen , --~~�---��--~--=�---�·�� . 1_szen, a _az u asi a� o yan 

mun!rneróhiánnyal kü<z!,ödünk, múshol a 
•�e

.
nnyel lep fel, ami , �  gya: 

munka helyes meg,.szervezéséveJ. az írá;;beli I Pályázati felhívás 
korlatban _nen:, val�s,thato 

tevékeny•ég _csö1'.°k:nté0é\:<;l m1;1nkairót lehet• �:�!n�::0�rj:lle�:
sz

��ök!!� n� - FeJ�7ab�d•tam es a h,anyzo helyekre irá-
1 

az országos vasutasképző művészeti kiállításra Az ilyen eset lazaságot szül, n�itam. a lazaság pedig előbb-utóbb 
A S?a',�ze1Te?et;1�,� a r.evo1őmunka mellett 1 . f: �

. 
7akszerv':.z�• _kultúrneve-

1 
A_ kiállításra bek�_ld?lt a�- b::lesethez vezet. 

meg kell magyaraz.nié!, hegy minden!:; azért les, es portos.t::ily_a . a XIV. kot_asokat n�ve, _ :11_uveszekbol Ne csak azért íródjon egy-'rnpia, a fizetését. hogy a munk:üde;ét reljes vasutasnap a�ka l�1�,bol Bu��- .,llo b1zottsag biralJa el. egy pont. hogy legyen mit rá-egcszeben lcdo]gona. Ez persee a g . ,das.1g! 
peS\en_ reod('Zt '.':e

::
_ az_ ;.rs_.a: 1 A kilillitás díjai: olvasni a mulasztóra, hanem " eZ€tes f0l.ad�lta is A szru-,7e„vez t t .. .  gos t,a.,-uta.s J....ep ... omttt es""ett 

:env,égéf„ o!;ao '\:o,�.at•-�,..ásban 
· i. 

e 
f /'"": , kiállítás•. 1 

• Festészet: I. d_í_i 1000 Fi. I I. azért. hogy a munka mikénti 
l,.ell .  hogyha· megkívá n iuk a dolg�zólctóf� . A„ki:!llitáson_ �é�zó':1ú\·,ész':- d1J 800 Ft. I I I. d t J  500 Ft. ellátására adjon útmutatást. 
iobb munk,;t. ahhoz jobb munkckörülmé- h kore:;1k tae1;, 1 ,  1ery ;"?."'� e< Szobrászat: I. díj 1 000 FL, Olyan leírást. ahogy azt a 
.w�ket is teremtsünk _ mond tt b , . . nyugd11as ,·asub:sok cs azok ! l .  díj 800 Ft. f I I .  dij 500 Ft . munkamozzanatot el kell ée 
,ül. 

0 a e,eieze- családtagjai vehet,.,ek részt Grafika: I. díj 800 Ft. II. díj el is lehet végezni. 

Ezután a köz)')('nfi vezetósi,g tagjai tették meg észre,·éte'.üket az el�terjesztés$el kap
csolatban, amelyekre hödönyi elvtárs vála
szolt. 

ma,:uk ké<zftctte festménvek- 600 Ft. I l l .  díj 400 Ft. Olyan legyen az új uLasitá5; 
kel. grafikókka' szobrokkal Ipar- és n/>pmtfoés=et: 1. díj hogy azzal kapcsolatban ne 
domborművekkel és iparmüvé- 800 Ft, I I. díj 600 Ft. I l l .  díj lehessen azt mondani. amit 
szeti munkákkal. 400 Ft. sok évYel ezelőtt a német vas-

A mt'it•eket 1964. jú11;us 1- Ifjúsági mu11-lcák díjai : I. utasokkal kapcsolatban mond-

Néhány beie!entés után a fanár··'< r 
Végh Lajos elnök zárszavával ért , ég-et. 

ig kell eljuttatni a kiállftás díj 500 Ft. II .  díj 300 Ft. I I I. talc „úgy szabotáUak, hogy 
• rendc:ö b;·ott ,ári"lioz (Bp . díj 200 Ft-nak megfelelő tár- beta l'tottcik az utasítást." 

VII I., Népszínház utca 29.). J gyi jutalom. 
- ,. J. -
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Milyen változásokat tar- zók egészségének és testi ép-
1 

vizsgálaton, munkavédelmi ok
talmaz a dol,"(ozók. egészségé- .ségének védelme. tatáson a saját lúbájából nem 
nek és testi épségének védel- Az új rendelkezés a vállala- vesz részt. a további munká
méról szóló új törvényerejű tok igazgatói számára. kötele- , tól el kel tiltani. tőle a hiány
rendelet? zóvé teszi a munkahelyek ren- , zás időtartamára a :fizetést 

Biztonságosabb niunkakörülményeket 
A dolgozók egészségvédelmé- dezettségét, tisztántartását. Ez rneg kell vonni. 

nek és testi épségének védel- nemcsa,k egész;ég:i szempont-
, 

E rendelkezések fontos esz- Az dén már hat vasutas 
I 

hajt-ás kellő biztonságot 

I 

be, hogy homokot vagy 
mét illetően úja,bb el'5relé�st ból fontos, h�em azért is, k?.zt is jel_er;ten_e�. a m1:1nka dolgozó vesztette életét mun- ail. salakot szórjOn a jégre. 
jelent az 1963. évi 34. számú hogy csö.kkenJen a balesetek 

I 
kozvetlen u·a'.1Ytf:61, va:1ammt 2. k� közben. Mi enne.'< az oka? Az utasftások betartásának Az egyik kocsi nem gurul_ t _el 

törvényerejű rendelet. száma. A tapo.sztala;tok ugyan- s?'.akszerve�ti bizottságok ke- Nyilván kevés ha a szolgálati á b állít tt k A:z. új rendelkezés növeli a is azt bizonyítjá,k, hogy azok- zében. Hiszen a rende-lkezés vezetők az eligazítások alka!- ��!�f.8 v.;;:,1ít���:��� 

1 

;z�ó
r n. cJáno� egyif�:ik�8: szrukszervezetek jogkörét és ban az fzemekben, munkahe- értelmében nyomban felszá- mával így oktatják az embe- Szabó II. János vonatfékezó társ�".al me_gtolta ki�. hogy 

!elam.tát. Különösen fontos Jyeken, ahol az anyagok. szer- molhatják a szabálytalanságo- reket: .. Mindenki vigyázzon Január 5-én Örkény állomá- guru.Jen m•g néh�ny métert. 
ebből a szempontból a 89. §. számo!, ga7.d1.tlanul, szétdobál- kat. fegyelmczetlenségeket. A 1na.gáral" - Többet kell ten- son történt h'.llálos kimenete- Ezután Szabó nekilátott, hogy 
1. bekezd�. amely_ szerin t: va hevernek, több 00,leset szaik.szervezeteknek azonban a ni a biztonságosabb munka- 1ü ba!es

etét. 1 ezt a kocsit is a szerelvény-
.,Az egészseges és biztonság�s fordul eJil. mint a rendezett meggyőzésről, a nevelvmunká- körülm§nyekért. Lehetnek-e hez k�pcsolja. Közben a moz• 
mun1-a.körülmény<!k 111Rgralo- mun!rnhelyekc,n. Az igazga,tók, cól továbbra sem szabad le- bizhnságos munkakörúlmé- Az :m!ít�tt naP?n köd volt, dony rájárt a szerelvényre és 
sUásával kapcso!ato3 feladatok 

I 
szo!g:ilati főnökök feladatává mondani. nyek a vasútnál? Lehetnek! s az allomas tcrulctét a sin- 1 olvan kímé:etlcnül meglökte 

lrányítá_sa , és össz,.�n!JOlása teszi a rendelet, hogy minden A rendelkezések április l-én Az utasít:ísok értelmében korona magasságáig jégpán• 
1 

a ·koc•
.
isort, hogy a kocsik kö-

- e ton:eny _és a Miniszter-
, 

rcnde'kezé.sre álló módon gon- lépnek hatályba. clólv•nítctt ;.s szervezett cél borítottn, de 7.ütt á'ló Szabó II. János a jé-
ta.nác.,; által ku:id.ott rendeUce- dookodj::ma,k a mun:kások (vf) munl,a, a gondos végre- senkinek sem jutott eszé- �en meg�úszva elesett és az 
zé�ek keretei között - a �za½- . egés7.séi;ét és biztons:\gát fe- egyik kerék halálra gázolta. 
nerv-ezeroTc Országos Tanacsa- nyegetó veszélyek elhárításá- ------------------------------------------. 

, t'mcsak a. jeges pálya. nak ;jogkörébe tartozik." A 90. ró!. okozta. Szabá II. János 

��
k

=n��� � . .Z":t A közlekedésben nagyon 
Am,·ra"I keveset besze'/u··nk 

tragédiáját. 

ienórzés megszervezése és irá- sokféle munka folyik. Erert Mulasztások egész sorozata 

nyitása a Sza.ksz,en,ezetek Or- érthetó. hogy még a legnprólé-
I 

miatt következett be. A bal-
. :Jtorabban kidolgozott rendel- A rangfokozati bért is figyelembe ke I venni eset megtörténtekor Bencze szágos Tanácsána,k jogkörebe ke-r..és. óvórendszabály sem tud Ferenc tolatásvezető a forgal-wrtozik." mindenre vonatkozó intézfk:e- A kinevezett államvasúti 

/ 
ják. A béremelés összegét .széles skálájú, 30-tól 300 fo- mi irodában tartózkodott. 

A törvényerejű rendeletnek dést tennJ. Ha a.z adott ve- havi béres dolgozók a mun- csak a munkaköri béremelé- rmtig terjed. Grrgus Ferenc mozdonyvezc-
ezak az előírásai egyben el- szélyes munka.területen nincs ka.köri bér mellett rangfoko- sen keresztül n�z� és egye- Egyeseknél éppen az tór.ek nem lett volna szai:>ad 
iá
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en
za

�\e��ru:u� semmilyen bt..-tonsági előírás, zati bérben is részesülnek. fgy sek 
„ 

ennek nyilvanosa:n ls aránytalanságok megszűnte- tolatni a távollétében. 
�,.,_ = nem kell t.'árni senkire, az eltéröen az ip'lli egyfüszegú han"ot adnak. Pedig p:,ldául t . . . án 16 t ·· 1 • .  • k"" A baleset jezyzókönyve 

kának. arrút a .szaikszervezete.1<: it1a:!{1>t6. o . .<zol.aálati főnök, a I bérezéstől, az államvasúti a 8-15-15 bértételú kocsi-
, 

esere ir yu • ore ,,es o-
nem beszól a jeges pályáról, 

több, mint 12 éve végeznek a szaksz<>n--ezeti bizottsággal bérrendszerbe tartozó havi rendező munkaköti b"rrf- vetkezt
,
�e_n elofordul, _hogy 

mint a baleset egyik kilzvetmun,.lmkörülmények. a mun!ka egyet.értésben a.dja ki a s,.-ülc- béres dolgozók alapbére két építése átlagban 99 forint, új munka._cori .. béremelesben 
len okáról, de nyilvánvaló, 

b:ztonságán.a'k további javítása séges utasításokat. 
1 

részből - rangfolcozati és rangfokoznti bére átlagban nem reszes�iln�k, így c�ak a 
hogy téli időszakban erre is 

érdek-ében. &,koldalúan intéi's:c-clik a n:unkaköri_ bérből - áll. 100 forint, tehát a béremel�� ran?fok�zah ?.eremclés Jelent 
különös gondot kell fordítani. 

Azzail, hogy a SZOT jogkö- rendcl ·kezés a mur.ikásvédelaú Az elmult évek során a összege 19!1 forint, hogy csak az illetonél tobb keresetet. A jég felvágása vagy homok-
rébe kerül e feladatok végre- oktat.usal kaocsclatb:m. A havi béres dolgowk kérték, egy péld:í� említsünk. A szakszervezeti bizottsá- k3l, is.alakkal való felszót·ása 
hajtásának irányítása és ösz- többi között eÍóírja, hogy az I hogy az átia�erese!en bel�l Helyt 'en és a valóságot gokra nagy feladat, fel::clősség elenger!hct�tlen. 
szehangolása, a szait;szerveze- oktatási intézményekben is ok-

1 
a rangfokozat! bér arányat elferdftó, ha a bérrendezést h:írult az utóbbi hetc:,bc:1. A Hadd idéz.zük befejewsül 

te.:� korá!lltsem vettek át mi-n- tatni kell az er,2szséges és javí:suk. E jows lg nynek csak a munkaköri bérre szú- sz·k,zo'gálati ve•e "éss:l fá- a7 F 2-es utasítás 455 pontjá.
den feladatot a mu-nilravécle- biztonságos munka szabáltmit. 1 eddig ner:,, lehetet:  eleget kítjük és a rangfokozati bér- radtságot, idót nem kímélve ban fog!,.ltakat: .,Járművel: 
lemmel ka,pc.solatban. A jog- Ez a jelenség a folyó oktatási I tenni. Koztudon>ásu, hogy emelést, bár érezzük, hogy vé,::ezték a dolgozók besoro- iissze- t·agy szétkapcsolása. t•é
kör lciterjeszt-ése els&sorban a rero,mnak is fonta,; 1-é:<;ze, rangfokozati béremelésre van, mégi� úgy te1dntjük, lását. A munka eredménye gc•t csak akkor szabad a jór
feisóiránvításra és a munkás- mert elválaszthatatlan az élet- j csak általános bén:_endez:s mint nem létezőt, nem vesz- m<'g nem mérhető le. Ezt a milc<'k kö=é lépni, ha a::01' 
védelmi felügyelőlk jogaira vo- re, a 117,un:kára való nevelés-- alkalmával van lehetoség. szűk figyelembe. jG;;ő mutatja me" Per ze a 6.'!nak ,:agy /asian mozognal; 
nallko�. de továbbra is meg- től. Azoknak ped;i.g, akiknek a Ezz._l a szemi lettel figyel- besorc>lással még nem ért vC� és a lassan m.ozv6 ;ármii.1·el: 
maradnak, sót, t.öbtb területen mun.ká.ia ves7.éllyel jár, vizs- 55 o/o a rangfokozati btrre men kívül hagyjuk, ilogy a get a mozgalmi szervek mun- k.ö.zci belép's nr.m jár ves'?ély-
ml>g növekednek az ipart irá- glllcötelezctt.ség:hez kötik, hogy rendelke�re álló összeg kája. A többi közott az is a lyc! . . . " Márpedig az elje�c-
nyft.ó szervek és vállalatok fel- munJrn:kfoükben önfü!óan do!- (',-_ népgazdaság_ e-redményes töl:>b mint felét a rangfokoza- sz:ikszervezeti aktivisták fel- sedett p11yán a járrm„vek 
adafai. gor.hassanaik. Kimondja a ren- feil�ése 1964. Január l-től ti bérre forditottuk. Az ilyen adata, hogy tisztázzák a fél- köre belépés, a kocsik őss:e-

Az MT. 89. §. 2. bekezd& deLkezés a2lt is, hogy az okta- le_hetové te_tte 9: vasutasok helytelen nézet akarva vagy reértéseket; e:osz'assák a kapcs:()lása nem kis veszé'y• 
smrint: ,,Az egészséges és biz- tást munlv�idó alatt keU tar- bérrendez_é_set. Merleg_;1ve a l akaratlanul hozzájárul a bér- helytelen, minden alapot nél- lyel járó munka · · · 
tonságos munkakörülmén1J"L'- tani. kere_t nruitotta _lehetoségeket rendere,, lebecsüléséhez, pe- ktúózó nézeteket. Hegedüs Károly 
megteremtésének szervezése és Nem le-nnének teljesek a és figye.iembe_ veve a vasu� dig a vasutasok saját maguk 

Baleseti krónika 

Irányítása a felügyelete alá rende�n<"'zések, ha csak a 'Vál- dolgozok kércsét. a havt bé- bizonyithntják, hogy ilyen 
ta1-toz6 -váilalato1,nál a minisz- !alati. gazdasági és mús�ki resclc alapbér emelésére ren- 1 mértékü bérrendezésre a vas
ter fet'ldata." Ha,onilók�ppen vez.eW!, föladafa.ft hAtároznák del�ezésre álló összeg �5 s?�- út tör!énel�l:ien _ kivéve az 
int,é;l)kE'dik a rendelet az J\IT. meg. A Ji T, Sll. §. 4 bekez- zalekát a rangfokozat, ber 1957. évit _ még nem volt 
88. §. 1. bekezdéwben a válla- dése kimondja, hogy: ,,A do!- emelésére hasmáltuk kl. A példa. 
la1o.1< igazgatóinak köteless6- {}(>Zók kötelesek az e!}észséges rangfokozati bér egy főre eső 
gérö,1 is. és biztonságos munkára vo- emelése dol.gozónként átlago-

A vasút terUletén előforduló kisebb-nagyobb balesetekröl 
11aponta érkeznek a jelentések a vc:;érigazgatóság i•asútbizton
sá'.Ji osztályára. Nem ritka az olyan nap, amikor hárcnn-néai/ 

a munkaköri bérek kialakítasa 
I 

baleset i.s előfordul. Jóllehet ,a balesetek nagyobb töt bsége 
Fclmerülhet a kérdés, hQgy natkozó smbáJ.yokat megtarta- sa 100 forint, egyes dolgo

a jogikör ilyen nagyará-iyú ni és a balesetek. vala.mint a. zóknál 50-150 forint emelést 
kiter.iesztése, igényel-e változ- fogla�kozási megbetegedések jelent. 

Hogyan törtfot 

nem jár következménnyel, az azonban a. s-íi�ai,ú jelentések-
tatásoka-t a sz:a•kszervezet.ek elháritásában egyébként is te- Minden kinevezett havibé- A munkaköri átlagbérek bö! is kitú11ik, hogy az elólaézö dk: hanyagság és fewelme

kialakltásá.nál el,;ó szempont-
1 

zctlenség. munkastilusában. VáJ.tozásnak -vékenyen részt venni." res dolgozó füg�tlenül a be-
feltétlenül kell bekövebke2JI1ie. De a dolgowlk érdekeit S'Zol- osztásútól mechanikusan meg
De v:Llágosan látnd kc-11 azt is, gáljáik azok az intézkedések kapja a felemelt rangf kozati 
hogy az új rendelkezések ld- is, amelyek szerint, ha a dol- bérét. Ezt a va5utasok tudo
v6tcl nélkül mind annak érde-

l 
gozó az előírt védőberende- másul vették, s nagy részük 

kébe,n születtek. hogy mégin- zést, védőeszközöket figyel- egyetért vele. 
kább tár.s:a.dalmi üggyé, min- meztetés ellenére sem használ- Mivel a rangfokozat! bér 
denki ügyévé váljon a dolgo- ja, vagy, ha az el'5írt orvosi adott összegű, a dolgozók fi-

ként szerepel az aránytalan- Baleseti Krónika című r01.-atunkat is azzal a céll,al indít
ságok megszüntetése és az ;u1c, hogy a lap olva.sói is lássák és okut;ianak a fegyelmezet
ipari nomenklatúrával azonos lenség következtében megtörtént balesetekról. 
színtú, helyes arányok kiala- j kitása. Ennek alapján az egy Január 19-én 4,10 órakor a 411-427 psz. állomási tar
fóre esó munkaköri bérráépi-

I 
D_:égelypalánk és Dej� .kö- talék.,n.ozdonnyal. Az összeüt

tés összege bértételenként, 1 Z?tt a -�88 8� -�mu szel- közés kfü,etkeztébM mind1:ét 
munkakörönként és ezen be- 1 venyben osszeutkozott a 3998- mozdony súlyosan megron.,á
lUI dolgozónként is eltérő. A l as számú vonat a 3917-es szá- lódott. Személyi sérülés és 
bérrendezés során figyelembe I mú mozdonyvonattal. A bal- forgalomzavar nem történt. A 
kellett venni, hogy a vasút j ewt kö:7ebkeztébcn két .. sze- t•izsgál,at folyamatban van. 

A tűtőkazánkoosi-hiány enyhítésére a vasút saját vállalataival 
is építtet kazáukocsikat. Képünk egy ilyen kocsit ábrázoL 

(Horváth Erika felv.) 

Munkakiesést okoz az anyagvonatok várakozása 
A Vilwmos Fel.sóvezeték 

l 
a vonat által szállított anyag

:Epítéwezetőség munkáját gal. Sajnos a vonat csak 1 1  
hátráltatja, hogy az  anyagvo- órakor érkezett meg Diós
natok késve érkeznek a mun- győrbe. 
ilmhelyekre. Különösen sdk a A Budapest-Miskolc vo
késés a miskolci iga.zgatóSág nalon is nagy késéssel közle
területén. kedhetnek építésvezetooé-

Betonvonatunk egyilk nap günk motorkocsijai. A késé
engedélyt kért Miskolc-tiszai sek munkak.iesést okoznak. 
pályaudvaTróZ Diósgyőrbe va- hátráltatják a villamosítási 
ló áthaladásra. Másnap reg- terv teljesítését. 
gel 70 dolgozónak kellett Szetd Dezsó 
volna megkezdeni a munkát motorveutö 

gyelme a munkaköri besoro
lásokra irányul, melynek 
megállapítása nem mechani
ku an, mértékét a b:?töltött 
munkakörre megállapít.ott 
besorolási feltételek alapján 
a szolgálati helyek vezetói, a 
szakszer11ezeti bizottsá{'okkal 
egyetér!ésben határozz:ík meg. 
Annak ellenére, hogy a beso
rolási értesítés tarta1mazza a 
dolgozó új munkaköri bére 
mellett az új rangfokozati 
bérét is, egyes szolgálati he
lyeken a rangfokozati bér
emelést szívesen elhallgat-

szakszolt;álati ágai és a nép- mély konnyebben megsérült, a * 
gazdaság cg_vcs ágai, szakmái 37:5--948 _PSZ. gép szolgálat- Január 24-én 4.05 órakor 
között a feszültség, arányta- kcptelenne vált. Apc-Zagyvaszántó állomáson 
lanság csökkenjen. Mivel az * a 396 sz. vonat „Megállj" állá-
aránytalanságok nem egyfor- Ja�uá..r • 1�-én, 3,50 _61'a.kor sú bejárati jelző ellenére be-
mán mutatkoztak meg min- Kuiu3sza.llás es Karcagi pusz- haladt az állomásra és kímé
den területen és munkakör- , ta között a. 8. sz. térköz „Meg- letlenül beleütközött a IV. 
ben, így a helyes arányok I 

állj" állású jelzöjét "}U!_g�_la_d- számú vágányon álló 382-cs 
kialakít·ísa fök-'.mt a munka- ta é_,s csak durrantyudö-rdules; sz. vonatba. A baleset követ
köri bóren keresztül tört.ént. 1'e allt m.eg a;:; 1718-as számu keztében 7 teherkocsi súlyo-
Ezért adódik, hogy a munka- vonat. KÖL'etkezmény nem san megrongálódott és a vág:\.-
köri bérráépítés összege igen volt. nyon keresztbefordulva ki• 

Szivesség 
vagy kötelesség 

Veszélyes mutatvány 
A Déli pályaudvaron a gép

kísérők a kitoló szerelvénye-Pusztaszabolcs állomáson ket az utolsó kocsi lépcsójJn csaknem minden reggel meo- állva a tároló vágányok !első késleltetik az 5017. számú vo- határáig kísérik el Ott még natot. elég gyorsan mozog a szerel-
A késést az okozza, hogy vény, amikor leugranak róla. 

4-5 kocsiból álló erősítést kap Minden ilyen ugrás ve-
a szerelvény, s a kapcsolást l szélyes mutatvány, mert a tá
rendkivül lassan végzik. A roló vágányok közötti terüle
kocsíkat az a. bátaszéki moz- ten senki sem takarítja el a 
dony tol;a a. vonatra., a.melyik havat. A leugrásra viszont 
ilyenkor Pusztaszabolcs állo- azért van szükség, mert a moz
máson tartózkodik. A báta.- dony csak a felső határig jön 
s:::éki mozdonyvezetők azon- és ott gyorsan le kell kap
ban nem szívesen tesznek ele- csolni, hogy mehessen a futő
get ennek. Nem mindig haj- házba. 
landók előfüteni a kocsikat, a Az utasítás előírja, hogy 
feladat gyors elvégzése helyett nem szabad leugrani mozga�
inkább a forgalmi szolgá!atte- ban lev,; járműről. Ez nem 
vőkkel vitatkoznak. elég. Az előírásnak megfele-

Ez a módszer nem használ lően kellene is szervezni a 
a menetrends:::erűségnek, az munkát. Nem volna szükség 
utasok sem örülnek az elő- leugrásra ha a tároló vágá
fűtetlen kocsiknak, meg a ké- nyok feÍsö határánál állan
séseknek. Javasoljuk, hogy dóan tartózkodna egy dolgo
határozott intézkedéssel old- zó, aki lekapcsolja a gépeket a 
;ák meg ezt a problémát. szerelvényekről. 

Molnár Arpád Kocsá.rdi Tibor 
Budapest Budapest 

* siklott. A 396. sz. vonat moz.. 
Január 20-án 6.35 órakor donya ö zes tengelyével ki• 

Bp- Nyugati pályaudvaron a. siklott. és megrongálódott. behaladö 229. sz. személyvo• * 
nat a 15. sz. kitérönél elütötte 
Bene József és Rusznyák La
jos p!ilyamun.kl!sr,kat. A bal
eset következtében Bene Jó
zsef �ályamunká-s kórhl\ , ha 
szállítás után meghalt. A viz.�
g-.ílat folyik. 

* 

Január 25-én 9.25 órakor 
Budapest-Ferencváros sz,,
mélypályaudvaron a behaladó 
659-es sz. vonat 13 kocsival 
meghaladta a „Megállj° álla• 
sú !djára ti jelzőt és a bizton
sági batárjelzót, majd a. 35. ss
,·áltón állt meg. Következ.-. 
mény nem volt. 

* 
Január 21-én 1.30 órakor 

S7,ajol és Szolnok között a 26 
és 27-e,: sz. térközben a 7751/b 
sz. előlhaladó vonattal egy Január 26-án 0,35 órakor 
t.érközbe került a követö 7729- "f:rd állomáson a tolató 1098-
es személyvonat. A követő vo- as sz. vonat állva hagyott 14 
nat mozdonyszc-mélyzete éb<>.r- kocsija megfutamodott, majd 
ségének köszönhető. !hogy kö- a 1 1. sz. váltót felvágva a 
vM.kezménv nem volt. nyílt pályára futott. A meg-

* futamodott kocsikat a 210/11-
Január 22-én 17,30 órakor e<s sz. szelvényben a sorompó

Szekszárd és Tolnamóz, között őr páros féksaruval állította 
a nyfü pálya 536+16 sz. szel- meg. A megfutamodás oka: az 
vényében átkelésre ki nem állva m.aradt kocsikat nem fé
képzett helyen az 5762/b sz. kezt.ék. 
tehervonat elütötte a pályán * 
v�le

, 
szemben haladó kétlovas 

j 
Január 26-án 23,38 órakor 

kozutf szekeret. Kőbánya-teher állomáson a. * 2155/ll-es sz. vonat meneszti!& 
Január 23-án 10,30 órakor néllkül áthalodt és csak Rá:kos

Békéscsa.ba állomáson tolatás i·áros megállóhely málházójá
közten összeiltlviizött az M. nak .. Megállj" jelzésére állt 
61 006 psz. NOHAB mo2"don11 meg. Köt.'etkez'l1� nem volt. 



!1164. FEBRUÁR 3. MAGYAR VASUTAS 

Mikor szúnnek meg a lassújelek Béké�i gondo� . ] Ahol a vasúti létesítmények tervei készülnek 
Huszonnegy vasutas telJes1t Nemcsak a vasút hanem az egész népgazdaság szemporu,. 

szolgálatot Békés állomáson . .  b
. ' . . f • t· éliiz 

a miskolci vonalon ? Bánfi György �másfőnök I Ja ol fontos tervezes1 eladatot vegez a tzszeres �m, , 

irányítása mellett. Amióta Vasúttervező OV. A vállalat, amely megfelelő tervezőintezet 
megszűnt a régi gazdasági vas- 1 hiányában, két helyen - a Széchenyi rakpart 8 és a Népkiiz· 

Nem sokkal a Budapest- 1 z�sa!'ony állomáson például az I Most rajtunk a sor. Legföbb út kül_önösen sok feladat há- társaság útja 66 szám alatt - nyert elhelyezést, 1964-ben 43 
Mislkolc közötti vonal villamo- 1 ÚJ biztosítóberendezés bekötése foladaJtunlt, hogy kiköszörüljük rul Bekés állomás dolgozóira.

, ·ir - t . . nk -1 
, 

. ,. ,. . - mia.tt több ízben feszültség- . a csorbát. Az állomás három túrja, egy- , _ mt �o ervezes, mu 
. 
a vegez. _ , 

s,t�nak_ beíeJezese utá� _a I mentesítést kel lett alkalmazni.  , De vajon megvan-e erre a ben sz�ialista brigád is. Min- ! 
Kepr1portunkat ezuttal a Széchenyi rakparton levo pálya• 

saJtó hu-ul adta, hogy a fova-
1 De kedvezőtlenül befolyásol- , lehetőség? Reménykedhetünk-e den eroveJ arra törekszenek. tervezési és épillettervező szakosztály tervezői irodáiban 

ros és a borsodi iparvidék I ta a menetrendszerű közleke- J abban, hogy az idén a személy- 1>:o?y az utazók�zönség, a szál- 1 készítettük. 
kö"J.POntja között az 1 96:l-1964. d�s alakulá5át a Miskolc tiszai vonatok menetrend szerinti I h

t� vállalatok e� a termelő- 1 
. . tr d él tbe 1 . . -,-1 pa!yaudvar átépítése is ' ké,z!ekedésében elérjük a ter- szovetkezetek elegedettek le- J ·. 

eV! mene en e_ ep�e,o , Ezekután vizsgál
.
juk· meg, , vezett 97 százalékoo ered- gyenek az állomás munkájá- j . 

100 km-es sebesseggel kozle- hogy a kifogyhatatlan Jassúje- rr1ényt? 1 val. 
kednek az expresszvonatok. 1 1ek, a hosszú hónapokig tar- 1 Amikor erről a kérdésről a A feI:id_at _nem könnyű, .. h.i-

A közvélemény, de maguk a tó sebessegkorlátozások ható- pályafenntartási és pályaép1té- 1 
szen Beke� es Muron y kozott 

t k . . . . ·· 1 f dt 'k i sara hogyan alakult például a I si szakszolgálat vezetöivel be- naponta tobb mint 2000 utas 1 
vw;.� 

aso IS 01_
0

=:'
e o

ga ::-1. I tinai pályaudvar és a miskol- szélgettünk, azt mondták, hogy fordul me�. s az allornáson 
a hirl. &theto, hiszen ez azt ci igazgatóság teljesítménye, , már 1964 május végéig, az új nmcs elkei:ttett 1>e�onr��z. �z 

1 jelentette. hogy az ország két menetrend életbelépéséig utasok a smek kozott Jarkal-

Jegnagyobb városa közelebb j Az akadályok hatása , Aszódtól Miskolcig teljesen nak. A rakod?st az nehezí!i, j 
. .. , , ' rendbehozzák a vonalat. A jó �ogy a rako�ohelyhez vezeto-
kerul egym:'16hoz .

. 
U�yan�kkor a forgalomra j idö beá.J;lt-Jval 300 tagú mozgó ut nincs k;1kovezve. Ittis g°.nd 

nőtt a vasu,t tekintélye 1s. A szakasz áll munkába Pécel és a kocs1hiany. Most 1s tobb 
100 ldlóméteres utazási sebes- 1 _ A ti�zai pá.lyaudvaron '.1Z Isaszeg térségében. Ezen a vo- mint �00 vagon cukorrépa \"ár 

1 ség nemzetközi viszonylatban os_zi __ . honapokban 90 szawlek nalrészen a legros.5zabb a pá- berakasra. 
koruh eredmcnyt értek el a lya állapota. Békésről sok vasutas jár 

is figyelemre méltó. szemclyvon�_t.ok menetrend , Az i lletékesek elmondták azt Békéscsabára. Hiúnyolják, 

Oh1"ek t h  akadályok 
sz�nnt1 k?zlek�ésben . . A is. hogy a mi.�kolci vonalon ki- 1 hogy vasár!"ap délelőtt  _ _ nem 

1 ID ors•:•ona-toi< kestse általaban sérleti ,;zaka�zokat jelölnek ki mdul szcmelyvonat BékeHől, 
1 lf�l_:, pe:·c volt. A teher,ona- a WL 41_es villamosmozdonyok I akinek délután 2 órakor 

Sajnoo. az új mene�d t?knal meg_ r?.s.,zabb a helyzet. rúzkódásának ,·izsgálatára A kellene szolgálatba állni Bé-
1963. május 26-tól h1aba trta � ".lt ol.l;'� 1dos7�1.k amikor 2-:,1 pályafenntartási szakemberek kescsabán. annak már reggel 
E'iŐ . 1 0 )  km-es seloes,cget. oras. . �cse,;sel 1�d.ultak. Ebbol tapasz.t.alata sz:eiint ezek a gé- vonatra kell úlnie._ mert au•ó
n..�elelő vonoerő hiányában �aod1�. hog_i'.. októberben_ csaJ, pek 60_80 km-es sebesség bu_:;z sem !<ozl eked1k ebben az 
nem lehetett 1r>eg, alósífani 2!l 5:,'7.alékl_a te!Jesit�tték a mellett erősen szitáló moz:gást 1 

,�ob..-n. Jo len_ne, _ha _az i�leté-

Gy� wonati gózmozdonvarnk tehe, , onat_o� meneüend sze- ,·égeznek, s ezáltal i rányhibá- kesek megvi7.sga\nak erde- 1  
. . . , . . w· d nnti md1tasanak tervet. lun okoznak a 

.
1 án , mcs volna-e vasárnap délelőtt 

es a 1 ;.za,,._ gya;.m"�yu ar - , Kedvezőtlenü l  alakult az pa Y • is indítani e(ly vonatot Békés- 1 Bemutatjuk a Zsótér-szobát. Nevezetessége: a vállalat leg• 
l..eona7d-ttpuw v,Hamosmoz- igazgat.óság teljes!tmén)·e is. Az ' A lehetőségekhez mérten ! ről Békéscsabára. zsúColtabb szobája. Molnár László irányító tervező vezeté-
donyo.lc nem tudna.k 10C-za1 1 962. harmadik negyedévi 97,97 1 j Boldizsár Gyula . 
men;rn, a nyugatli piavközös- százalékos eredménnyE:I szem- A beszélgetés alkalmával I Békéscsaba sevel 12-en dolgoznak itt. Ottjártunkkor Alsóőrs állo� 

&ég'Jől vásárolt 7 db ,OOíl ló- ben 1 �63-bai:>; 92,90 sz:izaléltos I örvmmel tapa�ztaltuk. hogy a 1 _______ felújítási terveit készítették. 

eros, szilícium egyenJrányítós ereclm!'ny szu)etetl. Meg 57.em- 1 pályafenntartási és páJyaépíté-ví'llamosm-OZdony belepése bcrunobb a vi�szaesés n�ve�- si szakszolgálat vezetői levon- 1 , , , 
_ sza,kemberemk tu.J.ajdon�ép- 1 ���ben. _A bá� 96,01 ��;'= ták a megfele)ó tanúlságot és Csak 1gertek a szenet ... 

ezekre a gépekre ala,><>z- .e. oz .  -.,;iszony � csa, • " megtettélt a szükséges intézke-
1 

pe
n 

lt . fel a sebc5<0get _ &zazaleko,s eredmenyt ertek el. 1 déseket a miskolci fővonal te!- A s:::om�athely( igazgatóság 
•.1 em<" .. eit. · . • · . . . . 1 �ek�n nem .�a. hogy a Jes rendbehozast-t illet6E'.n. anyagosztatua meg tai:at11 au
�g 

A
wbb

eW>
m,_f· fél � et_ ké- nus!<'olci 1�az.gatósag 1963 má- Nem árt.ana, ha a történetekool l gus::;tusban megkérdezte Zala

� z • 1 Y;-" �� a.pn- so

.

· �k fele�n �tul kull?gott I mások is tanulnának. Zörő
. 

állo?71ást: ?nen nyi_ sze
!:�a 

l�
elctzt v��l1,!� 1 az igazgatóságok verse:1yeben. A legfőbb tanúlság: megfele- ne� tud -tarolni te11'e. __ Jóhet a 

NOHAB 
U!� el

sÖ De a7,0n se� lehet csodalkozm. ló múszalci technikai feltét.e- szen. bot'en van helyunk -
�os . . -mo . . ony . . , hogy a vasut 1963-ban csak lek hiánvában ne a.kar'unk jelentették 
�<lánya pedig maius köze- 9�.3 száza'lékos eredményt éi-t 100 vagy 120 km-es sebe�- Lassan már a tél is elmúlik, 
pen _e�ez.ei"t meg B1;1�u;, i e, a szemelyvonatok menetrend geJ közlekedni Higgyék el a I de a szén csak nem jön. A la.k-

.
1 ;'(��';11,. � �J • �z� o- , szerinti közlekedésében. kedves, illetékesek nem éri j tany� hideg,_ a. vonat�ísé1'ők a 

n)OK ,.,.,..,pesen reseseei a 
I Ma ad ' k . kocsikban toltik a varakozást 

v--..sutat nem ét·heti vád. Per- Teremlsiik meg meg. r Jun m, csak sze.- "d ·t M · k d kh 
Sll ez vajmi  keveset változ- rényen az adott lehetőségek 1_ •

0 · • 
aso a moz 0,'1 Y� �z 

tat' a lényeeen. Marpedig az a menetrend feltételeit hs tárán belül. Néhány perces 1!7":'7-k. sze?7et km1ueral m. K1- j 
-�'-'h �-Uan . h � elénvért; nem érdemes kockáz- llman megallóhely sem kapott 

1 meg""''-" a- tieny, 0DY a A ak 1 . : . . . . szenet Hasonlo a helyzet Ori-
menetre-nd elóirt menetidöt a vasut • a aptörvenye a tatm. Inkabb JarJunk lassab- _ t ·, l' . . 
gözmoz.donyokkal és a .,Leok- menetrend. Ez az alap a mi b<ln, így tovább é��k. s�en peter a ,omason is. 

kal" képtelenek volmk tartam. vasutunkon kiS8é ?ne!Jingott. Vis1 Ff'renc M,.J •. 

s minthogy° a baj 'nem jár 
egyedül. a menetrendszerű 
közlekedést késot>b az ú i _ge-
pek forgalomba állita.,,h al A Deutsc sem sikerült biztosítani. Pedig 
a szlliciumo.; villamosmozdo
nyok maximális sebe ge 1 30. 
a NOHAB-mozdor:yoké 105 
km/óra. 

e Reichsbahnnál fokozatosan bevezetik 

a Diesel- és villamos vontatást 
De mit ér az új ,  nagytclje- (B�lini tu�ít.ónk�l.) 1 ut 1�3-ban az . NDK iparától I A Deutsche Reichsbahnllllk 

sítményű villam03_ és Die,el- . N e!ne_torszag SzocialMta Eg11- 200 villamos- es D1esel-moz- a munkalel'melékenységét az 
mozdony. ha nincs hozzá meg- segpart3ana.k Vl. kongresszii- donyt kap. Ehhez jön még utóbbi 5 év alatt sikerül 7 szá
telelö pálya. Amíg nem emel- sa a közlekedés gyors fej!ődé- 1200 új teherkocsi. A Dá- · zalékk.al emelni. A Nyugatné- Kuti István tt>n·e-�ő egy részarányos kitérő keresztezési 
ték fel a sebességet a miskol- 6ét. a népgazdasag hat fó fel- niaval lebonyolított komp- met Szövetségi Vasutakna.k I csúcsának tervein dolgozik. Az előtérben Kovács Lászlóné 
ci fővonallal nem voü különö- a';lata eg,yi.kének nevezte. A , hajó-forgalom oéljára má- ugyan jelenleg mintegy 10 szá_ sut·kesztő latható ugyancsak munka közben, 
sebb baj, Később, a felemelt J párt prograITIJa �el kapcso- jusban forgalomba ál- zalékkal magas.i bb a munka- ! 
i,ebesség hatására azor.ban, latban a kovetkez.oket tartal- litották az újonnan épült 1.errnelékenysége. mint a De
mint langyos nyári esó után a mazza: másoclik Wa.rnemilnde komp- utsche Reich.bahné, azonban 
gomba, úgy szaporodta,k a „A közlekedésügyet az egész hajót. A villamosítás Közép- a meglevő berendezések ki-
1.assújelek. népgazdaság növekedésével Németországban tovább folyik használá.sánál a DR magasabb 

93 , ágányzár 
összhangban kell fejleszteni. és rövidesen ö.<;szeköti Upcsét mutatószámokat ér el. Igy pél
A vasút területen fokoza.tosan Erfurttal és Drezdá1,al. Ros- , dául a közlekedés sürú.sége az 
bevezetik a Dtesel- és viUa- 1 tock újonnan épített k:íkötöjé- 1 NDK vonalain 20 százalékkal 

Ime néhány példa. 1 mosvonta.tást. A nehéz fizikai bő! BerUnbe veretó új vasút- nagyobb, mint a Szövetségi 
1963. oktober 31-i" csupán be- és kirakó munkálatokat vonalat ez évben 60 millió né- 1 Vasút vonalain. 

H,itvan,-Miskolc kö;ött 93 vá- 1 komp!e:r gépesítés út:,an esők- met. márka költ.séggel továl>b , 
gányzár volt 654.4 km hossz- ' kenteni k.eLI." J építi�. A 87:<-"n •• az épít�ya-

1 
Affog6 program készül 

ba-n, 12 997 óra időtartammal. gok e,; a mutragya be- es ki-
Ebből 4384 óra e.,;ert wnali. Teljesítményt növelő , rakásának ös.szpontositása, va- A DR jelenleg azzal foglal-
8613 óra pedig állomási vá- b házások 

I 

lamint a darabáru-fo1-galom j kozik. hogy kidolgou,a a si.o-
gányzárakra. 

eru további k0<1centralása biztosít- cialista ésszerüsítés átfogó 

A vágányzárak időtartamát Ez az irányelv képezte a ki- ja a m.un.ka . termeléikenységé-, programját. Az 1 964: évi terv-

a pályafenntartási és pálya- indulási pontot ahhoz, hogy a i nek noveléset. ben l;fektetett mtezkedesek-

épí'tési szervek általában be- tudományos-műszaki haladást A · záll 
·
t .· k f· ·• kel mar megteremtettuk ennek 

. . . .. szens 1 manyo op ,ma alapJ'ait Ezzel kapcsolatban tartották. egyes állomás-közök- az eddigi elvnél Jobban tegyuk l lis Jel:>onyolítá<;ával 7-12 zá- !dás: • •• r' d· 
1:>en azonban elöfordu1t. hogy a vasút tervezési es vezetési , ,. . . mego , ra _vmo ela atok a 

a befejezettne.1< Yélt vágány- rendszerének központi kérdé- , za!ek szall_itot':ret . nyertek. kocS1ternyeres . . a ka�c11asok 

zá.ra'k után úJabbakat kellett sevé. Népgazdaságunk lehew- 1 Mmden . elofeltételet m��- �b� 1.,h'.'Sznala�, az atbocs�

elrendelni. Igy történt ez ségeinek keretein belül irányt 
I 

remi.ettek annak, hog_y rovui toke� emelese, a kocs1-

E;1W_d _és Nyéklá<lhá:::a állomás vettünk a �eutsche R.eichs- időn b�lül bevezes.-,ek a mo-- ren?�zes, vala��n ( a, vonatb1z

térsegeben 1s. Ezen a vona.1- 1 ba.hn korszernsltesere. A vas- , dern szamológepeket. ��� aut.omat:zaLl�. a J�

részen június 1 0-töl 26-ig a 1------------------------------, 
v:t.as � fenntruias ra�1<:maliza-

balvágá,nyon teljes hosszban 16 lasa es a szabvanyos,tás. 

na!)Os éjjel-nappali vágányzár A tudományos-múswki ha-
mellett került sor az ágyazat- ladás elérése érdekében ha.tal-
cserére. Ugyanott három hó- mas erőt jelentenek a szocia-
nap múlva, szeptember 2--4- lista munkaközösségek. 1 963. 
ig 10 km hooszban 25 km-es első negyedévében 648 kollek-
sebességkorlátozást kellett el- t1vában 4-UO vasutas tevékeny-
rendelni. kedett. 

_.;·:_ 

Sütő Nagy Attila osztályvezető és Sokorai Bálint irányító 
terve-LÓ munkatársaikkal a szolnoki csomópont rekonstruk

ciós tervein dolg02nak. 

Mit er a korlátozás 
takarékosság nélkül ? 

Elbböl arra lehet kö,·etkez
tetni, hogy a vonalon nem 
folyt megfelelő fenntartasi 
munka De menjünk tovább. 
J::rdek� képet mutat a se
bességJkorlátozások alakulása 
.is. 10 knn-es la:ssújelet 23 eset- 1 
ben al!kalmaztak 14 200 méter 
hosszban, 25 km-es lassújel 32 1 
"5etben volt, 14 800, 40 km-es i 
44 esetben 41 200. 60 km-es 1 
kilenc esetben 4500. 80 km-es 1 
pedig hat esetben 27 600 méter 

l 

Széles tevékenységi terüle- . . . 
tük ,·an az újítóknak és éssze- � vere.segy�a:::, -i:ona.lon !.a- 'keszenlétben áll. Ezalatt � gé-

hOSllzban. Oj. modem biwttsági hálókocsi mintapéldánya készült el a 
A laMújelek m�llett egyéb 

I 
Dunakeszi Járműjadtóban. A kocsit a miskolci igazgatóság 

nehéziségek is jelentkeztek. Fü- kaDia. 

rúsítőknek is. A pártkon1-tresz- 'luar �- _ota kel vonatp,'.r koz- 1 pek kózel 3 kilométert tesz
szus után ez a mozgalom to- ,ekedeset _megszunle!tek. Ez nek meg vízvételezés végett, 
vábo terjedt. A schwerini csak formalts eredmeny, mert , a szerelvényeket pedig fúte-
vasúr.igazgatóság területén pél- 1 takarék'?SSéÍ;got nem jelent. A_ 

1 
ni kell, hogy le ne fagyjanak. 

dáuJ 1963 első negyedévében 4412· sz�mu vonat a Nyu_g0;ti Gazdaságosabb lett volna 
843 újítási javaslatot adtak pa(yaudvartól Veresegyhazig, / megszüntetn ' 4433 · 
be, ami 172-vel több, mint a_ 4422 'B Vere�gyháztó! Vá- 4426/A vona�oka� 1 : k'a 
1962 első negyedévében volt. c,9 . . a 4427-es _Vactól Ve7esegy- használatlanul · k

a
ö�::edne� 

Az újítómozgalom fellendülése h'!zig., a 44i 5-os 1(eresegyh�z- Munkaszüneti napokon nincs 
a tudományos-műszaki haladás tol Rakospa.lota-f!3peSl_,g koz- •zükség Veresegyház-Gödöl!ó 
megvalo'sl'"san· - 1 .,.,,"b lekedik. Takarekossagot ez k" ··tt 

� . 
"" a r= en a azért nem jelent, mert a 4412- ozo a �5�4. es a �531 . számu 

megjavított politikai tömeg- es vonattól a 4422 'B számú vo--
vonatok kozlekedtetesére sem. 

munkának eredménye is. natig. valamint a 4427-estól a Szász JÖ'Lsef 
Karl Heinz Gummicb 4415-ig a gép és a személyzet Veresegyház 
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Nem értjük . . .  

Pályázati felhívás 

Vasutas dolgozó társaimmal 
együtt örömmel vettük. hogy 
az ócska talpfát felfürészelt ál
lapotban adják. Csak azt nem 
értjük miért 50-70 cm-es da
rabokra fűrészelik. A:z. ilyen 
méretű fát nekünk újra fú
részeltetnünk kell. 

Nem értjük azt sem, miért 
csak leölt állat fuvarozható 
díjmentesen. Miért nem szál
líthatunk egy, vagy nagyobb 
c.salád esetében két darab élő 
&ertést díjmentesen. Az ál
lategészségügyi előírásokat mi 
is éppen úgy betartanán.k, mint 
aki nem vasutas. 

Hol tartanak a felkészülésben? 
A Szakszervezetek Országos Tanácsának termelési, vala.. 

mint kulturális osztálya pályázatot hirdet a Szocialista munka 
műhelye (üzeme, vállalata stb.) jelvény (díszes kivitelű tábla) 
tervezésére, amely a címet elnyert termelőegység (műhely stb.) 
homlokzatát díszítené. 

Mi ujság élvonalbeli labdarúgó csapataink házatáján Szövege: ,.Szocialista mu.nka" s a mezőben megfelelő te
rület hagyva az „üzeme". műhelye" . .,vállalata" stb. cím mutá
ciójának. A jelvényen kell elhelyezni az eredményességet mu
tató I. II., III. fokozat jelölését. 

Vagy talán visszaéléstől tar
tanak? - A vasutasság több
&ége bea;ületes. Jobb lenne 
csak azoktól megvonni az ilyen 
kedvezményt, akik visszaél
nek vele. Nem érné sérelem 
a vasutat, ha kéréseinknek ele
get tennének. 

N émeih Lajos 
Veszprém-külső -·-

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szalaizer

\'ezetl biwttságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
Jret: 

!. számb61; 1 34  704/1963. 1./8. E. 
'Rakodással képzett irányvonali 
célkitűzés az 1904. évre. 

111 724/1063. Al. Cserejav!tó rak
tár kialakítása az épltési és pálya
fenntartási szolgálatnál. 

3. ozlLlllb61: 101 2fi5/1964. I/2. A 
.Munka Törvénykönyvében szabá
lyozott felmondási és áthelyezési 
tilalom ldterjesztése. 

132 fi2/1963. l/3. A. Az Al!amvas
ntak területén történő fényképe
.-.ések és ii7.em1 belépések szabá
lyozása. 

100 100/1964. AI. C. A MA V ház
tartási 1,(lzelllanyagellátás szabá
lyozása az 1964 /65. tüzelési évben. 
101 336/1964. I/4. B. A vonatk:lséretl 
utazási naplók szám!ejtésének és 
felülvizsgálatának 1964. január 1-
tól llörténő ellátása. 

Január első felében úgyszól
ván valamennyi labdarúgó
csapat megkezdte már a fel
készülés,t a tavaszi bajnoki 
idényre. Mi újság a vasutas 
élvonalbeli labdarúgó-csapatok 
házatáján? Jelenleg hol tarta
nak a felkészülésben? Erre a 
kérdésre kerestünlk választ az 
NB I-es Debreceni VSC-nél, 
és az NB I. B-s csa,patoknál. 

DEBRECENI VSC 

Hosszú huza-vona után ja
nuár közepén Végre megoldó
dott az edzőkérdés. Az egye
sület vezetői Domán Gyulával, 
a csapat volt játékosával kö
töttek szerződést. 

A 18-as keret a felkészülés 
megkezdésétől minden nap 
tart edzkst, hetenként kétszer 
tornateremben. A tornatermi 
felkészülést testnevelő tanár 
vezeti. Január 27-től a f'5vár06i 
labdarúgó-csapatokkal együtt 
Tatán készül a DVSC. A tatai 
tábo.rozás ideje alatt már két 
mérkőzést is terveznek. Feb
ruár 2-án Tat!l.bányán, 9-én 
peclig Dorogon játszanak ba
rátságos labdarúgó-mérkőzé,,--t. 

A DVSC megfiatalodott csa
pattal készül a tavaszra. Az 
ősszel 5, a holt szezonban 
ugyancsak 5 fiatal labdariigó 
került az egyesületbe. A veze
tőség bízik a fiatalokba!Il. A 
cél: bennmaradni az NB I�ben. 

ut!"zó��Íi;!z�i
5 03S/l�fó�};pé� BUDAPESTI VSC 

11&. Az őszi egyfordulós bajnok-
változó illetményeinek szabályozá-

1 133 720/1963. I/9. A. Végrehajtási sá" befejezése után Gy.!l.rmati �=::. a m<>rsctávírók megszün- János mesteredző személyében 

új edző került a BVSC-hez. 
Gyarmati János persze csak a 
mai játékosok előtt számít új 
edzőnek. Hiszen mint a BVSC 
egykori játékosa, 25 évvel ez
előtt már edzóként is műkö
dött az elsi> csapatnál. Azóta 
sok tapasztalatot szerzett. Is
meretes ugyanis, hogy hosszú 
időt töltött az NDK-ban, a 
Berlini Dinamó és a Vorwiirts 
edzőjeként, majd az NDK-vá
logatott labdarúgó-csapatánaik 
szövetségi kapitányaként is te
vékenykedett. 

A BVSC megfiatalított csa
pattal készül a bajnoki idény
re. Az átigazolások oorán több 
fiatal tehetséges játékos került 
az egyesülethez. Ezen kívül 
két játékos, Földi és Rajna ll. 

a tényleges katonai szolgálat 
letöltése után ugyancsak visz
szakerült az egyesülethez. 

SZOMBATHELYI 

HALADÁS 

Szombathelyen január 7-én 
az első és a második csapat 
együtt kezdte meg az alapo
zást. Az edzéseket Jávor Pál 
és Tölgyesi József edzők veze
tik. Később s:,.füdtették a kf'
retet. Ezekben a napokban 
már külön dolgoznak az NB I. 
B-csapat játékosai, illetve a 
szánútásba jövő tartalékok. 
Kezdetben szabadban tartot
ták az edzéseket. Egy alkalom
mal. kézilabda villámtomán 
is részt vettek a szombathelyi 
sportpalotábnn. A játékosok 
közül Mol-nár l., Tóth Gy. és 
Iszak az első félidőben sérü-

MIT Ti 'D A  NOHAB-MOZDONY? 
Tavaly kezdte meg a svéd íútókazán-tápvi:oot tud fel.

NOHAB-cég az M. 61. soro- veruni. lndító vonóereje 33 
zatú 1950 lóerős Diesel-e!.ekt- tonna. 
romos mozdonyok szállítását A kétütemű Diesel-motor
a MA V részére. Lapunk már hoz fogaskerék meghajtású 
beszámolt az új mozdonyok- Roots-fúvó 6ZáJ.lilja a tiszta 
ról. amelyek igen jól bevál- levegőt és biztosítja az egyen
talt a hazai vonaolakon. Több áramú öblitést. Mmt i&mere
rnozdonyvezetó olvasón!k ké- tes. a kétütemű motornál a 
rés-ének teszünlk eleget, ami- 1 forgattyús teng:e!y egy körül
kor most Farkas László üzem- forduLása alartt iátswdiik le a 
mérnök írása alapján részle- teljes körfolyamat, tehát egy 

a dugattyú kezdeti térfog.atá
nak 1 :20 részére sűríti össze, 
s közben annak hőmérseklete 
emelkedik. A dugattyú felső 
holtpontja előtt 4 fokkal meg
történik a gázolaj hengertérbe 
való befecskenderese. A gáz
olaj a nagy nyomás és a ma
gas hőmérséklet következté
ben porlasztódik és robban. 
A robbanás ereje lefelé kélzy
szeríti a dugattyút. Mielőtt a 
lefelé haladó dugattyú elérné 
az öblítőréseket. a vezérten
gely nyitja a kipufogósrele
peket és az égéstermékeket a 
szabadba engedi. A dugattyú 
tovább lefelé mozogva sza
baddá teszi az öbl!töréseket. 
Ekkor a hengertérbe.n már a 
nyomás kioobb és ismét meg
indul a friss levegő beáram-

j J.ása. A körfolyamat ú.iból 
megkezdődik, 

A motor fordulatszámát 
egy W oodwa-rd rendsrerú 
elektrohidraulikus fordulat
szám-szabályzó berendeZJés ve
zérli. Ha a motor kenóola.j
terében a nyomás a megenge
dettnél kisebb, les:z., a kenő
olaj-szivattyú szívó oldalán 
vákuum keletkezik, a fordulat.. 
szám-szabály:z.6 azonnal leál
litja a motort és jelzókürt 
szólal meg, jelezve a mot.or 
hibáját. 

lés miatt nem vett részt az 
edzéseken. 

A Szombathelyi Haladás 
szorgalmasan készül a tavaszi 
bajnoki idényre, mert javíta
ni szeretne az egyfordulós őszi 
bajnokságban elért helyezésén. 

MISKOLCI VSC 

A miskolciak meglehetősen 
korán már január 3-án, meg
kezdtók az alapozást. Egy hét 
múlva Balatonlell.é-n folytató
dott a munka. Tiba Sándor 
edz-5, naponta két edzést is 
tartott. Délelőtt mezei futás, 
délután pedig a pályán köny
nyebb mozgás szerepelt a 
programban. A Miskolci VSC 
január végét.ól otthonában 
folytatja a felkészülést. A ke
ret 17 játékosból áll. 

GYŐRI MÁV DAC 

Az egyfordulós őszi bajno�
ságban kitűnően szerepelt gyo
ri c,,;ipat is aránylag korán, 
január 7-én, kezdte meg a fel
készülést. Az. elsó héten három 
alkalommal tornatermi edzés 
szerepelt a programban. A 
másod t'< hét.en már heti négy 
edzést tartott Kovács Imre ed
ző. Az együttes mindvégig 
Győrben készül. Az alapozás 
után több barátságos mérkő
zést terveznek győri és Győr 
környék] csapatokkal, össze
mérik tudásukat az NB l-es 
Győri ETO együttesével !s. 

Valamennyi csapat időben 
mu."llkához látott. trthetil, hi
szen március közepétől már 
bajnoki pontokért folyók a 
küzdelem, s ebt:en a kü.zde
lemben a 1-=utas csapat.ok Íll 
szeretnék megállni a helyii.ket. 

Gyékényesen kedvelt 
a sporthorgászat 

A gyékt!nye,;i vasutasok 1s ked
velik: a sportot. A labda.rúgóc�:;a
pat az egytordu!ó.s bajnokSágt,an 
az ötüdik helyen végzett. 

Mlg a fiatalok a labdarúgásnak, 
az Idősebbek a sporthorgásuitnak 
hódolnak. Jól berendezett horgász
tanya á..ll a 127 horgász. rendelke
zésére. 

Vúfalvl Gyula 
Gyékényes 

-0--

Megelőzték a balesetet 

Janu.ár 6-án 20 óra ewtt né
hány perccel érkezett Gyoma 
állomására a 4665 számú vo-

A jelvény szimbolikusan ábrázolja a különböző rétegek és 
foglalkozási csoportok (fizikai, szellemi, férfi, nő. idős. fiatal 
dolgozók stb.) együvé tartozását, összefogását. 

A pályamunkákat 1964. má.-cius 10-i.g k.eU beküldeni a Szakszervezetek Országos Tanácsa kultu.rális osztályának A/4 
(210x297 mm) méretben. 

Felhasználható s.zín : legfeljebb 6. 
A beküldött munkákat zsüri bírálja el. 
Díjazás: I. díj 2000,- Ft. 

II. díj 1000,- Ft. 
III. díj 500,- Ft 

(Megjegyzés: Célszerű, ha a pályázó tájékozódik valame
lyik versenyben részvevő egység szakszervezeti bizottságánál 
e versenyformáról szóló SZOT irányelvek felől.) 

- Vasúti személykocsi - Új földalatti vasút ép� nádionatú üléssel. A győri t..<sét kezdték meg MelbourneWilhelm Pieck járműipari ban. A mintegy 30 millió művekben megkezdték az ln- ausztráliai font költséggel don.S.ziána.k szállítandó 164 da- f'Pülő földalattit Victorla-rab vasúti személykocsi gyár- állam vasútigazgatósága kezeli tásának előkészítését. A 20
1 

maid. 
��ter hosszú sz�ly_koc�ik _ Hat szocialista brigád uleselt nádfon_atból �eszlti�, 

1 

dolgozik Szeged rendcZó pámex:t az ot!am pára�us_ f:ro- bandvaron. A brigádok m� pus1 leveg�ben a mubórülés két év óla teljesítik vá-Jlalt nedvesse válik. 'kötelezettségeiket. 
- Török , mozdo13-yfú�6'<. I - Kínában Funcsau él d.ol17?Znak a N�et �z�.ts-ai Baotsi városok között megnyiVas�takon. f!lrugynokseg, je- tották az első egyfázi!<OS vál!�t�_

se� .�zermt m;ntegy 10 5oo I tóárammal villamosított 50 kulfoldi munkaer�t al.kalmaz-
I Herz 25 Kw üzemü, 91 km nak. � NSZK __ �sutai. A m.oz- · hosszú vasútvonalat. donvfutók között számos ro- 1 ú . 

rnk található. ,-, i t'O,SUtl hid épül <i 
- Nyugdíjasok t.alálkOtZÖja I Rab�n. A .s��bathely-Nagy

a Járműjavítóban. A Debre- 1 �_n-rz;:a koz�t�i . vas1;tvona/Qn 
ceni Járműjavító pzdasigi P!'spok7?1:olnan-al!omas �öze
és mozgalmi vezetói januú lében u1 isasbet<>nhidat epite
elsó felében olyan dolgozókat ne� _a • Rába fol116n. A három,-
1álltak vendégül, akik az el- nyilá.!lu , hídon 'f terrek sze
múlt évben mentek n:1,-ugdíj- �nt mar _április végén mer,

ba. A nyugdíjasok �át! ta.- mdu.l a közlekedés. 
1á.lkozó.lán Bíró Béla. a válla- - Az egész orszá,rra kiter
lat IJrazgató.la emléklapot és Jedő 1904. évi va utas-sz1il'ájk 
iárJn,juta.Jmai a.doti át az 60. évforduló.ja alka.Imából 
'iizem egykori dolgozóinak. vándorkiáltitást készít a bn-

- Százéves műzd"nyból és dapesti Közlekedési Múzeum. 
vasúti koc ·ikból álló szerel- - Hat éve működik a KST vém-t Indítottak a riviétai Szob-állomáson. Kezdetben 15 \'asútvooal megnyitás:ána.k tagj'a volt, s mindössze 2000 100. évfordulóján. Ebből az forintot tett k.i a havi betétalkalomból az utazóközönség állomány. 1963-ban már n is korabeli öltözékekben uta- dolgoZó takarékoskodott évi zott a vonaton. 54 OOO forint összeggel. 

- Rudapest egyi,k Tegjob- N ér 
ban takarékoskodó ht1•atalai agym etú mozdony-
k/izött emlegetik a Vasútt Fő- modellt építenek a budapesli 

Közlt-kedési J\,lúzeum részére o.<2tályt. Az 1954-ben 75 tag- a miskolci fűtőház tanműh� gal meqalaku.it KST-nek je- fyének ipari tanulói. lenleg 892 tagja van. A múlt 
érben csak-nem kétmillió fo- - Jáva szigetén található 

• · ··tt k ö hl az indonéz vasútak Iegna-rintot gyu1to e ssze a t''l· gyobb, összefüggő vasúti háló--ui! dolgozói. A takarékos hí· 
r.atcil dmet és 5000 forint zata. Itt 4700 km a vágányhá
pénzju.talmcrt ünnepi közayú- lózat hossza. A tervek szerint 
1.Ssen adták át. l967-ig mintegy 1700 km ltO"<z

nat. A behaladás során Serényi � , .• 
szú vasúti pálya felújítása Jré
szüJ el a Szovjetunió segit..sé
gével. Béla térfelvi{111ázó és Pápai La- A SZERUSZTOSEG UZEN I  jos vált6kezelö észrevette, hogy 

1 
a vonat végé1·öl hiányzik a Kiss Lajos Alsóör<:, dr. Lenc,. 
zárlámpa és zárféket sem lát- Gé?.3 Füzesabony, Káldor László 
tak. Tata, Boldimár Gyula Bt<késMaba. 

Gyorsan jelentették a ta- Sr.lládi Sándor, Cserháti Józ.se' 

pasztaltakat. Gyanújuk beiga- :..i B!i:vya;/a��"ic-!=.'1• ��= 
zolódott: a vonat vége lesza- zsár András Gyoma, Kocsárdl Tikadt, és 11 vonalon maradt 32 bor, Molnár Arpád. szentel DezsO koC3i. Az eset miatt 20 percet Budapest, Ug1ya1 Sándor Miskolc. 
késett a nemzetközi vyorsvo- Németh LaJos Veszprém-küls5, 
nat, amfg a vonalon maradt Markos Jó::set Zalaegerszeg, szász 
kocsikat behozták az állomás- József Veresegyház, Voloslnovsz
ra. ki János Debrecen. Vártal\1. Cyu-

A két éber vasu.tas, Serényi la Gyékényes. Bódogh Mlh 1) Béla és Pápai Lajos dicséretet Dombóvár, Szelle Ferenc Szob: érdemel a szolgálat figyelmes Leveleiket lapunk anyagához rei-ellátásáért. használjuk. 
Pouá.r András Dancs l\liklós, l\llskolc: Levelét 

Gyoma illetékeshez továbhitot>tuk. 

- A francia Alstnom-cé11 
2800 lóerős elektromos eröát• 
vttelű diesel-mozdo11yokat ké
szített a finn vasútak részére. 
Az t'ij mozdonvok érdekessege, 
hogy egy vontatómotor 1ia-it
;a a három.tengelyű alváz l:e
ré kpár;ait. 

MAGYAR VASUTAS 

Felelős szerkeszta: Gutyds .t6noe 
Felelős k1ad6: Szabó Antal 

SzerlcesztOs�Jl: 
Budapest VI .• Benczör 11. a 

Telefon · városi : f24-lM. 
OzemJ, 39-?7 Tet1esrt1: • N�oszsva t.aok1ad6 

vanalat 
Budapest VII„ RákOcZl cl1 lf 

A nagy hidegben eljegesedik a NOHAB-moroo'!-y�k ve�etö 
tiilkéjének ablaka. Gyakran a nyílt vonalon megallasra _k�ny
szerüJ a sz.emélyzet az ablak eljcgesedése miatt. A vezetőfu�.ke 
fűtése gyenge, mert „takarék ossági"_ okokból nem rendelttik 
meg azt a svéd mozdonyokon egyébkent alkalmazott berende-
7.ést amelyik forró levegőt túj a vezetöfülkébe. Az eljeges_edeti 
ab�k letisztítása - amint a képen látható - nem veszelyte-

A födinamó közvet!len kap- X "'"'"'•"'""'•-=c.., ... .,,.. • ...,., ... ..,,,,.. • ..., ..... ,,,.. • ...,., ... ..,.,,.. ... .,.,... • ..,,.. ... .,,,.. • ..,.,_.,.,.. • ..,0,.. ... .,,.. • ....,.,_., ��•e •e• e• e..., 0 •e•:::. • ::.. •-e:.,.� •e• 0 • l'so]atban van a motor lendí-

Szikra L.aonyomda 

len mutatvány . . .  
(Horváth Erika felv.) 

teEebb műszaki ismertetőt I körülfordulása a.likalmával egy 
adunk arról. mit tud a NO- munkaütem adódik. A motor 
HAB-mozdony. hengerpers,elyei öblltórése!k-

• . kel. hengerfeje; pedig k:ipufo-
A mozdony erőgepe �en- gó szelepekkel rendelkeznek. A 

kai. General Motors �ártmá: 
1 

dugattyú lefelé történő moz.nyú, 16 hengeres, . ketü�u gása alka-Imával nyitja az öb
Diesel-motor. Teliesítmenye Jító réseket és a hengerperselyt 
1950 LE. Maximális fordulat- • körülvevő tiszta levegő be
száma percen.ként 835. Az erő- áramlik a hengertárba és a 
gép generátort hajt, 3.111e1:i:. � nyitva levő kipufogószelepe
Vi-!1amosenergiát , kuloi:h?zo ken át (minden hengerfejben 
vi-Damos-berendezéseik utián 4 iJyen szelep van) a munkaa kerékpárokat hajtó vontató- ütem aaatt e!Jh.asználódott 
m<;>toroiknak adja át. Az egyen- égés.termékeiket eltávolítja. a 

�ú fődinamó név,leges fe- hengert mintegy kiöblíti. Friss 
• szillts,ége 600 V. leve.gővel telik meg a henger. 

Az M 61-es, mozdony srol- s e2lt a felfelé haladó dugaty
gé.lati súlya 108,66 tonna. ten-

1 
t::ú

, '.1
 szelepek elzárása után 

gelynyomása 18.11 tonna. 3000 ·unti. 
liter gázolajat és ugyanennyi A hengertérbe zárt levegőt 

tőkerekével. A fódlnamóval 
egybe építettek egy forgóára
mú dinamót, amely azokat az 
indukciós mot.oroka,t táplálja, 
amelyek a motor hútóverutil
látorait és a vontatómot-0rok 
ven-tillátorait hajtják. A von
tatómotorok egyenáramú. so
ros tekercselésű motornk. ame
lyek fogas.kerékpár útján kap
csolódnak a meghajtó tengely
hez. A forgási irány megvál
tozik. ha a mezőtekercsekben 
az áram irányát megváltoztat
ják. 

A mozdonyt éberség; be
rend�zéssel is fel�zerelték. A 
vezetőnek üzem közben kö
zépállásban kell tartanla az 
éberségi berenderes pedálját. 
Ha elmozdul, működésbe lép 
a itrorsfék. A mozdony gáz
olaj tüzelésű fútökazánja 
óránlként 720 "kg gőzt termel. 
Allkalmas 1 0-12 né�tenge
lyes személykocsi fútés-ére. 

SEG ÍTŐKÉSZSÉG ÚJ B ERENDEZÉS 

L 11 /.i 
� 

- Még szerencse. hogy túznyelő is u.tazik 
a vonaton, különben elfagyna a g6zfútési 
tömlő. 

1 

f. 

- Valamí hiba lehet a készüMkkel, mert 
valahányszor ezt a aombot megnyomom. min• 
dig e!lenőrzö-közeg lép be az a;tón. 

(PuS'l.laf Pál rajzai) 
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Vasútlejleszlés a korsze ű 
tudomány és le,:bnika alapján 

� � � � � � � � 
� � � 

A vasút fejl�lésében nem
tsak ter\'Srerűség,re van szük-
11.ég, hanem an·a is, hogy mind
ez a korszerű tudomány és 
technika talaján valósuljon 
meg. Eredményes távfati fej
l�ztés tudományos elemzés 
nélkül el sem !képzelhetó. E 
feladatok átfogó il"".myítására 
és koordinálására szervezték 
meg ta\·aly ősszel a \•asúti fó
os„?'.tá.ly 1. szakosz,tályá.nak ke
re'ében a távlati tervezési - és 
műszaki fejlesztési csoportot. 

- Feladatunk, hogy a 'nép-
11a:-:dasá-0 távlati fejlesztési 
terveimik megfelelően irányel
veket dolgozzunk ki 4 V4S1Ít 
t·1 � ... ,fi ,, -�� 

' 
Sr1> -- �� 

dott.'l a csoport munkájáról 
beszélgetésünk a]Jka]mával 
Ka.docsa Lajos mérnolc. a cso
port vezctóje - A cél az. lio!l'J 
ern,sége.s irány„li:ek érvénye
nil;enek a fejleszté.iben fa. 
ő;s•th·· · • tk a kiill1:U'·'j 
3takosztál1101c P?irányú ,mmká
ját. Ezért csopo1-tunk szak
emberei kö:ött t•alamennyi 
sza1<os::tály képt•isPlve t•an. 

NÉHÁNY ALAPELV 

követelm.én11eU vesszük alapul, és kocsitipusokat, a fókhatást. '( 
figyelemmel a hiaza.i sajátoS$á- 1 ú a fékutat. a tei·helést, a ') 
gokra, Elméleti btívái·kod,í- maximális tengelyszámot, stb. ;; 
sunkkal kít:ánjuk elösegíteni, Tanulmányozzák a p.'Jyaépítés ,: 
1,ogy a fejlesztés eredménye- és, i'ennta1-t.(!;; új módszereit. ,: 
ként a magyar va.sút is el,érje Nyilvánvaló például, hogy 
a vi!ágszínt'OT!ala.t. nagysebességú vonalon már 

A továbbiakban elmondotta nem lesz kielégítő a mai. 
Kadocsa Laj06, hogy tervük s�evétcle� al:ipu1ó vo
szerin.t előreláthatólag a har- • z,al.,·�zsg_ála;� módsz.e,:. 1:- se
madik negyedév végére fejezik bes�n?ve;� a fox:_galon: gyo�
be a fejlesztési alapelvek ki- sabb 1rany1i;ását kovet�1 maid 
dolgozását. Jelenleg a sebes- meg. Ezt a . komp,le'I: gepesf� 

ség témaköréhez kapcsolódó � automat,záilás te:� leh_e•o
problém..'\kkal foglalkoznak. ! te. � csopor�. a lehet

_
o legJoJ:>.b : 

Rendkívül szertt>ága2ó téma- mód,,�erek kidolgozási� �o- � 
kör ez, jgen sok kérdés.re kell r�k•uk. emkre tesz n,aJd Ja- ;: 
megtalálni a hel�·es . választ. vaslatot, � 
Fl kell döntmi példt.ul. mi le- - Nem célunk, hogy újra 
gyen a sorsa a Yasút 8307 ta- fe!taHljuJ: az.t, amit már ,r,á.- • 
rifaki1ométert kiwvó há1Ó7.atá- sok Plhtek. kidolgoztak a köz- ; 
nak. amelyből min'egy 1700 lekedéstudom<i11ybl'n. rzé-rt ' 
km h06Szú�ágú pálya tekin1- swrosan együttműködünk a 
hetó törzshálózatnak. Ezen a l'Mtíti Tudományos Ku.tató [n_ 
törzshálózatoo booyólódn.k té:ettel. a KPM és a Vasú- 'er
ug_ ·anis az áruforgalom 70 ,;z.}- vezó H!etéke.• o.•zttilyairal és 
znléka. Nyilván a törzshálózat- e111/éb s:erl'ekkPI. Igi,e1,.s;-nnk J '.•-•úr .::J-tél kisé�!etképpen NDK gyártmány•, poggy.íszmegőrzö automata múködik a Keleti 
00 tartozó, vonalRkat kell erő- minél szélesebb alapokra h-e- ·, OJ! . .. ird·,.1•0.1. A pozgyászt1froló szek1·é,1yek ajt.1j,1 pénz beJohása után nyílik és az uta•
leljeseboen fejle57.1.eni a Sl"bes- lvezni ,:end•zP.rptó m•,nl�:-thl'

_
, � oál levő kulctsll.l bánnikor k.inyUható. A bérle ti díj 24 órám 2 forint, 48 órára. 4' forint. 

Eégnövelés korsU"rú köve'el- hog11 b,ttosltsuk a t'<l.mt fe;- � (MTI Foto Lajos György felv.) 
ményeinek me"'felelően Ná- ' lesztés.it " korr�r1! tttdomány � 
1
u.n

k kitél•öben 
e
40 knt

.'Ól"'a a • ét t
.ec1

i
-:-:'

.:a alnv 1n 
- mon- r-,,,,,,,....,.:,.., ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"'-t:. �,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'\; 

mogt>ngedett sebesség. a szom- d<>tta befeje?.ésül Kado= elv-
- Milyen mócl«zerrel dol- S'."t.l.doo Cselu:rlot:d/...-iában pe- \ t:,rs. 

goznnk? - kérdeztük. dig már 60�0 !un/óra a kor- •
1 

Havonta 20 i rányvonat L. J. 
... 

EREDJithTESDY DOLGOZ,,'.t.K ,1 BÉLA.P,Í TFAL J 'l VASUTASOK 

- A t,amti 1:füleked,-� négy szerűbb kitkt ök rén\n. A vole11fo-n.tosabb a1apetvél>ó1 in• ratok feli:>:YONOUW':a „remp0nt-
1 duitunk ki. Ez01;: a sebess1Q, Jalxl,l ez rendkfrűl előnyös. <L ttmgelynyomás, az úr· és Leküzdik 

•,',�1;�:z,;_tésiT· .:Z.°.:.':.1��!k
8 

�,'d� A LEGJOBB, lEGHASZNOSAll i 
A bélapátfalvi álfomás cs1k.it n •o!nl);)n osszesorolttk, b lgádról elmondha\ó_ hogy 

u""''' , �-•u,,-,.,,., ,. o I a nehézségeket sze.1s?J:d ág· ban \iz.emel ha- m<'.>I!:: a féke,koc,ik elhelyez-: ii.�u soka ú>s-�:i<k azüt. hogy 
,::rrul 'l'izsná,1juk mua„wnv- • 

1 
z.ánk eru,1k Jegn;:.gyobo �e- sero, ;s ,:ondofuwdtak. általanos <:s 6zakmai művelt· 

nyit - v:ílnswlta a csoport MODSZEREKET A k,sk,ir.Jmlasd f'űiöh,ú.ban ment- és mfrzmu üzem<> A ségüket :szüntt>lcnül gyarapit-
\·e1.etiije, - Mui1/cá1tkban a I ta,·aly februárb.m k�d¼k t-1 gyár to�nas.wml'll ontj3 a Szocialista brigádok sák Kovács G1Jör1n1 kollekti-
lu1zai és kiilföldi l!ldamó.1111, 1 A s.-bességgt>l kapcsolatban a mozdoll} sztn fclúji.ft�át. Az cementet és a mesze!, _a_mely· 

az élen váiának m:nden egyes tagja 
a dlágszint·ona1 eredményeit, v!zsgii.lják a 1 !{ir mowony- ép.�ltezést in.!-g nem fejezték ne� els_zállt� az al omas iskol�ba .iiir. A Balogh bri-

--,---
be, fro· ezen a teien i - a sz.a- do.gozóira t·ár. P E ecl 6 nk· , . • gádbol pcd:g kctlen a vasút-

i 
_ , ,_ I 

r m�nYes rr.u at vegez forg 1 . t h .k b t"b-ocdban t?rl4:1 , a mozdon)·on. -; !"- •ch,;:rforgalom 95 szu- nci. a szcc',•li�ta brlgádok. a,1:11 ;C ni ·.um �n, o 

V • I. , �11 , , •:I u I l··I.I·· mosása, Javit.lsa. 
1 �:ckat- a .r:, ár tcrn1ékei t:� 1 Balogh Antal forgalmi  swl- �n ,általunos 1_�ol_aban és 

nözpont, mun,rassza110 epu, neten,o,aon Soka-t s.re. nved•ek a dolgo- ki - . ta,Jé�oztah>tt Té•/:!'at I r4álattevó .kUenc tagú brigád- ! gimnaziumban no,chk t,udá-
7Ó'k a zord időíárástól d,e j János allom..1.Sfőnök. lliunkan- fa is érdemeket szerzett a sukat. 

Tuob én,zedes prnblémájuk f é-pftikez.ésel<.nél megtaklaritoti igyekezte'< lc!tii•d'"!ld n n-/h!:- kat m�gkónnvíti, hoi::�- )töz- kocsik tartózkodúsi idejének ,_ .": br
,
ig�dok sze1:vezett mun-

o!.&xi•i, meg ha.nulro'lt:ln a Bu- � összegből. . ségeket. Mun1·áju't eredi,=· ''.":t'.�nu) a gyár . közel:,ben csökkent�séveL Sikereiket úgy ;· flJán-,;xc is M�v res.?e Yan a�-
dapest terüie:6n dolgozi, pá- A közpo!lit,i mun;�'-Zá:Uo- J nyes vo:it, hi= l9il3-ban lvO kulon áll?niást letes1!_�t�?k, érték el. hogy jó kapcsolatot oa:1. ih?zy az á!l�,:ís az e,

lrafenn„:i.r'..á<.i és épi,tt.· dol- ba:n ö.'1.k.iszolgá.Jó é�tezdét �- e:!km-tenilket 5.8 százalék! al s nyolc_ iparvágány koti osz· tartanak fenn a cementgyárl mult ev� kituno e_redmé-

goz6kn.ak. Tav.:.ssz.11 Kelen- dezn.ek be: lakói korszeruen 
l 

túlt�'. •esi!ett(J,< ,\z eti!" mnz- sze a_ f?vonálat a gyarral. Ez brigáddal. nyeke� ert el, A koc.s1tartóz-
töldfüi hozzáikezder.ek egy felszerelt konyhában me!eg:ít- don}Ta eső te1jesitménv az lehetoseg:et nyújt arra, hogy Kovács György forgalm' kodás1 tervet 100. a kocs·•ki-
négyemelete�. 300 téróhely�s ' �etik_. illetve �és:iithetik_ • er ��� év�.h� tépem 4 száza- l�?Z\�eUenüI a gy� területén 57,olgálattevu szocialista bri: .  h:3szná!á

,
s_i t�rve

_
t 104.� .. száza-

mun.!cássz:iUó építéséhez. 1 ete!ei:kei . .  A kozp,ontbi fute.ru 
I 

Je,N<al noYeKedett. torten1en a rakoda,. gádia a balesetmentes munka ' l:>kra �,Jesitettek. Kulon em-

• , • . 1 épület felső emeletén könyv- Mozdony:tik müszakzi állapo- megszt>rvezésével hfrta fel az 1,1tést erdemel. hogy az elmúlt 
_A ��'.llkn°� . 1� ni_i;lt� fo_rmt tára.t, klubszobát rer.de;:r,e!� : ta a r..ehéz munkaikörülmé- Az együftmüködés állomásfónök,;ég figyelmét. evet ba_Jese1me.-,_tes1:n zárták. 

l;oltscqJ?el epillo . le,esitm_er;yt be. Rádióról, tv-ről Is gond :,s- nyek ellenére Is jó. Szigorúan betarto•ták a si:a· , !gy az eluzem c1m JO!(os váro-
nem nep�asági beruhazas- kod,w.l;:. Az új mun.ká·,szti:llót • gyümölcse bályzatot és köi'ü!teltintr:.en 

I manyosaivá léptek elő. 
ból , hozza� lé!!'e, h841� a a t�ce_k; szerint 1�6� tavaszán l Horváth József látták el feladatukat. Mindké<t j 
VMUt területén végrehaJtott ad;ák at ren.deLtetésenek. Kiskunhalas Az állomás területén meg· F. J. 

szüntettüik a vagonók besoro-
lását, tolatását - folytatta. -

Debrecenben tanácskoztak a szakma ifjú mesterei Kf: E:t:!�ir�:-�:!f . Központi darabáru kezelő állomás lesz 
\'onatképzés. Tavaly példáu 

K'.,.b , 
, , 

ha':onta h_úsz 1rányvonatot 1 0 any"a·h1zlalo 1957·ben a csepeli fiatalok 
k_e�dernénye.zték a sza;cma 
i.ju mestere moui:llmat. Az
óta csaknem 100 erer tia:a! 
- l:özöttük igen sok vasu!as 
ifJúmu:1kús - teljesítette a 
mozgalom követelményeit. 

A szakma ifíú mestereii,ek 
képviselói és a mozgalommal 
fcgia 'kozó ifjúsági vezet.·k, 
január 30-án és 31-én a Deb
receni Járműjavító kultúrter
m(,t:en tartották országos ta
nácsko2 lsu ka •. a tavalyi ta
pa�z\a'.atnkról és a jövő fel
adatairól. 

Az országos tepaszlalatok· 
ró! iv!ú11er Rud.o<f, a KISZ 
Központi Bizottságának mun
kat;lrsa szá.'llolt be, majd a 
Debreceni Járműjavító fiatal
jaink a mozgalomban elért 
eredményeiről Vo1.osirwvsz!,y 
János, az üzemi KISZ-bizott
ság tagja tartott előadást, 

- Hajdú-Bihar megyében 
4 ,Debreceni Jármú.javító if· 
itímunká.saí voltak az el.sók -
mondotta Volosinovsz.ky elv
társ -. akLk 1959-ben vállal· 
ták a. moz17a.lom, követelmé
n11ei11ek teljesíté.sét. Az elsö 
próbákon 70 fiataZ vett részt, 
ma már 14.0 ifjú.munkás küzd 
az ara-ny-, az ezüs,-, illetve 

álhtottunk ossze. 
A xll!lrott kocsikat gra,fi- 1 , 

konos kiszol�álási rendszer- Minden eddig.né! gazdasá-
1 

állomás darabáruraktárai 
ben továbbít.1uk az ipartelep- go,abb darab:í.ru-feh'�teli és töboségukuen fazii..i'.c!\ek 
re. !gy sikerü1t biztosít.am a 1 1<!,·�t:oítási re!'Jdszer kialaki- 1 már nem töltik be a csaknem 
gyár részére szükh�es szenet, 1 :asan �O'.!wzna..: a budapesti fél é,·századdal eze!üt1.i hiva
kohósalakot, gipszet. A gra· igazgatosagon. Már korábban tásukat. Gazda$ágtalanná te-
fikonos menetel<et szükség több teherpályaudvar darab- szik a kocsildhasznllást. A 
szerint sűrítettük. áru-kezelését olyan pályaud- raktárak fe!újitása, területük 

A forgalmi swJgálattevók varokra centralizáltúk, ahol a bővítése, környezet(fa atépíté
és beosztottjaik is sokat tet· szállittató feleknek és a vasút- se - amellett, hogy sokba ke
tek a forgalom példás meg- 1 ��k egyararü . ga:.cdas�gosab�á rülne ,- városrendez&si szem
szervezéséér<t. Lem1Yel János 1 ��lt a .�zál!1tús._ Az 1gazga;:o- pontbol sem valósítható meg. 
pé\dául a sZQtk:isos e;u·ói�ás , �ag ter�leten . Jelenie:g ne�y Ezfrt h�táro;-tunk úgy; hogy 
kocsitartózkodus hel>'eu gyuk- 1 ilyen kozponti darabarus pa- a Koba."lyara erkezó és az ott 
ran 30 perc alatt kiá1Htotta a '[ lyaudvar működik. feladásra kerüló darabáruk 
szerelvényt. HoJtyan?  Az Eger- 1!-, kísé�lelek bev�ltak. _s mozgatásának meggyorsitásá
ból elindított von:it elemzé· ezert tovabb1 darabarurakta- ra, Köbánya-hizlalón - mint 
sét telefonon már előre meg- rak össze\·onásár� szül':ttek az erre legalkalmasabb helyen 

Máyer RudoU, a KISZ KB munkatársa beszámolóját 
I 

kéri. A közbeesó kisállomások tervek._ A soron_ ko:,-etke2:_o 11:- -:- központi darabáru-kezeló 
tartja. vezetói is rendszeresen adják té,zkedesek �oz_ott Jel�ntos le- allomást létesítünk. 

• a táiél,oZ'latás!. S a szolgálat- pes, hogy_ Kobanya-hizlal6 - Mint ismeretes. az új hiva-
bronzfokozatú. ;el�'<in11ekért. E I 

táb3:1 tapasztalataikat mon- tevó �z adatok birtokába;1 �ho� eddig nem k�_zeJtek d�- tású á)lomás raktárépületében 
megtí.szteló címért 14 szak- dották el a Ganz-MAVAG, a már elore megszerzi a gyártol raba1yt - a kozelJovoben ha- ,,vendegeskcd.ik" jelenleg a 
mában versenyeznek a jár- Csepel Va.s- és Fém.művek. a a szükséges engedélyt_ Ami-

1 
r?m, állomá� darab�ru-felvéte- Vegyipari Készletező Fúllalat. 

míl,iav!tó fiatt1J.joal. Vannak Dunai Vasmű és más · nagy- kor befutnak a kocsik mun- let es -leadasát látJa el. Reméljük, hamarosan fe!sza
közöttük o!yan,>k, mint Ka-racs üzemek küldöt!t8-i, valamint a káia csak abból áll. hogy a 

I 
Mi tette szükségessé Kőbá- badul a bérelt terület. és hoz

Ferenc asztalos, aki eddig v�sutas flal:3l?k. A t�?ác�o- tov�bbítást a legrövidebb idfin nyán . � . ?arabám-szállitás z�kezdhet
. 

ünk a ko�s ·e •
. 
·ú rak

három szakmában sze-rze t i:assal ep;y 1doben a Jarm'1Ja- belul megszervezze, central1zalasat? Erról érdek- tar�pület. azokh,z : " \T>z'> szo
aran11 jelvényt, Több szakmá· vftó kultúrotlhonában a Haj- A gyár dolgozói is örömmel lódtü:nk Rigó t.ás;zl6t6l, az ciális helyiségek fnit"•"hez 
ban. szerzett arany jelvényt dú-Bihar megyei üzemek if- fogadták az idöben megérke· igazgatóság forgalmi és keres- Ezután kerülhet n-.� ;,J so;: Kó� 
Er�e_t Bé_la. Li_nkri;e-r �sz�ó. i�unkásain�k több min_t 10_0 ző �záll!tmányok�t. S vi- kedel:11� osztályának helyettes bánya-teher pályat•d ;-.-· eljes 
Torok San.dor es tabb mas if· V1Zsgan1unkáJát bemutato ki- szonzasul a rakodas alkalmá- vezetoietöl. darabárus szemé'yz�•ér.,,,i· át-
;úmun.kás. állltást is rendeztek. 1 vaJ szabvánv szerelvényeket - Kőbánya-teher pilyaud- helyezésére Köb(,nya-hizlaló-

A beszámolókat. követó vi- V. J. állítottak Ö\Ssze, a kiürült ko- var, Kőbánya-felsö és Rákos ra. 
• 
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Mit tartalmaz Debrecen állomás 
szakszervezeti bizottságának intézkedési terve? 

Akik sohasem fogynak ki az ötletekből 
41 JIILLIŐ FORINT JfEGT4lúl RÍTÁS lJJÍT.4SBÓL 

Az év eleji tervkészités
ból nem maradnak ki s7,ak
szervezeti bizottságaink sem, 
hiszen igaz„n iól dolgozni. 
rei1d$zeres munkát végezni 
csak tervszerűen lehet. A 
szakszervezeti munka sokirú
nyú tevékenység, kiterjed a 
szolgálati helyek munkájának 
minden területére. s még 
azon túl is, hiszen az üdülés, 
a múvelodés feladauiival va
ló foglalkozás már ezt meg
haladó tevékenység. A terv
szerűség tehát ezen a terüle
ten alapvető követel mény. 

Helyes módszert valósít 
meg munkájában Debrecen 
állomás szakszervezeti bizott
saga azzal, hogy - a szak
vonali példa nyomán - ki
dolgozta 1964. évi intézkedési 
tervét. Erről a tervről, a ben
ne foglalt program legfonto
sabb célkitüzéseiról beszél
gettünk Czeglédi Sándorral, 
az állomás szakszervezeti bi
.ott.ságának titkárával. 

Határozatok alapján 

A múlt évben a vasút terü- l moduláció nélküli to,:ábbveze- ! ,d,éri'íe,, ke• ·es:!lezf>d<'seir.él és 
bonlakoztatása érdekében I gű dolgozók foglalkoztatha- letén 7.J24 újltási Javaslatot I tése Győrben'' vo!L Az uj!tók , a ki�sugarú ivekbe<n gyorsab-
rendszerescbben ltivánunk I tók. nyújtottak be, minteg"Y hét- a Győrbe tervezett ismé'.loál- ban kopnak a sínek mint má-
foglalkoznl a szocialista bri- Részletes programot tartal- szá?.zal kevesebbet, min\ 1962- lorruk helyett középerös!tó al- sutt. Az i1yen helyeken alkal
gádokkal. Szükséges, hogy te- ! maz a szakszervezeti bizott- ben. A megvalósltá�ra elfoga- kalmazá.sút java<olták. Ez a mazo!t sínek tartósságának fo
vékenységükei rendszeresen j sag terve a kullúrnevelés íeJ- dO<tt javaslatok szúrna azonban célnat, nagyon jól nreo.,felel és , kozásara indukciós ed7-ést ja-
ertékcljtik, mert így menet- , adatairól is. Növelni akarják 2;,08--ról 2520-ra növekedett, a sokkal olcsóbb. 1 vasolt újifas.ában Harmati La-
közben felhívhatjuk figyel- a dolgozók általáno1> iskolái- bevezetett javaslatok 57,,áma 1 ;o� és két u lí'é-• ársn müket az esetleges hiányos- ban tanulók számát és szor• (2217 db) pedig csaknem elérte m Az indukciós edzé5se1. amely ságokra. Csak így érhetjük el, galmazzák, hogy, altik az ál- az 1962-ben megvalósított újí- 10_12 mm mél ·,;,<g<g növeli a hogy több brigád teljesítse talános iskolát már eh·égez- tárok számát (2247 d'b). Az A Távközlési Fenntartá,d, s ;n i'áró- é& vezeték felületei-szocialista felajánlását és ne ték, a középiskolak esli \'llgy ú<ft,is,,k rfrt,,,. 1 •16,� : ,:,• 'ht F ·n;·k�ae hd d, li.'f zoia. ,\aq1J nek k=me·n.,,""'""ét. a sin,,k é!�t-csak utólag. a versenyidő- levelező tagozatán folytassák 40.9 millió farint megtakarl- Miklós és Száraz Zoltán t,ran- " = 
szak lezárása után derüljön a tanulást. Szorosabb kap- tás önmagáért be.�zél. Nemcsak z.isztoros kábel nyomvonalke- tartama mintegy hatszorosára ki, hogy mit is kellett volna csolatot építenek ki az ísl<o- le'ke<, de erPd'r'"'i::,·P<: m ,,, _ 1 resö műszert készített. Újítá- fokozható. Az indL1kciós <!:d-tenini. hogy teljesíllhessék. lák pedagógusaival, hogy tá- kát is \·égeznek a va'<útas újí-_ suk k:'S-.,rleti példányát maguk zéshez "züks�ges 1(-épet már be · 

jékozódhassanak a tanuló tók a·ki1, •o.h scn1 f"n,· •,,:ik k1 
j 

állitották elő. A hasonló célt is szerezték az NDK-ból Helyes szemléletet dolgozók előmeneteléről. az ötie-tek�L Mu1;lu'tss�guk ,7ol.gáló külföldi készülékek- : 1,
7

• �h-� i,,,',-e, - .O ,1 01, ,�,t,1·ö-Az idén 12 ismeretterjesztő has;;nos a !'':Pgazd?s.ng szamá-
1 hez képest ez az újítás jobban , s-i Kitkróeyártó űV-nél fölya-Ezzel kapcsolatban sok len- , előadást szerveznek melve- r�. de jav�tJa a;,; _uJ 1tók any_a- megfelel a va5út speciális kö- 1 matban van. A várható megta-nival?ja van :':. t_crmelési bl-

1 ken a tárgykörhöz 'knpcs;ló- g1 helyzetet Is. hiszen a muU vetelménveineik. A külföldi ké- , , , . . . ,' zottsa„'Tlak, Kulonösen fon- dó filmeket mutatnak be. A frben több mint 2 millió fo- szülék<'il< 'uin·anis nemcsak ká- kp-:t,:is 11"""1 1" ""''6• 'fío,-za-
• tos a sok 'SZakvonali vezető- ' közönségszervezés feladata az 1h1.fot fiuttck ki részüi·re, belek hanéí'.n ki.Uönféle cs,th·ek I vetolegesen. csak az acél�nyag né! megmutatkozo hel}-telen ] lesz. hoev minél több müvé- Hadd mub�qmk be az aláb- felkutatására is használhatók, -t&'-�1 ,,~m ' a . .sv,,,--•e !'1'1iT't• szemlélet átalakítása: néz�tük . szeli 5.g"it ismertessen meg a bia1�ban a tavaly elkészült viszont m�ns1'esziiltségú !elsö- , eg,· Z millió forintot hm az szennt ugyanis a termele�sel dolgozókkal, Elónvben része- Jt>ghaszncs'.l!'>b és J„götl,.•eseob .-ezeték közelében indukciÓ6 indukciós ed7k5 alkalmazasa. kapcsolatos politikai munka sít ik Debrecen áilomáson a újítások körul néhányat. ,.avar<>' 'éunek fel benoiik.

1
1 

l"'7"I kizárólag a pár•- és tömeg- teltház akciók szervezését a A vasútnál vi;,z.ont a n�·omvo- L.!J szervezetek feladata. A tar- helyi színház előadásaira. A f"'i::i ,ialker� alkalmazá,:ára éppen ' talmasabb munkaverseny ki- könvvtári munkáb,m az ol- L!:J 
a villamo.�ított vonalakon ,·an :!trdekességével túnik k.l a alakításához a szakvonali ve- 1 vasók számának növelese a Kill' cm" os" en h"...,,..= L.. ,.__,_ �"•e.<� Az u· i· 'tás n�csak a • · • zé ök . �--, .. w """ "''""'" .,,,==e• 1 =.. múlt  é,-ben meg.·alósi1ot! úji-z�to� .. .. kö pvezet . seg1t�ege 

I cél Ezért a fiókkönyvtár ve- ke-s úiitásoka készítettek a >,,1h�l nw•';"\��"alát _rnuu, ;a !:i .  lások közül a • VI • . JAR 131 _ Intézkedési tervünk ki- nelkulpzhetetlen. . Rc1;1dsze: 1 zetóje melleit három!agú ta\•közló- és bilzrosítóberende- hanem hibáit. zarlata!t 1s 1 . · . n· 1 1 k h dolgozásánál - lrnzdte a tit- resebbé kell tenm a b1zalm1 propa/:landabizottsíigot szer- Z"""' szakc. ,m'ga'lat do'go7,,,.1• . cen'iméteres nnnf.os68"�al A t,pu ... m ,ese,-mo oro enge-r• Csoporte, rtekezleteken el 
1 

== ·'""'1 - ,.., ' • ,,.... "'� · f · l "1 ' ·n k s•ele-cc· kar - a szakszervezeti mun- - veznek. 'dá N T • f k.;,,.zül' -';'· ,..·,1.va alin töl>l:> mint 

1

. e_J ,su_�P!' e_,�_0,·1 _e - , " •. hangzott i·avaslatokkal, kez- Ilyen pé-, ul e-mes · ozse =... �-" ·'� � . t A "'szaki ka alapjat képező határoza-
1 1 I mú�zak1 föfelűgyelö (TB!l;F) és három J.dló. Alkalmazását gaz- zeu . • � ,�u- llJ1 �s. z ""' 

tokból, , l'öként VI. kongresz- f����,���
ésekkel való fog a -

Annyi/ ér, amennyi társainak „ÜjtíJ:)11.sú kábel-Osz- c!a-ágoosá tea7..i az i�. �o�· a 
I 

Jármuianto . két dolgozói�, szusunk határozataiból in-
( I / / sael;ötö surelvMi'i"k a 1,11súti hiba. pontos kimutatá.s.aval le- Gro1>oly Ala,1os teehrukus es dulhmk ki. Nagyon fontos- - Mit tartalmaz 

4
0 te

m
rv

u ,,
� i megva Ósu be Ő e gvengeáramú kábel-eokhez" ci- hetóvé ie,,7.1 a próbagödrök I Hollósi /strán szerelő doi¼lozta nak tartjuk. hog_y tovább nö- munlcásl'édelem 

b
é,,_ • .  , u · tk"  . k m,l újít�a. ásásának elhagyás.át. 1 ki ezt a javaslatot. veljük műhelybizottságaink kásel!átas toPá bt jav,ta.sat I meg a nemze , ozi . apcs,o- A vonaJkábelek ÖS'7.ekötésé- 1 

1 
önállóságáL Ennek alapja, i!!etöen? latokra vona�kozoan lS tafa.J- nél eddig erÓ&'Íramú kábel- m 

A Diesel-molorok szcle,pülé-
hogy a műhelybizottságok ve- _ A munkaköriilmenyek hatu_nk utalast Debrecen al- , ö,;.szekötő szereh ényeiket. úgy- 4• 

se; gyorsan megkopnak. Ezt 
zetói tájékozottabbak legye- javítása állandó fe'adatunk lomas szak,zen·ezet1 b1zott- ne,·ezett kannantyúkat hl!1!Z- Az ipartelepi váltóknál eddig felra'.;ó h e!\esztéssel ja-nek. jobban ismerjék a mun- rntézkedési ten•(mkb�n előír- ságának tervei kozött. náltak. Ezek ugyan megfele-1- reodszerint nem szüksége,; a \·ították, Az ú.lítók ja,·as!ata klnk irányút megszabó liatá- tuk vála,zolta Czegledi 1 - Tőbb baráti szocialista tek a célnak, de alkalmazá,auk nüt6jelzé'A< kiYi lágítása. Eddig �?erint ltirnar,iák a �epülés rozatokat. Ezért határoztuk el elvtars -, hogy állandóan !1- ország nagy<Íllomasával tar- T'P.m ,·olt Ji;azdas.\ga; és a szük- az ilyen helyeken is khilágit- helyét és a h!ány7.ó anyagot az intézkedési tervben, hogy gyelemmel kiserjük a szak- tunk fenn baráti knpcsolato- !Ségesnél ióval na,gyobh mére- ha O váltó,ielzöket alkalmaz- peNC-lv beirecné5é,-el J>Ólolszakszervezeti bizottságunk vonal munkáffédelmí intéz- kat '- mondotta erről Czeg- tti kábelki\1.éseke,t e-rE'Clménye- tak, mert má." nem volt. Szel- iá.k. Csakho!?v a beillesztésnek negyedévenként összevont Ye- kedesi tervének vé.C(rehajta- lédi eh·tars -. s az idén sle- :ret .  Az ilven 1--öl�hez ook lem,><;en oldotta meg ezt a rendkít•u" l pon•=nak. �7,01'-06-zetósegi ülést rendszeresít a sát. Fokozott gonddal ellen- rctnénk cle�et tenni a ka- 1 k , , .,,, . -; ��«z'• k-lle ff'1- T • J � kk h • · á 

"" "' ' prol>lemát . _arjan . ,,_.nv a nak kel l  lenni' E c"lból s. ra'raz mübelybizottságo ·al. ogy őrizz.ük a ,;zociali�ta létesít- tow1cei vasutasok meghíva.s - használni Az úJ' karma.ntyúk 6 
"" 

1 d . k • t . l sv,mbathely, Hfazgato,,,g ,or- , . 
1 1 �o „ 1 h "t"'-közvetlenebbü a Ju a ne- r ·ények. laktanyák ellá!ott- nak. mel lyel v1szonoznan , tökélete-.en meg:fel<"'lnelk a cél- galml o.�ztál. ·únak dolr,ozóia. Jeg� m �usz '. -�o_ n-a u1 "" luk tapasztalatainkat. ságát. tisztaság:lct, rendjét. El- l<;n�•el, barataink nálun

.

k tett 
I
nak, kifeiezet!M gyengeáramú Olvrm nem kiviL'igíthlltó váJ- 1 'I �illesz�re _k�rillo pe.1;5".yt. ..,_ Milyen feladatokat kí- határoztuk, hogy esti mon- lutogatasa,t. kiibe-lekhez való}:, A1ka1mo;á- tójelzót készített, ame1y nll•it- Az '/!:;. mel_rh1:tott perseiy _ _  a vdnnak megvalós,tani a ter- ká.wédelmi taniolynmot szer- Gazdag programot tartal- mkkol „1őze1,,, ,zá m!tá• .,u- ellv 80 ,zá ;al.ékkal olc•óbb a norma1i� homers,',kleten toke-me1és. 4 munkaverseny terií- vezünk a munkásvédelmi maz Debrecen a· •.loma·s intéz- ri�t 2116 S00 forint -karíthaM · 1 , • 1 • ·1 A l • '11 zkedik _,.., ·• ,� J,.i•>ilámth.iit6 t•a foJe zone . . . 1 <>,esen 1 es . 

a . '.'.�,oi:-letén? ö..öl< ré5,.ere. N,il,·ántar1juk kedési terve. Dc az, hogy meg évente. , váltóielw s7-<"\'k„7Rt áti,Jak,•a� blokk am agához. Az UJt'astöl - A termelési eredmények azokat a munkaköröket. menoyjt ér ez a terv csak a � nélkül f<"l<.7,t-l'P1he!ó a hagyo- ét't>nte ,m,1+egu 8-IO Ul"I" fo-további ,1a,•ita.sa, szoc[a]i5ta f ame•yekben csak ~ rÓkk:m_t. megvalósítás során dönthetó L!.J mányos v:;i1t,,áJJíló J<észülékre. rini megtak4rítós varható. tudatformáló hatásanlik ki- vagy csökkent munkakepessc- el. Mindene�etre lehetőséget Beve�és<'v-e1 e167-�ffi nitmf- . . . , ,. ad arra. hogy a szak.szene- Több mint !é4millió forint tt"<'k <7,,.nn� 800 non forintot _Az, UJhÓ� mozgalma, _mun-
zeti bizot\s„g s a mellette megtakantn.st eredmén�'czett 

l<1kar,t1mt ,i,eg a t·a�IÍt. kassaguk revén olyan m�c-
múködó albizo r.,agok az ak- tavaly Szi/l•ári Géza méa-nök ,..,-'.:, :e0:t"'!''rni n'e�o·d \,,.,,k va-t!visták széles halówlát von- és Gáti IAjos technikus, buda- ,--;-, lósu1hatnak meg a vasútnál Js, ják be a sz84's7,ervczeti mun.

1 

�I , i_gazgat&ági dol�o;-�k � n�yek e!vSeg:tik a fejlódkt, ka vitelébe. ta,rkozl05 uJl1ása. Az UJ1tas 
tárgya a „Budoprst-Szombat- A pályafenntartási �7.ak.�zol- korszerűbbé. gazd.aságosahbá 

L J. hetv közötti vivó�re-11,dezések gálat régi problémája, hogy a te6Uk a munká,. 

Elmondotta a fómémök azt 

i „Csodaszer" �e/yett -'-jobb 1nunkaszervezés ;::f�:,: c::E�:"O::� 
1 A Szombathelyi Járműja,itó lapa.�:ll alataiból ! ezzel . eve�te 334 ezE; !orrn,tot 
1 . . _ , • 1 takar�a?a" n:.�g, :' !�rad� g0z• 

Kisérlefil;:éppen 1963. máso- j'?J 1.ár, .. az a „kocl'-ira is . illik. ! gadok ö«szetétel�t eJ _kitunt, zel futi„ a furdot es nehany 
1 dik félévében a Swmbathelvl , em ve,etlenul kapott Juta!- hogy 8 forintos orabéru laka- mühelvt is, Je!ent..S, megtaka

Jáomúiavitóban kezdté� elő- , mat ezért Kertész művezető tosol;: lén ·e�ében seg,édmunkát ritást eredményez a légsúritó 
ször a'urnlmaznl a járműja\i- csoportja. végeznek a szegecs-elésnél hútóvíz.ének felhasznalása a tas új módszerét. A cél az Eredménye-s volt az alkatré- vagy az egyengetésnél. Batta I tartálykocsik feltöltésé!'e. 

1 
volt, hogy a jármüveket a ja- sze.'c zárt ciklusú cserejavítá- Fererw vállalatvezetó e;rert 

I vitás során jobb min&égúvé sának megszervezése. A csere- úgy rendel kezett, hogy a Joké-
Kisért az anyaghiány ' tegyék. I JaYíló munJrnbrigádok ilyen I pességú segédm

. 
unkásokat osz-

j
' 

" 1 
. értelmú speciali7.álása elösegi- szák be a brigádokba. A bri- . • lik •� Az eredm,en)' • kezdet_�n tette a munka tennel&eny�é- 1 gádo'., eleinte idegenkedtek et- 1 Januarban a Szombathel11' 

Kecskeméten télen sem szünetel az alma_ szállítása . .. A krpeu 
Hegedüs Istvánné és iiánl.or Sándome munka kozben 

,Horváth Erika felv.) 

1 nem volt _egyo�itetuen p<>z1!1v. j ,:ének növelését. A mozdony- tól , de azóta belátták. hogy I Járműjavító dolgozói 101,J 

1 

Iga�, a J�rmuvek mmöse.ge ; javitóst például azzal g:,·orsí- ez az intézkedés is ja\'Ukra l s=áza:lékos átlagteljesitményt valoban Jobb lett. a m.1;1
.
ru<� , tolták,  hogy a kovácsműhely- vált, Az intézkedés kedvezően értek el, A korábbiakhoz kéaz01'.?an 

benagyon 
t

m_eg
1

d,
1
a_gul I ben eló,e lekovácsol.iák a 'i.at, tt a7 ti''""�re', a'a-<uJ{,, .. ,í_ pest ez iaen nagy javulás. Az 1 az uzem n. mer Je en osen h · · ti -1. t 1 ,  , k'- l h 1 · . · t tt h " · b a • , . . . 

, '
k 1 

., _. . tt . . aJto-csa o ,a , me , e,c .,,,e-,. ra. e e u\e e . e. o�y a JO - eredménvesel:>b rnunkat i,nost ______ ,.,...., __ ...,.,,______ t1;1ll_ep,e •. az e on,rn, zo J_a",_ d,._Jmes gvfirtása azelőtt sok ban képzett szakmunkások fékezi az anrn hiátw Az 
1 

tasi 1do;<et. Keresték hat .� idlívesztesé!!et okozott. Hason- órabérét tovább emeljék. 
1 .. · g 

·· · , • • • • •• f , •� me,:oldást, � :.csodaszen: , lóképoen oldották meg a fő- e�ren!etes, utem� terme.est 
Kato,,atls!Zt• IS/11. 0 a •• ra mel}'!1ek seg11.ségevel JÓI IS, 1 tel"�"lv ágytokok javításának � mi:nka_ szer,;ezettsé�é:, a l gatolJa a hen�ereit. anyag. a 

• i •-- gazdaságosan is dolgozhatnak- problémá iát melye1-b3
l a mi- f

f

'Ltsza�i sunvon�_l em�le�et_ a 7p..,.� ,..:i::- � .. '.' r� . . ,.. 1 ; . �· Ti· 
1-,n,f,n••t/ier4l1et11,eli a luita Ori I Am .':.soclaszerek heh·ett rea' i� nőség, '  köv�telmén�ek növ� �oli;,o7;0k aktív .�?zremuko�ese zenö! kocs

i
t példáu

l 
három 

,e, ,c,r,, i lehetoségekre. korábban ki 1 . . 1 1 , t 1 „ d Js s_git1. B1zon.11 .Ja ezt az 1de1 
h . . 1 dta'· . , ·t·' ·ba . .. . . · nem 3knázott tartalékokra ese O a lU\on a, nem -... a- mlJ.s7-:1 '.:te nPs?�-ésf ter.. .:.n .. ,,.',· 

1 onapJa nem u 1„ Ja\:t .;.is_ 
P,, • · ti felhívást adott ki l .,Kilián György" Repulo ,;,sztl bU:1<kantak 

;abot, h_3:r;iem_ ,egalább 3o-at megvalwftását a mühelyek \·enni 240 mm-
.

es U-\·as h1á-a,yaza . . 1,,,,,.1 I .,,�,;n folv\.atJ':i.k tanwm.a.- . ,rn]1 megu31tarnok a mozdo- , • nya m,·att Az o·cskateleoen a honvédeuni rrui.n:iszter a �- ;,-n.""�-a.a• J • 

k d<'Jco7ói �erme,�h .. : f "n·,r" .,..._ l . � • _ .  ugy- 'és a inűvek,désug}i mi- nya:ik.at, <0,0� �- kato�J 1Sme: .4 szereló ll:ereljen I 
nyo ::'n. , 

, . . zá�okon java�olták. A javas- 1 egy külön b•igácl kutat regi 
ten-el, illetve a KISZ 

I 
retek elsaJáutasa J118!.Jevt �gy 

I Elore elke zitik a 37o-es letok l'öbbsé�.e szervezési in- csavarok után. de a hiányt fl��pon.ti B1zot:ságá\'al egye.t- szakos ta.nal"J, We_rve iels.�� Tlven tartalék elsősorban a m'?zdonv�k:ho,: a_ ma,\as!tott tézkedések',el és a váll alat i ígv sem lehet pótolni.  értésben. El>ben arra szólítja kú szaktechnóktLSI. o ,e':, e_
1 

. 'tó megeI'\'i,fiksé\'el, �2':nszek�n_,·eket :'· Ezt a 330 saját erejéből megvalósítható. 1 �. . , . 1.cl • """�l"'t a "1 e· •·n,., nem s,.erezhetnek. A tanulmu.ny kcs�re
1

J7\? k r 11. 11 . . 1 1 orns mun.<�t azelott a szerelő A ,·á' lalat műszaki fei·le<zté- A heh·, szertar nem tudJa mmu.u� =' � • = _ . . 
'd" alatt ·esz e.eme ·  e o e-;eve e - . • , t 

, 
t · • 

1 · · - , " ··•"-·~bb f;0ta10·-a,t akis- élet- ido ne.gy e\'. " ez 1 0 • , • _., • A lk t , • k �•ma.ta. mos a gya, üSJ a- séró! A ntoni Alfonz főmérnök me�oldani fo,,·ama1osan a Jar-iuus= = "'' ,  ... . el"'' · "t •- 7.'lebpen' zt er er.,.,menv. z a a 1esze k t k k ' T k tb , hi tásu'mak választják a ka- te!Jes w...a., e.s . . ,  ' .  t "hb · ·1 • · ,·t · m -_ a oso esz, i sor�>Za an. a így tájékoztatott. 1 müja,·fló anyagellát:1sát. az va_ ',.,.. , 1 < ._,.ad.se- kapnak az 1:!>kola novendeKei. 0 sei,e 3 cser,:Ja\J O 1:' 1 sz�elő csak a helyere szereli 1 1 . a 11, • • 1 - ' o  
ton& szo.gál.a,o., • ne,,,,,_ . . . ti • k 1.- pályázok hely hozza rendoe. Kezdik ·. t l·k t . • t . A . . _. -_ _ A műszaki tei'lesztést An) a�e a\a.si Igazga osac pe-.. , B M Határonse" A tisz JSJ ocara , , . . él t  h ez az a a 1es;,; 1s. ,1.,rmu 

, . d' k , . 1 d nnál regun,.,, , : · • · i ki- a !elvétel resz:ete.s feltétele;- mar e,_ erm azt a c · o�y � ,imitó egv mozdonvi'óvi7..sgára rö1·id _ _  lej�ratú ?rtkölts�g<'.•ök- .:g -�" es '.3-"_rngo : e_ .. a v� Kar,1atalom tJ?ztJe; • _ 1 .00 kö?.épi;;;;colájuk igazgató- szerel?lnkatos valóban csaa 3100 normaórát fordíthat. ,Ja- kentesi hite! igenybei:etelével tol>b 1gazolo Jelentes.! kuld az v
�,. �ei:-n�� J!

e
�=- nától. az elmul t érn��n szere}Jen. nuárban u�•an még 14 száza- is vé_'_1<lzzük, Pacserejat·ító mű- anvaghiám·okról. A járműja• fn<:!' tí;:

Zl.
i„zépisk�iai é!-ettsé-

l 
érettségizettek �g a . kie;é- Kor·•''"�" ,.,,..,, '"nl nz e,,.,,, _ és lék!;al tú' lépték az előírt időt. , �e(uun�e( 414 ezer fo-ri7:tért ,•ító tavaly több mint 800 ezer �zo'°::" .0 

állampolgár- i;zító parancsnoksago'.,tol ker-

1 

a homlokaitó1, egyenf(eté•ét a de a, új munk[J l •atási rend- , ep1tet tuk. 716 ezer , _forintos forlnt  értékű anvagot szerzett 
�:��le.s ��yar

rencle,Jkezmiü k. hetn�k
„ 

táJékoztatá,t. _1:Je,·:;; kocsikon végezték .• Sok időt �zer J:,evezeté;': _óta már ez is 
I 

Tcölt�é?gel mos: épül a kJ_cs}_- 1 be. saját 
.
ember"eivel ku"..at

.
\·a FJ". ' telLiket csak nőtlen fia- felYeteu la�t. A Jel:en Kezo"

j 
veezteltek a sze-l'elo'.< ezzel a Javulo tendencia! mutat, �ánto csar-nok._ �m�ly qo�fu- 1 r 1 a !·<5-<,'-·•·k"t A7 �"""<?· �e . 'k aki'- mind er- 1964 áp:ilisaban teln,:ell vizs- n<>héz · munt,ával Gyorsabbá , tPses les,:, A fizika, mun),a e • .  ' ·  , á . · . él 'il'( 

t':1�'. ��t�· n�"ld fizikru I gát tesznek matemati!,�ból, fi- 1 vúlt ez a munka· is amióta ,r:,,denki a képességének kön11 >Ji.t-ésére 15 da.rab Demag r
ror>lem.á:k. l t�a

� 
ug

y f "1 ,
1 i:,i kocsi- 1 : ' gfel

e
lnek · a I z;ikából. magyarból és or.osz 

I 

Kertész József műv'ezetó ,rá-
, ,/', l 1 - kel emelőt helye::iink üzembe. A rdemes 1smete ten 

. 
e ' e 5.2:��nt?ól 

e=k, s legké- nyelvből! s képessé!:".�!1'sgfüa- n,;itásával ajtóegvengetö áll- meg,e e O yen csavarbehajtá.s és lehajtás gé- azt a korábl;>í _ iavas:�tat. h?f!Y k_?;:
te=<:nben megszerzik az ton is reszt kell vert.niok. Ta- vány1: készítettek társadalmi I dolgo::::::on 11Psít-'•/,hp- k,ó-; •?o••--'= ,,rrnt a,z , an.1•a,gellatást adJak a Jár-

� t�· 
e
;·wnyítyánv. nu!má11yaiket 1964. szepte,:i11¾!· munkában a csere ia,itó dol�o- szeniinlc be. A fe.�tők ré•-zére mGjavító üzemi \•állalatok sa• e� f�h-lteli f€<liktelekne.1{ réb_en k�zdik meg A �aly": , zói. rg:· az a i'ók egven�et�sét Sok gondot ok�?ntt _ _ kezd<;t- �tabi! állrám,t készífpfffi'l'lk. ját kezelésébe. m�elel5 fiatafok az Eg:ye3i- s0 1J határidő 19G4. InalCJ.W, l 's el \·ege?.het1k a c•0re3aV1tó- J ben _a �u,_k nH•" :ashrnny ,_s. hogy ne kelljen létráról dol-

teLt Tis:zlLi iskolán, illetve a J 17-e. ban, s amelyik az állvanyon Me,gv1z.gálták a munkabn- , gozniak. LórinG Jáool 





Nyole6rás küzdelem 
IMlnó életéért 

Lát.,,,.., a .HÁ V-AórW.- 6ale.eti •e••••ti o-.tálgón. 

N1nm még öt éve, hogy a 
MAV-41:ómázban önálló bal
e1eU aebészeil osztályt hoztak 
létre. Ke:lldetben egy hiányo
san fEU71!!1'elt mű1ó és néhány 
bete(ISZOba áHt az aiztály ren
deUren!sére. Ezzel szemben, 
ma a lellko.i:uerilbb orvos.t esz
közök segítságével látják el a 
llériilteket. A kórtermek szá
ma Js mecnövekedett, sőt, a 
leözelmúltban a kórház Já
\'IOI" utcai MZJegében 16 á.gy
llY81 ba.leseti sebészeti utóke
mőt létesítettek fekvő bete
cek rés0ére. 

nuár 20-án, a kora reggeli 
I 

oetta?l,Je érte. Nem rajtunk mú
órá:kban törbént a Nyugati- !ott. 
pályaudvaron. A pilyamun- - ElMordult-e olyan eset, 
kások a vágánYok mentén te- hogy a halál küszöbén áYó 

Az új munkásvédelmi 
törvényről 

Mondaril sem kell, hogy a 
baleseti osztály fejlesztését a 
balesetek megnövelredett szá
ma tette s:wkségessé. Sajn06, 
az utóbbi hónapokban a sú
lyos sérillé9e!k előfordulása is 
növekedett.· Különösen feltu
a,g a aok csonkulásos baleset. 

Elszomorító kép 

Szo.-norú ez. De még elszo
AlOrítóbb az a kép, ami a kór
&� tárul a látogató &7.e
llle elé. Arról nem :is s:tf,Iva, 
mit éllllznek a beleset! <l&ztály 
wvosm, ápolói arokban az 
órákban, amiikor a mentők 
tzétroncso1t, e&l'll'Illéletllen f1é.. 
riMtet szállítanak be és meg
kezdódik az ádáz küzdelem az 
életért. 

L Tóth lézsef kocsireDdn4 a kórházi 6170n 

Azon a pénteken, amikor a 
délutáni órákban látogatást 
tettem a kórház baleseti ooz
tályán, még el sem kerotil'k a 
beszélgetést az osztá.lyvezetó 
főorv-0&al, egy sápadtarcú, ka
bátja hajtókliján gyászszala
got vise'lő :fiatalcmbel' lépett 
az irodába. 

- Sógormn, Be� József 
i,ál1J0m,Unkás halálának meq-
1itlapitá&a végett jöttem dok
tor úr - !Tl-O·ndta szomorúan, 
mikö21ben levéltárcájából resz
kető kézzel egy iratot nyújtolt 
át a főorvcsn.?k. 

- FoQ'ia.l_;on kérem heluet. 
f'ő:,tön me,,csináljuk 
válasz.ol-ta készségesen, m-ajd 
intett, hogy menjek vele át 
egy más:i'k irodába. 

:Míg a f6orvos a bf,r'óság! or
\'OSISZa:kért.ói bonco!ás ered
ményét telefonon megkér-te, 
beleolvastam az eThunyt Ira
taiba. Bene J ó.'?sef l 941-b€!1 
született Földesen. A vasútnál 
pályamunkál!lként dolgowtt. 
A bales:-t, amelyről. annak lde
.jén a sajtó is hírt adott, ja-

v&:enykedtek, amikor a Vác 
felöl bejáró vonat kettőt el
ütött :közülük. 

"tit 23 evet 
- Ezen a reggelen egyuer

re két !érültet hozott be a 
mentő - emlékezik viasza a 
főorvos. - Mioel már te'lefo
non ;elezték a baleae, rilyo,s
sáqát, mindent elökészítet
tünk a mútóben, hogv késede
lem nélkül munkához látha.a· 
sun-k. &;nos, Bene ál'l'apota 
kritiktu voit. Három órán át 
harcoltunk az életéért, de nem 
sikerült őt megrrnenteni. Ki· 
le-ne óra tájban beállt a halál. 
Tclrsa könn11ebb séril!éd!-.et 
szenved.ett, ő már el-hagvta a 
kórházat. 

Mint a boncolási jegyző
könyv adatai 1ga?.Olják, a 23 
esztendős Bene József szer
vezete nagyon ö.szeroncsolJ.ó
dott. A többi k.öz.ött borda-, 
kulcscsont- és meden<;:ecscxnt
törése, vafammt léproncsoló
dása, továbbá fejsérülése és 

h� �se is volt. 
- Súlyos sérilléseknél ad

dig nem nyúlhatunk a bete
gekhez, míg nem tudjuk „ki
hozni" a teljPs ldegrázkódt�t� 
állapotából öket. Benét nem 
silcerűlt. Pedig mi?ldent elkö-

PÁL YÁZAT 
. A SZOT . Szervezési Osztálya és a Munka Szerkesztősége 

palyázatot hirdet az ,szb-titkárok (szb-tagok) valamint a 
bizalmiak számára. 

' 

sú�yos sérültet sikerült meg
menteni az életnek? 

- A mútt évben volit ilyen 
esetü1'11k. A sérültet a_ pa;nali 
óf'ákban hoztálk be a mentők 
Rákosrendezőral. Még a nevé
f'e ia emlé1eszem. R. Tóth Jó
uefnek híoták, kocsirenaezó 
volt. Reggel hat órától délután 
14 órái,g feküdt a műtőben 
élet és halál között. Közben 
három.tZOf' ia elvesztette eu
méletét, de 'fl4lTII erőfeszíté
sek árán, mindig .sikerült „ki
hozni" az ídegrázkódtatás ál
lapotából. 

Mint a fóorros eímondotta, 
R. Tóth Jó:zsefet egy ikimélet
len tolatás !közben écte a bw.
eset. EJ.tV rönk:fás vai:,:m ra
kománya megc.súswtt és a sú
lyas fák egyJke a koc:slrende
zó hasi részéhez ütődve, az 
egyik vagon homfok!alához 
vágta. R. Tóth medencecsont
törést szenvedett, ezenkívül 
s(tlyoo hasi bewnése É8 húgy
csösza.káoasa is volt. Hetelcig 
fEltiidt mo2Xiulatlanul a kór
házi. ágyon, míg felépült 

A beszélgetés után az osz
tályvezető főorvos délutáni 
vizitre Indult. Fehér köpenyt 
kaptam és elkísértem. •A kór
tenneikben meglehetósen sok 
lábtöréseg beteggel titlál:koz
tam. :t.rdekes szinte mind
egyiknél a síkosság és a Vi-
gyázatlam;ág okozta a balese-
tet. • 

A folYoSÓ végében levó be
tegszobában � sáoodt a;rcú 
fiallalember ült az ágyon. F� 
dor Ferencnele hívják. Bal al
karját, f.elsóharmadná:l am
putálták, ballába térdig gip&'Z
kötésben. 

- Bokában ny!U törése van. 
C.,ún114 sérülés. Valószfnú N>k
kant marad a boka - súgja a 

1. Az írások témá;át , az alábbiak közül választhatják főorvos, hogy a beteg és láto-
tneg; 

Szb-titkárok (szb-&gook) 
gatói ne hallják. 

A pályázat feltételei : 

-.. - Hogyan történt a baleset? a.) Hogyan bíztak meg egy bizony06 feladat elvégzésével _ kérdeztem a fiatalembertől. {lehet aktuális tennivaló, vagy bizonyos rendszeres szakszer- _ Pilisvörösvár ál!omá..,on 
Vezeti tevékenység, például munkaverseny munkásvédelem do!-•nk _ k--'i" fa'J"dal-1tb.) bizalmiakat? 

' ,,...�.� .,.,.,. 
b.) Egy bonyolultabb ügy elintézése folyamán h masan. A hozzáitarlooök =-

&egítettek egy bizalmit? 
ogyan méból könny g_ördül ki. &ies-

c.) Az szb-bizalmiak tájékoztatásának, foglalkoztatásá- anyja félreforc!tll és elfojtja a 
�. ellenőrzésér:ek, segítésének _ tehát irányításának _ sírást. - A baleset ;a.nuár 8-
m:lyen rendszeret (módszerek, eszközök) alakította ki? Be- án történt kábelfektetés köz
valtak-e azok és milyen eredménye!<re vezettek? ben. A vágányokon tolatás 

?·> Közér!1ekű - elvi, poliUkai, jogi, szervezeti _ prob- folyt. A tartalékmozdony fe
léff:�k felvetese, amelyek jobban segíthetnének, ha élnének lénk közeledett, mi pedig n2m 
velu-k, vagy amelyek gátolják a bizalmiak irányítását tevé- akartuk, hogy rámenjen a ká-
kenységét, bevonásukat a munkába? 

' belre. Én álltam a s!nkorcma 
Bizalmiak meUeff. A többiek tárolabb-

a.) Általában hogyan végzi a munkáját, és abban mit ról húzták a kábelt. Hiába 
tart a legfontosabbnak, hogyan alakitotta ki a csoport szer- igyekeztünk, a mozdony gyor
vezeti életét? .san ott termett és aJ1ogy ke

b.) Hogyan old meg bizonyos, rendszeres visszatérő fel- -releei níszaladtak a kábel-re, 
ada;tokat, v�gy hogyan oldott meg egy Qonyolult ügyet? Mi- az e(1'1J �Uanat alatt meg/e· 
lyen tanulsagokat vont le belőle? szült és mivel a többiek nem 

e.) Véleménye szerint mi a feltétele a blzalmialé ered- engedték el, e�m, mint, akit 
m_ényese)lb tevékenységének? A pályázók a fentiek közül vi.Uámcsapáa mjt, föl.dliöz vá
barmely,.k - tehát egyetlen - vagy együtt több kérdésre gott. 
is válaszolhatnak egy dolgozat keretében de több dolgozat. Hom, mi történt a2'Ufán1 Ar
tal . is pál�zhatnak. A dolgozatokban c�k 1964. rnájusfilg ra é:n már nem emlék$zem 
elveg!!ett munka, megtörtént esemény szerepelhet. Kivéve vi.Mza. Csak azt tudom, ami
termeszetesen az utolsó kérdésekkel foglalkozó írásokat. ko,- ttt a kórházban ""'9am-

Z. A pályáz11tok, a cikkek terjedelme 100, ma.timá1iaan hoz tértem, már csonka -voit 
100 gépelt ao,- lehet. a karom és gipazbe került a 

3. A beküldés határide;e: 1964. május 15. Ctm: Munka bal lábam - mutat s:romorúan 
SzMkesztiSsége, Budapest, VI., Dózsa G11örr,v -út 84/b. (Ké:ura- hófehér kötéses csonkjára . . .  
fen vbaza nem küldünk.) Nem t&"tozok az érrekeny 

emberek kö?.é, de ami-kor el-
A pályózatok díjazása : köszöntem a fóorvootól és ki-

. léptem a kórház kapuján, kis-
. A dfJazás szempontjából külön bíráljuk el - tehát kül-:in sé etszoru.Jt szívvel gondoltam 

díiazzuk - az szb-titkárok (szb-tagok) · és a bizalmiak írásait. / amkra a balesetet szenvedett 
I. díjak - em,-evu kfllföldi út, fiatal és id&ebb vasutasok-

II. díjak - e�•egy kéthete, (esetleg családos) hazat 
I 

ra, a,k:i-k a l!fOlndoo orvol!.i ke-
üdülés, zelés, a felgyógyulás után is 

III. díjak - er,v-e11t1 ZO kötetes kiskön11vtáf', rokkantan kerülnek viss ' 
IV-X. díjak - tárm,Jutalmtüc. az életbe. 

za 

llmau �e. szor SIICl';Y� o.&6qa CvilfJ 

I. 1 meg a fegyelmezetlenséget, a való fogfolkozást a dk �
törvényes rendelkezések mel- szar/feladatból a dolgozók ak· 

„Nagyobb jogkö-r, nag11obb lő7.ését, az opportunizmust, a tiv támogatásáoal tárlddaltm 
felelősség" cím alatt lapunk felelótlenséget, s mindazt, ami üggyé keL! tenni.. 
február 3-1 számában tájé- gátolja a balesetelhárítás és A rendelet · szám� olyan 
koztattuk olvasóinkat az egészségvédelem hatékony- kérdésben ad a szakszenone-
1963. évi 34. számú törvény- ságát. ti bizottságoknak kizáróla&ös 
ere.l(í rendeletről. A rErulelet A szak$ze.-vezeti tisztség- hatáskört, · melyekben korál>
megjelenése óta a mlniszté- ouelók és a vezet6k példamu- ban csak a felsőbb szakniit
riumokban és a szakszerveze- tatá&a ezen a téren ia ele,i- vezeti szervek dönthettelt. 
tekben - így nálunli Is - gedhetetlen. Nehezen képzel- Ilyen például a dolgozók biz
serényen dolgoznak a rende- hető el, hogy a szakszerveze- tonságos munkakörülmé
lEtt szellemének és a t.j.rca ti aktíva, aki mellőzi a biz- r •·einek megteremtése stb. Ez 
adottságainak megfelelő vég- tonsági és egészségvédelmi lényeges változást követel a 
rP.hajtási utasítás elkészíté- előírások betartását vagy az szakszervezeti bizottságok 
��n. . a vezető, aki beosztottjainak munkájában. 

Ez a munka nemcsak a munkájában - a rosszul ér- Ahhoz, hogy ezekben a 
szerkesztő bizottságra, de va- telmezett pillanatnyi érdekek kérdésekben helyes vagy meg
lamennyi dolgozóra felelóssé- előtérbe helyezése miatt feleló döntés születhessen, a 
get ró. A Munka Törvény- eltűri az utasítások és óvó- helyi körülmények és a dol
könyv és ennek végrehajtási �endszabálrok megsértését, gozók véleményének alapos 
utasítása hosszú idóre meg- nem tud olyan erkölcsi ala- ismerete �=ükséges. Az cddl
szabja mind a vezetők és a pot biztosltani, hogy a bal- ginél nagyobb mértékb,m kell 
dolgozók, mind a munkásvé- esetelhárítás és egészségvé- támnszkodni a dolgozók kez-
delmi és egyéb szervek mun- delem szószólója legyen. deményezésére. Jobbari kell 
kavédelmi tevékenységét. Eb- ismerni a törvényes elöí-ráso-
ból a szempontból nem mind- A nagyobb jogkör kötele:: kat, mert helytelen döntés 
e(llf, hogy a kiadandó végre- esetén a szakszervezeti bi-
ha;tásí utasítá1 mennyire Az új törvényerejű rende- zottsáaol�nak kell vállalni a 
tükrözi IIZ életet, mennyire let első olvasásakor is szem- felelósséget. 
válik . a vezetők és dolgozók betűnó a szakszervezetek jog- A törvényes előírásokat 
személyes ügyévé a rendelet- körének és feladatának nőve- azonban nemcsak a szakszer
ben elóírtak betartatása, be- lése. A nagyobb jogkör lehe- vezeti bizottság tagjainak, 
tartása. Ehhez kérjük minél tőséget biztosít a dolgozók hanem minden dolgozónak is
több szakmai vezető, dolgozó élet- és munkakörülményei- mernie kell. A S7.3kszervcze
véleményét, javaslatát. ne!c fokozott javítására, a I ti bizottságok feladata, hogy 

A vezetők é• dolgozók né- balesetek csökkentésére. A mlnden rende1 kcz.:!sre fill6 
les köru bet,oná.ta a oégre- jogkör növelése, persze, na- eszközzel elósegitsl'k ezek 
hajtási utasítá.t elkéazftésébe gyobb feladatok vállalásával megismerését. Ugyanakkor 
elengedhetetlen. Ezt figyel• is jár és ezt feltétlenül lát- módot kell találni arra is, 
mcn kívül hagyni annyit je- rá kell minden szakszervezeti hogy az Ídőközökbcm beálló 
lent, mint eleve számolni a bizottságnak. Lényegesen ma- változásokról a dolgozók tá-
sikertelenséggel. gasabb színvonalra kell emel- jékozódjanak. 

A törvény caak alap 

Mindezek mellett világo
san kell látnunk, hogy az új 
véwehajtári utasltáa egyma
gáb1m még nem o!<IJa meg a 
fennálló problémákat. Az 
előttünk álló feladatok csak 
akkor oldhatók meg sikerrel, 
ha a vezetóket és a dolgozó
kat fel tudjuk sorakoztatni a 
törvényes előírások betartá
sára. Ebben a munkában je
lentős feladat hárul minden 
szakszervezeti tisztségviselőre. 
A nevelő, felvilágosító tevé
kenység fokozásával lépésről 
lépésre kell elősegítem a szo
cialista gondolkodásmód ki
alakítását, amely nem túr! 

' Balesetet 
előztek meg 

A Balaton és7.a'k.i partján, 
ahol még nincs felújílvn a ré
gi pálya, gyakran fordul elő 
,síntöres. Az utóbbi hetekben 
például Nagy Imre vonalgon
dazó Balat<mfüred-&Zófő kö
zött talált smtörést. Farka,$ 
Kálmán vágánygondozó Alsó
őrs-Balatonfüred kö:zött 
ugyancsak törött sínre ah.-adt. 
Vecsei Pál váltókezelő feb
ruár 5--é"l Alsóőrs á1lomás ne
gyedik vágány.ln fedezett fel 
síntöl."6St 

A páJyafenn!:artás do:,gozói 
mindhárom esetben ké5ede-
1em nélkül ki.cseré'.itéic a tö
rött síneket. 

A sok síntöres is azt bi
zonyítja, éppen itt az ideje e 
vonal felújí�. A mun
ka folyik, de a vé;J.eges befe
jezésig ajánlatos fokozott 
éberséggel ellenőrizni a pálya 
állapotát. 

Becsületes megtaláló 

l!:rdakes levelet hozott a 
posta Szerencs állomásra. 
Szán4:ó Jenőné -küldte 1l1es! Bu
dapestről Kovács László 
a:n}'aggaZ,dálkodó fiának elve
s?.ett sm.badieitYét és aroké
pes igazolványát. 

Ko,:ács László maga ls a ta
Jál,t tárgyak kezelője. 11:vek 
óta becsületesen továbbította 
tulajdol1{}Saikhoo: a vonaton 
vagy az állomáson felejtett 
�t. Ezúbta.t rajta SE€f
�t egy becsületes megtaláló, 
mmtegy Viszonozva Kovács 
László IeJ.kilsmeretes mun
káját. 

ni a vezetés és szervezés mun- Takáts JÓZfff 
káját. A munkást•édclemmcl (Folytatjuk.) 

Baleseti krónika . . .  
Az or:izág t>a.súthálózatán naponként eleífo,-duló események 

itt leírt rőt>id fsmerteté-sélxil is kitűnik, hogy a kö-vetkezffl(.'nl/
nyel t--agy anélkül járó balesetek az u:ta,itá$ok bctartásátxzl, 
körülteldntobb, leikíismeretesebb munkát'al többségükben 
elkerülhetök lettek t'olna. 

A Jelzómeghalad4sok, kocslmcgfutamodások, erös rájárá• 
.sok, foglalt vágányra t-'al.ó fogadások, és más szabálytalansá
gok nem <'gy esetben pótolhatatlan veszteségeket okoznak. 
Szívlelje hát meg minden vasútas dolgozó. 

Február 5-én 14.30 órakor tig·yelmeztették a közeledli vo

* 
Nvíre!lllháza állomás XIX. natra • 
v�nyán a 2. sz tartalék kí
méletlen. .áiár-ása követ1kez Január 31-én 9.35 órakor az 
t.ében 2 rakott kocsival ki· 
siklott és erősen mE'j:(:I'ongáló
dott. 

* 

Február 5-én 14,4.5 órakor 
Ferencváros keleti gurító XXI. 
vágányán 2 üres kocsi az erös 
szélviharban megfutamodott és 
erősen ráütközött az álló ko
c�isorra. Mindkét kocsi kisik
lott. 

* 

Február 3-án Ferencváros 
nyugati ren,dezó B. I. sz. vágá
n11áról a Visszatoló 411 051 sz. 
forc!.agéppel összeütlcözött a B. 
I. sz. i,ágány felé haladó 
424 009 sz. gép, me!vn,ek moz
donyvezetó;e az előbbi gép
nek adott hátrajclzést. helyte
lenül nuzgára t·onatkoztatta. A 
411 051 fordagép szolgálatkép
telenné vált. 

* 

Február l-én 4.48 órakor 
Nyársapát állomáson a 757 sz. 
vonat előzetes értesítés nélkül 
f�t vál!ánYra j{irt. A vo
nat a kocsisor előtt 20 m-re 
megállt. A balesetet Virágh 
László mozdonyvezetó hárítot
ta el, aki idejében észrevette 
az előtte álló kocsisort. 

Személyi sérülések 

Ófehértó állomásról induló 
6261'2 sz. vonat térden alul 
le,,ágta Marton Sándor ,'OllBt
fékező bal lábát, aki menet 
közben ugrott fel a már erő
sen mozg.1sban levő vonaitra. 

Február 5-én 6.30 órakor Zá
hony állomáson kocsik beállf.. 
tása közben halálos balesetet 
szenvedett Adám Sándor 23 
éves kocsirendező. A balesetet 
sunvedett a mozdony lépcső
jén a rakodó felöli oldalon ál
lott és fgy a rakodó és a moz
dony kö'cé szorult. 

Február 6-/in 17 órakor 
Szombathely fűtőház széntéri 
vágányán Horváth Ferenc gép
kísérőt a bejáró 520 sorozatú 
mozdony a szénkamrához szo
rította. Nevezett súlyos me
dencecsont törés�el került kór. 
házba. 

lapzlirtakor érkezett : 

Február 11-én 4.35 órakor 
Rákosrendező állomáson a 220 
s::. személyvonat az I. sz. fövá
gányon e!ózetes értesítés nél
kül a 411 438 sz. gép által fog. 
!alt vágányra járt következ
mény nélkül. A veszély�ztetés 
oka : Fodor Györg11 fótiszt ren
delkező forgalmi szolgá]atte\·ő 
Bátor József és Végh Gyulli 
tér fel ,igyázók megfeledkeztek 

Január 28-án 21.50 órakor a a vágány foglaltságáról. 
Hámán Kató fűtőház kijáró * . 

vágányán a 324 150 sz. gép ha- Február 10-én 20.ll  órakor 
lálr:t gázolta Krepacki Márton Aszód állomáson a 4.261 sz. vo
fűtőt, aki _a sínszálon ülve ka- nat elütötte Major Jánost. a 
�apálta kiperemesedett lapát-

j 
6�21 sz. vonat vezet6Jét, ül 

Ját. súlyos csonkulásos balesetet 
* szenvedett. 

Szolnok illomáson Januir * 29-én 18.50-kor a VII. vágány- F b · 
ról kijáró 5541 sz. voftat el-

e ruar 10-én 18.10 órakor 
litö 

- Diósgyőr állomás Szabadság,-üe Varga, József pálya.mun- rendező vágányán szétka"""•"" kást, aki a faC6házból szállás- Iá k- b • ..---v ·  
helyére voH útban. Nevezet-

s oz en az ütközők össze.
le& né• .. •ft- másoclpe-l el"'-b 

nyomták Uhin István kocsi--, • ..,.,� vu rendező kézfejét, 
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A külföld legújabb vasúti technikájából I Az üzemegészségügy gazdasági kihatásai 
Tehe<Wrása 100 1°-

1 
A, ,-.. ��.�· ���so�"�.���!.,!!���k��!,,�hfilő hcl� 

Különleges teherkocsi 

Az urobhi Prekben a t'<!S- 1 cá l'al qyorsa,i törtéruk a kira
uta,k arra törek,unek, hogy a ká;;. 
$Zallittarók kü1onleges igé- E: a nvugat11Jmet SEAG 1,a_ 
,iyeit maradekta/a.nul kielegit- gongyá.rb�n kf'-•ziilt 1_4 m hosz
iel:. ,1 J\"enwt S:bl"erségi Vas- szu, 8_6 kobmeter ter;ogatu ko

utak ilyen cel1al .�ure:nek be cs! kl'tfelP oldalfa.l  elrendnes-

! k .
. 
1 .. 1 h ,._ . ,e, evutt. Darabáru szallitasa o yan u <>11 ege.� te er,,;.,,c�- eset.f'n a két szelsó aJtólap be-

kat., melueknck nem csak teto-- lü.lról rög�1thető. TLyenkcr « 
zete, hanem oldalfala is el- kocsi 2,5 m s.abad. ajtón11íla
tolhatő. Ecek·b,iil. a kocsikból I sú fedett teherkocsi.kent köz
da.ruva.T es t•Wasem.Pló-rargon- lekedik. 

Az Egyesült Allamokbatt úi- I nyok sokszor elhanyagolható sonló a helyzet aual a kü- berendezése elavult. 
típusú nyitott teJu,rkocsikat 1enyezöként tűnnek a gazda- Jönbséggel, hogy itt valameny_ :1-fiskolcon az öltözők iis Cl 
haszniílnal. szénszállitáshoz. Az sá!ii és múszaki ,·ezetők sze- nyi dolgozó e. ak szabad terü- mosdók éfüapota nagyon elha
új koc.sik befogadóképessége méoen. Igaz, az egész.ségtigyi leten at juthat a fürdőbe. Az nyagolt. A közpo.nti öltözo fo-
113.3 köbméter, trherbírcíké- viszonyok gazdasn&i hatása öltöző zsúfolt, központi fűtés lyosóján es lépcsőházában is 
pességük 100 tonna. A kocsik I nem mindig kézzelfogható. nincs. öltör.őszekrényeket találunk, 
kirakása 1·ibrátorok segttsége- az esetleges károkat c�ak uto- több munkahelyen teherkocsi� 
rei történik az iirítönyilások= l !ag lehel kiszámítani. össze- Sátoralja újhelyen a legrosz- szekrényben rendeziek be öl-
kere.,ztiil. A n11ilások a padló ' hasonlilásrö is nehezen ado- szabb a helyzet. A fü,-dő mel- tözót. 

1 
lett levó öltöwben csak 12 dol-egés'Z területét elfoglalj,ik. dik lehet/nlég. !!ozó fér el. A párás helv-ise·!!- 'k ? E,.,, egy kocsi kiraká•a 20 ma -- - • · -- M1" t  mutat a statisztr a . �w-

• 
· - öt Borsod megyei fűtöhaaa ben a ruhák atnedvesednek, wdperce, V<'Sz igénybe vonatkozóan ol.van adatokat an11· elo" ,ee1·t,· a megh,,·1e-es be-- -- 0 Az alábbi kimutatás szem-

Az iiritönyílá,;ok felnyítasá.- sikerült öss�együjtenem. ame- tegségei,et. A többi dolgozó a !élteti a fulóházak egy-egy ra és elzarásá.ra efrktrohidrou- lyek megbfr.ható alapot ad- huzatos mozdonyszmben öltö- dolgozojára jutó táppénz öszUk11s re11dszen< berenckust nak az ÖSS/ehasonlitásra. an- z1k. A fürdő rossz levegőjű, , szegének alakulását. 
használnak. A motor erókifej- 1 nak_ :emé�ésére. milyen_ gaz-
t .  15 lóe-ró. A i•agonok tel- da'?"gi _h�tásokkal J�r az uzem- Egy lőre eső táppénz 
. ese . .. 1 egeszsegugy kedvezo vagy ked- 1960. 1961. 1962. 
J�-"im "Mge

.
sztett el}llrassal. ro-

, 
vezótlen alakulása. Az óltözok Sárospatak 728 756 676 i:iditett gert11cLemezes tartó- és fü:·dök állapotával össze- Szerencs 810 838 799 

ral kes:z-tiltek. H0&$zú..,á?,11k függésben a meghüle5es met:i- Bánre,·e 928 646 579 
15 900 mm, ma{1assagu,k 3:100 betege-clések statisztikai ada- 1 Sátor�IJaújhely 936 915  1621 
mm. tait vetlem vizsgalat alá. Miskolc 1 1 16 956 1009 

Kocsiszekrény 
plasztik anyagból 

Ten�·. hogy meghűlésnek má� 
helyen és alkalommal is ki 
vannak téve a dolgozók., de a 
körülmények es a statis„ttka 
bsszevet,ese mégis igazolja ál
lításomat Angliab«n a varookörnyclti 

forgalom resrere készülő sze-
mélykocsiknál plasztik anyag- Nézzük a körülményeket 
ból_ ép1t.ik a kocsik 5Zekré-

1 A megvizsgált fútöházakat 
nve1. Az olda líalnknak mncs az öltöző - és fürdök szem-

Kitúnik e táblá1,atböl. hogy 

I 

érte a kedvező. sárospataki 
az üzem-ege;,;,_,c,gügy[ viszo... . ziniet. Ennek az a magyará
nyok roml.i�ával emelkedil, a

.
z zata 

.
. hogy 1961-ben az öltör.ó

e�v dolgozóra kifizett>tt táp- helv,seget megcserélték az 
penz öss1ege. Ez az ernelkedes oktatóteremmel. Ez sokkal na-

i 
, • • 

k ,  "d 
, -.zabvány<>'I ke!'f'túk. A kocsi- pontjaból a kö,·etk<>zők jel-

A lengye vasub ipar et UJ onsaga 
I 

szekrény :me-revség�\ az;,al _énk lemzik :  

Ol)·an migy. hogy Satoralja tij
hel yen 1 960-ban 208 forinllal, 
1962-ben 945 fori nttal. Mis
kolcon pedi� 1 960-ban :!88 fo
rinttal. 19(1�-ben 3:l� forinttal 
fizet-tek ki dolgozónként több 
táppénzt, mini Sárospatakon. 

,Ezeknél a íűtriházaknál jelen
tős töbhletk6ltsége1 okozott az 
üzem-eges��üg)i \;�zonyok 
elhanyagollsaga. 

gyobb. jól szellfüitethető. a 
fürdővel zárt folyosó köti ösz
sze. llyc>n egyszetú intézkedés 
kö,·etkeztében dolgozónként 
átlag mintegy 100 forinttal ke
vesebb táppén:it ke!letl kifi
?Rtni Bánre\'én. 

km 
. . • .  ._ ___ , l el . .hogv az oldalra akai e.. a S . t k 1 · bb A lengyel V\l�uU ipar ebben ·ora maxima.is se.,.,.,,..,ge -1 1� .1 "ből 11 . _ arospa a ·on . a_ .e(IJ0 .. � 

az évben két újdonságot.. t>iz.tos,tana k  a =reJ\·enynek. 1 
teto _ 1: �'." �- 0. pa helyzet. Az olt.ozo es a furdo 

egy ,iilamo. é cgv Disel-vo- A lengyel ip.a má,ik gyárt- nellek�J <'Pth"·. 
K i:ulrol es kozih. ki.,zponti futéses é-pület-

natot - boc,at az ut.azókö.zön- mánva eg_,· kénvelme,.;. kél- belul!'ol m·egp..a..,ztik leme- ben található. A fürdöból pá
scg rend0 

•• ,e?.é,ere. A wroc- . sz!nÍú Diese:�mofOtTn! nm- zeke� alkalmamak. KÖ7.úttti,k rás levegő nem jut az öltözó
l<lti .,Pc.fau>ag" uzem viEamo.; k&lo motofkocs-'� amelv tu- pedig mer:ev. poni. haopa- be. A dolgnzó,_ atöltöl'lése jól 
,·onata a ·varsó-S,;1le:ia k;... nsta célo..at szolga;. A ·oci;.i nelleket. amelyahet ,..,.,a,ás- 1 zcllőwtt, tiszta 1en,gójú he-
zotu vonalon közlekedik majd.. al�>. szmtJében knp helyet a sal ,mlardi•anak me((. Ez a ,yiségekberl törlénik. 
Ez a s.zer

. 

elven_v 4 koc aból all.
, 

��•e, a poggJ á _7.ter e-s
.
a '.-u�a= konsu-

.
ukc

,
'? egyben j? 11ang- é& l .. Szere.u:s,n ugvanc,;ak  kóz_ö;. 

A k . ,. . k , • tar A felso i;zmten A kcn�el hoszigete,es• is b1z!Ob·t A épüle·ben helveztek el az ol-oc:•an.. ()�_,ze apcso:a::a mes IoroiaU1ató fotelékben 
'y 

• 

• • 

� l • ,; ·· .,. 
a!yan kel>€-t mutat, mintha egy 6;; �ta, ·  re� zere van ülöhely. plasztiit kOCSlls:zek��n,:el ké.- lozot .es a _furdot. Az olto

_
zo 

harom helyen meoo,;ztott A koc,· · érdek< seg még ho•y szult ui kocsk ,e,en,eg pro- azonban szuk, ezert a szela é-
. 1 

� 
1 

- '1 · ' • �- be.;aratailnt vegzik. nyek eg:,- re;,zét a mozdony-h0&5ZU ,<agon ennE". Az e so az utaso:k a na'.\Y ablako�on __ es ' 
,zmben talaljuk. Az itt öltözö 

és utolso kocs-,1>-a kaptak he- eltolhato tetőn �\ )'lyon)'or- dolgozók csak s?.abad terüle-
lyet a m<>tordk. amelyek 1 35 , ködnetnek a taJ 57.ep,;egetben. VAGONTETÓ ten való áthalad:íssal tudják 

Az SNCF 4000 lóerős Diesel-mozdonya megközelítem a fürdőt.. Köz-
ÜVEGPUSZTIKBÓL ix,nti fútés ninc�, az óltözó le-

A. Szo ·;cium-0 ;_rh en:-<JQOl\;-
g11Z<UUagi fói{lazgatosaf}<Ífla.k 
tPrn>zói a kóolt'k.edhilqvi m i
ni<zténu,,n kö.:pont1 udoma
n!l<)S kut«töintéi:rtenek po!i
.,...,r szakos�talycit-al ,g�utt

l Ve€Öje paras. 

Jelentős apróságok 
m úködre Ul'l'gp,a ,i:tík ,,a"°n- A t>a>títon ta1>1uztalható 
tetöt ki�érlrleztek ki né{]t1ten- r,,;hany olyan jelemég. amt?ly
gelyes te-he-rk.ocsikra. A kíur- ' "� s�k.an,. azt mondjak. hogy 
le · • 1 1 . .. .. apra&ag , nem erdemes t•ele �! 1·agcn� Je ,e,n rg u::,,m, pro-- foglalkozni. Ugy gondolom, ba,t t'<'(IZl. . Az ut,..qpla.sztiJ:- mégs;,m cirt, ha nióhá.n11 ,lyen 
tPto lehet6t">e IP.Sz:i 4 1'(1QOTI Öft- aprósagrci felhtv;uk C firn1el
s,llván4k mmtequ 100 kg-mal met. 
l'«W csöklu-nr-eset. * 

Automatikus 

térközbiztosítás 

Orn.ágos probléma, hogv 
a fékberendezések nem ol

danak tökéletesen 
é, a ,-zoruló fé-kt.u kók máatt 
laposodnak a kocsik ke.-ekei. 

Az alábbi táblúzat a 100 dol
gozóm esó meghüléses megbe
tegedés m,att bekövetkezett 
táppénzes napok számát mu-

.4. bánrh·i fútóháznal jelen- tatja 1 962-ben. a második 
lós javu'ás mutat ·01.ott. A I számosZ.:op a 100 dolgozóra eső 
kifizetett tappénzek aránya el- táppénz ·összegét sremJéltetI. 

Sárospatak 
Banréve 
S1.er<>ncs 
Satoraljaujhel," 

327 nap 
341 „ 
543 

903 

21 582 forint 
22 406 
,;5 8:18 
59 598 

Mil liókkal fizetünk 
1 

ne a félszáz.alekos ju tta tá�, a 
betegek ápolására, a gyógy-

Több mint 200 00 forinttal szerekre, a kórházi kezelésre 
kevesebb tappénzt kellett vol- és a betegállományba került 
na kifizetm, ha valamennyi dolgozók helyettesítésé1·e (or
fút<"\hamá l a saro,pa!aki fú- dított ugyanc,aak \ekintélyes 
tbház szmtJét·e csö:,kentették összeg. 
volna a húlé-es meghetegedé- A számok hikrében blzo

·��r,i"tan�iit�'Ebb<!-'n -az 'osszet- . nyfth-á'tö.""n-iílyen nagy jelentó
ben nem s7.erepe,l a m;skolci sége van az üze�gésa,;ég
f(i\óhaz. Ha a mi5'kolci fűtő- üg)'nek. a szociál' körülme
há,: ü2em-egész, égúgyi hely- nyek javításának. Vegyük hoz
zetH is a caro,pataki mv�ra 

I 
zá a számokban ki nem fejez

�eltek _volna. a kor egy !?re hetó értéket. az ember egész-
3.l� fonnltal k<'veseb? . táp- ségét. s \'ilágosan áll előttünk 
P"t:7.t k<>llet t \'Olna k1f1zetrn, l a munkakörülmények srunte
amJ 1962-ben 6H 698 formt fon javításának jeleotóséRe. 
megtakarítást jelent�tt volna. j 
Ebben ar Ö6SZegben nincs ben- Dr. Lencz Géu 

------o-o.------

Egy nem mindenn api 
hangverseny 

az Északi Sarkkörön tú1 El�rban a vonatkl6el'Ök fel- Nem sok a n t u d j á k  I de!<e,•Pt nmíita.na.k.• (M4/l!lff'f 
adat,a lenne. hogv felfig, elie- hogy m1ikbdik Budapestim a. fras, 1921.) 

A francia va�út a korelmúH-
1 

ki. 
.
'e:Je;;1tmen.ré: azonban 

ban vett at e,w uj nagy'\el;e- 4800 ,ocz-ore r J,i'k emelni  .. A 
.. . . BB ti9 llOO-e,; mo2Clonv sulya &llményu Diesel-hid_raulik-:s . 8-! tonna. maxímálts sebessége 

mozdonyt a Creusot Koho es 
1

1 40 km ora. A mozdony egyes 
Vasmű :anasagtól. A_ moz- fontm·. nem villamosllolt fó
dony két motoria Jelenleg , ona'akon g,·or�- és tehervo
•oou looró teljesJLmen)·t fejt • nato"kat egyart>.nt 10, abbft. 

Pályázati hirdetmény 
a MÁV nevelőintézetekbe történő felvételre 

A su,v-,e va.�utak Oki- nek a siro kerekekre. Gyakran ' Rozsa Ferenc utcaban effll E k d 1 k jabrszk !,,vonalán, Kandalak- elfeledkemek l'rről. s a mu- 1

1 

kulujéb,..n su-rénv, de an nál z e a g on O a t o  
sa-1..ouhi kozótt a mult ev lasztas vege; ki kell soro"°i a fon ,osabb ktl!tti rtilts szol(l<Íla- jutottak eszünkbe a. február 
utolso napjaiban feJeztek be 

I 
kocsot. tot cél:ó irttézmenyimk. a 1-1 nó�·endék hang-i·ersen11 

az automabikus térko?.t>izt05l• * ,zol<szer,•ezet kozpo,nti 2:l'nl'is- után, allol 22 műsorszám ke-
to-berendezé5. va1amint Za- Személyvooatokn.ál nagyon kolaja. Az 550 ha. llgató életé- retében alkalmunk Polt lialla-
polarje al'.orrwson az elekt,ro- gyakori, hogy a jegy\'iz.sgálók n-el: 1eqmaraMnd6bb ki11c,f'it 111 - sót élvezni -, többek 
mos berendez.ések felszere:e- - talán a ludeg1.öl félve - ál- glJÚjti ott Ö$.<u, Ai idősebbek között Haydn két ta-ncát s kis 

· A · t . ' taknak 1 masok · . 11 . h 1 •  k tudatoMtL a kisebb,,k csak a Schmidt Zsuzsa. t•agy Beetho_ se;· . szo�,e ,a,;,u . _ez O _on es mega o e _Je _en sziriikbe zárt«ft. ven Liebes!iedjét Berky lst-
a ,egeszak1bb alornatiilius biz• nem szallnak le a kocsikrol. . . ván. Christian Bach=k "VII 
tosíto berendeziessel e!latott Az uta..ok irányitá..�. secit- Ebbe!l , az_ is�ba11 nuics t plmélvült kis darabját Be-nson 
része. 1 . . .. k01'hata.- es telvetelt v,zsqa. Ot Wa nda és ,iem utol.só S01'ban 

. . . .;._ 
, seg nelkül maradnak 1 ,.�e.stó_l han,a_11;g « le_?kü lönbö

_- Ltr�•mek bájos dallamát a. má.-. A ber�dm'.é� . fe�eL es ilyen esetben a vonat indu- zobb eletkoruak a n°1'"11deke-i. sodikos El.ek fatt,áttka elóadá-
A Vasut.1 Fóosztá.:v p,ályá- kérelmuk elbi1·alá..�•·vl az 1��3 �t n�héz , körfüme.nye.1< . ko- j l.isa is balesettel járhat, a,k•ket PglJ gondola! hozott sában. P:s a gyermekPk mel-

:zatot hiroel „ MAV-r.e, e!{� -M, t.anév végcig, az általa- rott vegezték. A Sarkvidéken * ossze: a nwzstka feltet/.pn sze- l!'tt felléptek az ídó.••bbek is 
ln�tekb:en e:!helye�_dö ál- nos i„koláso" _19lH. augUS1:l\.us kemény a tél. A hómerö �- 1 A zárjelző lámpak állapota, reteté. Tu?iák. hog11 11em. lesz akik igyek1'ó buzgal ommai 
ta:a!ios e,, . kowp1sk01üs ta- 20-ig kapnak erte.'il , 1. .'I.. tel-

, 
ganys.zama nem egyszer m1-

I hiánva soli bale6etve,,;zélvt rej min�a1ln1/1ukbó!. l!ífV Fischer mol,;ii1tek el etnJ Sc-/n, hort-dal· nulok re,;z.er': az 1 964-65. vételt nye1i növendékek ré- nusz 35-40 fokot mutatott.

1 
g:ban T

. 
' lzás "lkül · d� �nme .. _Szlgeti_Jozsrf 1·af1!1 Me- ban. az igazi - bartóki mé-rtanevre. A palyázaittal kap- ,  &Z!ére adott érte.,ítét..ek egyben Ugyanakkor 8 nappali vilá-

ma . a · � n� �11 lts Guorf/11 (bcir a tehet.seg ko- cé,:el mért _ magyar var,v csolat.os alaprendelet az 1961. . . . beh " , . 
, ·. ,.;ál- 1 

. . 
d.. . . . .. hntJuk. a M V szamára is ol- roktól független, elótöréu sem , olasz népdall><m 

évi 4. 57_ Hivatalos Lapban , 11>terem 1\ ou, 15 s:zo gossag mm oss;,,.e negy 0"'1 ' csóbb lenne, ha a küllöldön ismeretlen a u-ne történeté- 1 Nem lenn · r 
jeleni mag. A rende'etet az IlQk. tartotL I már jol be,·ált  villamoolámpá- ben). d-e

. 
t•alame-nnyien t1tdato_ 

I b .. • 
e te J es _c1 

alábbi kieir�szL-.kkel együtt ______________ kat alkalmazná záz'jelzőként. .-J_n .,,,,nik majd az igazi ze- , 
esza_molo,tk, ha nem emle-

ertelemi>.i.eruen kell alkal- * nrt. éles kritiko ét fejlett mű- k�zn�k mi:g �r�ól a �6 tanar-
mazn.l. N d ' · k b ' ' , 

lCöztudomasú. hogy izléssel el tudják határolni az , �ol -� ta,:iarn.o-rol. akik %1"11t'-
A pályázók ré.;zé.re nyom- Y LJ g I I a $ 0 U C S U Z t a t a S a ketszeres vonóero szüksé- ;�•zí frtéket a .rila nu tncc.,- I 

eletunk faradhatatlan munká-
taLványoJ,:at a ne":�oint.ézetek tói. I ��;; . ." «kikt't jó pedag��a; é:-
és a vasutigazgal.óságok ad- Meghcitó un,iepség szính�- ' ségen 4 szakmai vezetők, " 1 ges a nyitott ajtóval köz-

S . d · 1  . �ek1tk mellett (a not•endelc 
nak. A szaoál\·szerúen kitöltött lye volt a nagykanizsai vas- \ párt- és a tömegsurve�etek lekedő üres fedett kocsik amit Ko 4 11 ZoUan meg-

r 
hang-t•ersenyek közismert bí-

és a kö,·etelmé-nyeknek meg- utas kultúrotthon, ahot a képviselői meleg s�at·ak!,al továbbitásához. n: n�n,,,f ""'' ""."'-p-1 Utl<'lrnl- zonyta/ansálJ(it iH alig éreztük) 
felelő kéroJ.meket a középis-

1 tlllgykanizsai pál11<1fenntartási 
I 

mondtak köszönetet a nyug- �u�a!á na k l!aszelesebb alap- a zene szeret.ete segít abban, 
kolába jelen.tke7.ó a kérelme- . • i a· ·b l 'k ,. · · Ha esik vagy hnnu:ik. a n<i- 11,trol. azt ok szo-rr,alma.� ta- 1 nogu V,(l'yanezek!'t a� énésPket 1 fönökség XI. es XII. pa ya.- ']. a rnnu_ o:na,-: � JO �un- , 

l zett nen�:óinté-.retnek 1964. mesteri szakaszáról nyugdiJbll kaert es kii·a ntak Jó egeszse- tott ajtóm! közlekedő kocsik nu ássa! , 1.•a lóra válUák. Leg- atodják nö1:endékeiknek. 
:llárcius 15-íg, az á_�tal,m?> menö doigo;ól,al bú.cstiziattá1c.

1 
get ,i, megérdemel,t pihenés- belseje átned,:esedlk, 6

. 
az ilyen I több,iük <>l:,

.
·ut oda, amire Bar- A'Z i_skolának három kihelve-

, !. k�láoa Jel�!1•�k�zö n�wen,dék . . 
t 

hez. koc.�iba berá.kott áru könnyen tö/c zsenialitásának 11:ellelt rá- z<>tt reszlege működik a Duna-pedtg a terillet1leg illetékes _Ke,�ves , /i�fll/Ollla1}Y mcir a A múhelybizottság és a k . t d E . 1 t.ékt I döl b , "k . d 1 k · M •l• ,, 1 n„n,qr- ,;, n- t'•-nk· 
va�úü,:a.zgató&-\g I. 06Ztályá- l bucsuzt,ato unneps�g. Ez ai� munkatársak emléktárgyakkal 

ar szen\'c · z a Je en e- • ' ."'m'"· mi or a . a O 111 .1árműia1,{t6ná1 10-15 nö,, : 
n-ak i_ún�us 30-ig ke'.l, hogy kalomma! Cl . x_r. pa.l�•i;,este�l ajándékozták meg a nyugdi- lennek lát�zó han.".agság "'.""' a 1/JMne11 fdq á'.to i,; ""� er,,�,,,,. dékl<e{ 7enPi k;.n-'5siíkP' ,.,,:::;1, 
�gki.ildJe. Az Utarell';'tó űze- ' szakasz s;=ocialts�a b_ngádjató! 1 ]asokat és fehér asztal mel- fedet: kocsik aJt�Jan_ak nj'ltva- nyel) azt . írta.. ,.l"P.ltsm.crtem. ki)·616 mút•ésuk látják „1, m1 Vállalathoz tartozo dolgo- Gujzer Jozsef. Ka1ov,cs Ferenc I lett felelei-enitették 4 közös h-<gya,;a - sok penzebe ket"Ul a hogy a tevesPn nép, daloknak mmt n{'ldótt ) Vnrs�n•if T.,is-ló 
zók gye!"ITleked ��relmüket_ a I és l":rei Józ.��f, a Xll. s:a- munka élményeit. vasútnak. tartntt •"aqu�� dPlok .-:- '!me- 1 nlcillP�· iőT ,i1;nm, 1•nvrr··e;,,.� 
ooda�ti. .  

. 
vasutigazg,atóság-

1 

ka,.szr'>I !fajdu J_óz.sef és ,\,o� lyek a v
. 

alosagban tobbe-ke-

1 

n:•hli/ "l'mréo külön megem-hoz ku_ld!e�. . . _ v'!_k __ T�tvan bucsyzott sok eei
j 

SÓLYOMVART FER1':NC Uglay Sándor ,.,H,ó ti-fr;�ll.s nép.szer,; n•ű- lekeztüak. 
A középi.,,kolas novendéikek közos inun.ka utan. Az u.n.nep- �an� M.isk.olc dala� cm� -. taena, � «- Pr. .0IWaa Ferenc 
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Fe hÍvás! 
Az őszi csúcsforgalom zavartala,i lebonyolítása és a 

a¾ 

Budapesten ülése:&etl 
OS:&ZsD s:&akértói bi:&ottsága 

zord téli időjárás okozta nehézségek, a nagy hó miatt a Az OSzZsD 1963-ban napi- 1 kaprogramjának megfelelóen szolgálati helyeken háttérbe szorult a tisztasággal t·aló tö- 1 rendre tűzte az SMPS termi- 1 február 17-19 között Budapes-
1·ődés. lgy a téli idősza k alatt felhalmozódott és a hó altul nológiájának kidolgozását. Az l lcn tartotta tanácskozását a 
is sokáig takart s::emét eltakarítása is késedelmet szem,e- ügyvereté. el a MAV-ot 

I 
s,ervezet szűkebb körű szak

dett. t>izták meg. A gondos munká- ér\oi bizottsága. A bizottság 
A vasú tüzem területén a foko=otl rend és tisztascíg I val el�ész�lt t4;r\"ezetet m�g a I rnunkájában részt vettek a 

megteremtése fontos közegeszségügyi érdek A tél folya- mult ev ko_zepen megkapták � szovJet, , a lengyel. '.12 _ND_� 
· f l ·· 

, .. .. .. · 
, n--,;zes vasutak. Igy megíelelo vasutak es a MAV kepv1sel01. man e gyule:nlett sze':1'et, �ulonosen akkor, ha szenes idó állt rendelkezésre a ter- Képviseltette magát a tanácsa"T_l�flgokkal , (etelhull�_de_k, __ tragy� .stb.) szennyezett, _a _Jer- ,·ezet tanulmányozására. kezáson az OSzZsD és meghítozo betegsegeket eloidezo baktermmok elszaporodasunalc Ismeretes ugyanis, hogy a vására megfigyelőként a berni kedvező lehetö.�éget nyújt. E baktériumok az olvadás foly- különböző országok vasutain központi vasúti nemzetközi 

tán keletkezett szennyvizekkel a kutak t·izét megfertőz- alkalmazott egyes díjszabási iuv&rozásügyi hivatal, is. 
hetik, a szél által felkavart porszemecskék az élelmisze- fogalmak eltéróek. Ez az ügy- A háromnapos tanacskoz�s 
reket és használati tárgyakat beszennyezheti/e. Ez a körül- kezelésnél gyakra� bo!"1yodal- eredményes :101t. Mi_nden b_1-
mény mind az utazó közönség, mind a vasutas dolgozók m�t ok?z�tt. Ezert valt már zo_nnyal elomozd1tJa . maid , , , • , · . . . ldoszeruve az SMPS nemzet- I mmd a vasutasok, mmd a eqe�zsege-re �a:o� h�tassal van, mert Jan,anyok keletke- közi személypoggyász és ex- szállíttató felek részéról a zesenek foi-rasava v�lhat. • • • . , . . presszáru fU\·arozásban hasz-

1 
nemzetközi s�emélypoggyá�z: 

A szerves szemet eltakantasa es a tisztasag biztositása nált szakkifejezések, egységes, és expresszaru fuvarozas1 nemcsak a kulturált utazási feltételek egyik fonta� bizto- sz&batos meghatározása. egyezmény rendelkezéseinek 
sítéka. de egyben közegészségügyi érdek is. melynek ma- Az OSzZsD 1964. é,·i mun- egyöntetű értelmezését. 
radéktalan végrehajtása a vasutnak és dolgozóinak egye-
temes érdeke. 

Előkészületek a III. Budapesti 
A ján·ányi•e.�zély megelőzésének érdekében felhívunk 

valamennyi szolgálati főnökséget, hogy a felügyelete alá 
tartozó üzemekben és szolgálati helyeken a téli időszak 
alatt felhalmozódott szemét eltakaritá.�áról haladéktala- Műszaki Tudományos Filmfesztiválra nul gondoskodjék. 

Ezzel egyidejüleg gondoskodjék ar-ról is, hogy az utazó 
közönség által használt közös helyiségekben (előcsarnok. 
váróterem. étterem,  mosdó, WC, msúti kocsik), valamint 
a vasutas dolgozók munkahelyein (műhelyek, szolgálati 
helyi,égek)  és szociális létesítményeiben (öltöző. fürdő, 
WC) a nagytakarítás. még a téli idő.�zak befejezése előtt 
megtörténjék, 

Fclhfojuk a •aks;zerrezet valamennyi funkcionáriusdt, 
hogy jelen felhívásunk 1·égrehajtását kísérjék figyel'lmmel 
és támoga.qsák. 

SZAB() ANTAL 
a Vasu•asok Szakszervezete 

foti tkára 

RÖDÖNYI KÁROLY 
mdniszterhelyetles, 
M.A V-vezérigaz,gat.ó 

A Mús!aki és Természettu
domanyi Egyesületek Szövet
sége április 15-25. között 
Budapesten, a Techntka Há
zában rendezi meg a műsza
ki és tudományos filmek III. 

nemzetközi találkozóját, A ta
lálkozó keretében a M;'.iswki 
és Tudományos Filmezés és 
fényképezés eszközeit de
monstráló nemzetközi szak-i mai bemutatót és a műszaki 
és természettudományos fi!-

mek egyetemi és főiskolai ok
tatásban való hasznosításáról 
kollokviumot is tartanak. 

Európa különbözó országai
ban nagy érdeklődés nyilvánul 
meg a fesztivál iránt. Decem
ber végéig 24 országból 107 
filmet neveztek be a feszti
válra és 174 külföldi érdeklő
dő jelentette be személyes 
részvételét. A legtöbb mű
szaki és tudományos filmmel 
eddig Anglia, az NSZK és az 
NDK, Franciaország, Olaszor-
szág és Csehszlovákia jelent
kezett. Tengerentúli országok-

T" 'bb •• k ' d t f I ki'' ból is érkezett nevezés. 
11 0 uzem epes fflOZ ony a orga omna • Az igen érdekesnek ígérke-

- A téli forgalom , csataja-
1 

zal 1s csökkentették, hogy a 
ból"' mi is alaposan kit,ettük c.sofúvató berendezést kiiz
a reszünket - mondotta a veUenül a bejárati vágány 
debreceni fütöházban tett Iá· mellett helyezték el. A ve
togatásunk alkalmával Maro- •

1 
zényló mozdonyfe!vigyázó 

sán Pál, a szakszerve,.etl bi-
l mellé segítséget adtak, s ez

zol!.ság titkára. által is javult a gépek irányí-
Sistergó útraké�zen álló I tása. munkájuk szervezése. A 

mozdonyok között jártunk. A n,appalos műszakban dolgozó 
mozdonyszín bejáratánál s:re- legjobb szak.embereit közül 
relók javították a gépeket. néhányat a délutáni és az éj-
Teljes volt az üzem. /\zakai múS?.akba osztottak be. 

- Hogyan sikerült megbír-
1 

A „gyengébb"' műszakok ez
kózniok a feladatokkal? - zel megerósödtek, így gyor-
érdeklödtünk Marosán elv- sabban megtörténik a várat-
társtól. la.n üzemi hibák kijavítása. 

- Tgyeke::.tünk jól felkészül- ! - Munkaszervezési intézke· 
ni a télre. Azt a jelszót ad- dések segítségével - mondot
tuk ki, hogy adjunk több ta Marosán elvtárs - a jal.'Í
ü:.emképes mo:donyt a forga- • tásban levó mozd-Onyok ará
lomnak. Dolgozóink megértet- nyát a megengedett 5 száztt
ték a fokozott követelménye- lékról 4.2 százalékra s!keriiLt 
ket és a legnagyabb hidegben , csökkentenünk. 
sem hagyott alább nálunk a 
munka lendülete. Hosszú a szolgálat 

Elmondotta a szakszerveze
ti bizottság titkára. hogy a A debreceni fűt.!íház tehát 
pályafenntartás szakmunkásai a maga részéról mindent 
még a tél beállta elölt meg- megtesz, hogy segítse a for
javitották a mozdonyszín nagy galmat. A feladatok ellátása 
kapuját. p6tolták a kitört ab- azonban mégis nagyon nehéz. 
laküvegeket. hogy a szerelő- Mozdonyt ugyanis csak akkor 
csarnokból száműzhesS€k a tudnak kiadni, ha gépeik idó
hideget és a huzatot. A s?.ak- ben viss1..aérkeznd< a fűtő
szervezeti bizottság tanács- házba. A múlt évben arány
kozást tartott a műszaki Ye- 1 lalanul megnövekedett a szol
zetők, a bizalmiak és a bri- 1 gálati órák száma a debre
gádvezetők bevonásával a té- ceni fűtDházban, s ez önma
li munka szen·ezéséról. A ta- gában is azt jelzi, hogy a gé
nácskozás hasznos módsrere- pek késve érkeznek vissza. A 
ket adott. ' sokáig távol levő gépeket rá-

adásul nem is használják ki 
Néhány szervezeti vál: ozás I eléggé. Az utazószemélyzet 

sok szolgálati órát tölt a moz-
Korábhan a kezelésre, kar- donyokon és mégis kevesebbet 

bantartásra beérkezett moz- keres, mint korábban. 
donyok sok felesleges mozgást Szó!ö.si Ján-0s mozdonyve
végezték a fűtőház területén. zetó 1962-ben a decemberi 
A műszakiak és a brii;ádve- murl.rn után - amikor 273 
zetók javas1atai alapján \ órát szolgált - 3112 forintot 
egyszerűsítették a gépeknek a j 

keresett. _ 1963 decemberében 
kezeló- és tavítóhelyekre ér- 317 órai szolgálat mellett 
kezési útját. A mozdonyok fű- , 2467 forint volt a keresete. A 
tóházi tartózkodási idejét az- többi mozdonyvezetőnél is ál· 

. zó szakmai bemutatón a leg
talában hasonló kereset.csök- nagyobb külföldi cégek mutátkenés tapaszt.a.Iható. 

l 
ják majd be új gyártmányai• 

Mindennapos az alábbi ese- kat. Különleges gyorsfelvevö 
mény L,;. Az egyik téli napon I kamerákat. filmfelvevóvel 
Tótli Lás�ló mozdonyvezetü 

j 
egybeépített mikroszkópokat 

12.10 órako.r érkezett be a láthatnak majd az érdekló
fűtöházba szo1gálati útjáról. 1 dók. A csehszlovákok például 
Az állomás sürgősen kért egy v '-<alatti filmezésre alkalmas 
mozdonyt. Tóth László gépét berendezéseket. az idóössze-
40 perccel késóbb útrakészen vonó felvétel technikát, vala
az állomásra irányították. 20 mint az infravörös fényképe
óra kötill telefonon j

.

elentke-

1 

zés új módszerét mutatják be. 
zett Tóth László az állomás- Hazánk gyorsfilmezó berende
ról és jelentette, hogy szerel- zésekkel szerepel a bemuta
vényével még mindig az ál- tón. 
lom.ás épülete előtt vesztegel 

1 .. 
az indulásra várva. EUlszor 1959-ben, masodszor 

1
1961-ben rendeztek Budapes• 

Az ilyen események, intéz- ten műszaki tudomán11os 
kedésd< azt mutatják, hogy filmfeszti't,á.it. A májusban 
a forgalom nem becsüli elég- megrendezésre kerüló III. 
gé. a . f�t01ázak igyekvését, Budapesti Múszaki Tudomáerofeszitéseit. Az �redmé?ye- nyos Filmfesztivál a nemzetsebb munka megkovetelne az 
átgondoltabb, jobb együtt- közi tud��ányos kapcsola_t?_k 
működést. nagyszabasu seregszemleJet 

Fouai János ígéri. 
-----------------------

OJ, 5vájci gyá.rimányú Amsler-féle mérőkocsit kav0tt 
a pályafenntartási szolgálat. 

Március 8 :  

NEMZETKÖZI NŐNAP 

Több mint 50 ért•el ezelőtt 
a hábo-rú eUen, a békéért foly• 
tatott harcban szü.l.eCett meg a 

világ asszanyai=k harcos 
összefogása. Ennek ma is ele
venen é!6 em!ék.ét őrzi a nem
zetközi nőnap, melyet világ
szerte március 8-án ünnepel
nek a haladó emberek. A ma
gyar nók a.z idén is a béke és 
a szocializmus építése érdeké
ben végzett munka jegyében 
ünneplik. a nemz,et közt nóna· 
pot, amely a ha.ladó nómoz
galom je!k,épévé váll. 

ni társadalmunk adita lehetó
ség-ek,kel. 

A vasúti munkába,n Is mél• 
tó társa.i a férfiaknak. Megáll
ják h.elyüket, mint jegyvizs
gálók, forgalmisták, pénztáro
sok vagy az üzemi a.:lminiszt0 

ráció szorgalmas munkásai. 
Szak.szervezetünk aktivistái• 
nak jelentős része is nő, pél• 
dá.s szorgalommal vesznelc 
részt a társa.da.Imi munkában. 
Képii:nk Gyöngyös állomáson 
készült Bagi Endréné !ze-mély
pénztárosr6l, aki kiváló dol.g.o
zó és tagja az állomás egyik 

Hazánkban a fe1.sza.baduw szocialista brigádjának. Idő
óta gyökeresen megváltozott a szakos vizsgáit kit'áló ereddolgozó -nók helyz�e. Míg a ménnyel tette le a szorgalmas, Horthy-rendszer guzsba kö- pontos mu-nkát végző vas-utas 
tótte a nők a.lkotók,észségét, el- n6 
zárta tlilük az ért-ényesii.lés I Á. nemzet..lwzi nónap alkal• útjait, szocialis� társadat- , mából szeretettel köszöntjük 
mu-nk szá.mukra -� ,:negaa�a a ooiamennuiii.ket és velük leh�t6ségeket. Torveny �izt�-

1 együtt 4 va.sutasfeleségeket is. 
S'!t1a nálunk a nők egyen)Ogu- akik nehéz szolgála,tot teljesl• 
ság<it. A dolgozó l'.ányok és tó férjüknek, mint háziasszo
as=yok bebizon11ltották, \ nyok, nyugodt otthont biztost
hOQ"Y akarnc,k é$ tudnak is él- ta.=k! 

,,Mindenekelőtt a népgazdaság érdeke . . .  " 

Az AKÖV és a budapesti igazgatóság tanácskozása 

Az együttműködés továbbfei-
1 

hogy ez csakis a .. két_ _vá!
Jesztéséról tárgyaltak a kö- lalat szoros_ egyuttmukode• 
zelmúltban az Autóközleke- sével lehetseges. 
dési Vezérigazgatóság, az ér- . A budapesti iga:_gató_,ág 
dekelt AKÖV-vállalatok igaz- es az AKőV vezet01 b1za
gatói a budapesti igazgató- k?��an , tekintenek a koope
ság vezetóivel. rac1os ertekezleten tervezett 

A tanácskozás alapgondo
lata: .,Mindenek előtt a nép
gazdaság érdekeit ke!l teldn
teni!'' Teljes őszinteséggel 
esett szó a vasút munká
jában fennálló problémák
ról, s ugyanakkor joggal 
sürgették az AKÖV-vállala
tok szállítási tevékenységé
nek gazdaságosabb megszer
vezését. 

A tárgyaló partnerek a ra
kodás gépesítésében gyorsabb 
fejlódést ígértek. A mun
kaszüneti na!P()kon és éj
szaka nélkülözhetetlen ra
kodások fokozását kérték a 
vasútigazgatóság vezetöi. Egy
öntetű volt a vélemény, 

szorosabb együttműködés cél
kitűzései felé. Elhatározták, 
hogy a negyedév végén Szol
nokon újabb tanácskozást 
tartanak. 

A budapesti igazgatóságon 
egyébként újabb centralizá
lási terveken dolgoznak. Az 

elképezlések szerint több áJ. 
lomásról a nyitott vago
nokban érkező szállítmányo
kat Kélbánya-hizlalóra, a fe
dett kocsikban szállított áru
kat pedig Józsefvárosba ér
keztetik. !gy Kóbánya-hizla
lóról zárt egységben nagyobb 
mennyiségben tudnak üres 
vagonokat továbbítani a bá
nyáknak. 

V. M. 

Vendéglátóipari tanulók versenye 

Az Utasellátó különböző Kiss Katalin budapesti tanuló 
üzemeiben. éttermeiben mint- nyerte az első díjat, esküvői 
egv 80 fiatal ismerkedik a asztallal. A második díjat 
vendéglátóipari szakmával. Fekete Clyula és Dudás Imre 

A harmadéves ipari tanu- miskolci tanulók nyerték meg
lók részére a vállalat a szak- osztva. a harmadik díjat 
munkásvizsgát megelőzó hóna- Bocskai István budapesti é9 
pokban országos versenyt ren- Gáspár Gém pécsi tanuló 
dezett. Az idén február 18-án kap1la_ 
rendezték meg a versenyt a A szakácsok versenyében 
Keleti pályaudvar 18-as üze- Halpert József budapesti ta
mében. illetve a Keleti kul- nuló végzett az első helyen. 
túrtermében. A versenyen 13 Második Kabai Károlu pécsi, 
szakács, 9 felszolgáló és 4 harmadik Kolozs Anna gjó· 
cukrásztanuló vetélkedett. foki tanuló. 

A Belkereskedelmi Minisz- A cukrászok versenyében 
térium és az Utasellátó szak- az első diiat Molnár Mária 
embereiból álló zsüri a déli pécsi. a másodikat Püski Gá
órákban fejezte be a verseny 

I 
bor miskolci és Igali Ma.(l'tol-

értékelését. A felszolgálók kö- na siófoki tanulo nyerte. 
ziil Balic;; László gy&·i és - vl -



1964. :UARCIUS ! 

Miért nem élnek jobban a lehetőségekkel 
Tatabánya-alsón? 

Nem könnyű a bizalminak . . .  
Kevés szakszervezeti bl-

,
• ügyelóségen rendben mennek a 

zottsagnak állnak rendelke- dolgok. Ott jó a. szervezettség, 
zésére olyan lehetósé�k, mint a. tagdija.t is rendszeresen fi
Tata bánya-a/son. Az állomás- zetik a dolgozók. De az á lla
nak van üzemi konyhája, 

1 
máson . . .  

Du naúji;áros állomás szak- ! tivisták közé tartozik. Sze- j bizalmiak véleményét így a ahol mindenn� meleg étel Beszélgetés közben mind 

érzi. azok az emberek is el
fordultak tóle, akiktő1 az.előtt 
minden segítséget megkapotL 
A korábbinál lényegesen ke
vesebb segítséget kap ai áll;r 
más -vezetőitől is. Miért? 

Volna lchelöség 
szervezeti alapszervezetében I rlnte az okozza a legtöbb titká;r közVl:!tlenill az állo- várja a dolgozókat. A felve- gyakrabban esik szo a forga-
29 bizalmi tevékenykedik. A nehézséget, hogy nem elég I másfönökhöz továbbítja. teli épület mögött új kultúr-

J 
lomról. Meglep a dolog_ An-

szakszervezeti bizot1ság rend- konkrét a bizalmiak irányi- ház - benne könyvtár, !o- nál is inkább. mivel maga a 
szeresen foglalkoi.ik velük, tása. tevékenységük emiatt Ah I le '  t'I lyou-a'ok, játékok, televízió i szakszervezeti bizottság tit- j Való igaz, egyidóbim ,o-segíti, irányítja munkájukat. nem kelloen határozott. o te ,n e ye van és rádió -. áll a tanulni , sw- 1 kára is állomási ember. Rajta ka t segít<?ttem a suikszen·eze-
Tót�- Lajos,. a ti)kár tartja a bizalminak rako?.lli vágyó vasutasok ren-

1 
kívül van egy mühelybizort- ti bizottságnak. fókent személy reszukre mmden honapban a I Többet delkezésére. Sokat jelent a sági titkár és ott vannak a bi- szerint Konrád Jsrt:á nnak 

tájékoztatót. Az állomás te- 1 Másképpen is, J'obban is szakszervezeti bizottságnak az zalmüik. az aktívák. Velük mondotta Both Károlv állo-
rületén kívül működó biza!-

, 
a helyi problémákról mehetnének a dolgok Dunaúj- a bevétel is. amit a kultürház j összefogva, sok mindent el másfónök. amikor irodájában 

m1akkal már nem olvan váro.s állomáson. Erról gyo- tószomszédsá�ában üzemelő lehel -végezm. felkerestük. - Ezért nem,. 
szoros a szakszervezeti • bi- - A bizalmi értekezleten zöU meg bennünket az a kisvendéglő bérleti dijakent j , • • j egyszer vetették a szememre, 
zottság kapcsolata annak el- 1 - magyarázta beszélgetésünk beszélgetés, amelyet Pal.kó fizet az Utasellátó. Gyenge a bt:::alnu llltlllka hogy a.z szb-titkári teendőket lenére, .hogy Rác�lm_ás, Nagy-

1 
alkalmával Pallag Istrán - Andrá-Ssal, a Dunai vasmú I i.� én látom el. A felsöbb szer-kar�CSOIII( és a tobib1 kis al- rendszerint részletes tájékozta- területén dolgozó vasutasok A. s:::enoezellséggel is - Bizalnii hálózatunk h,a- ' t•eknek némi igazuk volt. Per-lomas nmcs messze Duna-

1 tót .kapunk a nemzetközi po- egyik bizalmijáva1 folytat-
, 

n110s - folytatta. - Az egyik sz
_
e. a 8egitséget most sem ta-ujvár��tól. A _bizal�iak litikáról. <Le a helyi problé- tunk. Palkó elvtárs elmondot- baj van forgalmi túrná/ jetenleg n incs gadom meg a. 3zo.kszervez.eti munkaJának eredmenyessegét málcrór és feladatokról alig ta. hogy náluk van tekin- is bizalmi, A;: elmúlt hóna- bizottságtól. ha ezt igénylik 

az mutatja a legjobban, hog� 1 esik szó. A biZalmiaktól el- télyük a bizalmiaknak. Rész- Egyszóval Tatabánsa-alsón pokban néhánya 11 ma r  m.•11- töl<'m. De mostanaban nem 
az alapszen•ezethez lartow várható hogy rendszeresen legük -vezeloje, Selmi Jó- minden :myagi és tárgyi fel- próbálkoztak a bizalmi ti.sz/- 11ag-yon keresnek fel prob!.é-
.szolgálati heJyek 428 doko- oZi,asnak újs<igot így tájé- zs2f kereskedelmi hivatalnok t.é'tel meg van ahhoz. hogy a ség betöltését-el. De most nem máikkal. 
Z0·1·a·bo'l 416 szakszen~zetu" nk k k 

3 ,1;� za:ks t· b" tt · d ,_ · ·11 1 · nk ' A to··bbi � ozotta. a rilág .. dDlgairól. min...;,; m�gbeszélte .. �elük
'. 

s 'zerveze 1 1zo .sag ere - a ..... r)II i'<I a n, se ·,. Az emberekkel való fog-tagja Sokkal nagy?bb szukség l.'<ln , ho� a b_n�adtagok kozul ki ményl'Sen tevékenyk�djen. A bi::almira sem nagyon számit- !alkozá:;.ra jól felhasználhat-Amikor a dunaújváro,;i bi- arra . _hogy 3obban �el.'0ll)(lnak kapJon JU almat. Nem_ lehet 11 tagu vezetöség azonban hatunk. Gvengén dolgoznak. 
nank a reggeli eligazításokat :zalmiak közül bes:z.élgettúnk bennunket a hely, szakszer- panasz náluk a dolgozók tag- nem e! a l�hetéi6egekkel. Meg Még a bélyegPk eladá-Sa. a 
is ahol a zolgálatba lépő :néhánnyal, nemcsak az elért vezeti iigvek intezésébe. díjfizetési készségére sem. a legelem,ob szakszer,ezet1 tagdijak beszedése sem ml'í/1/ d · 1 .k " d  _ .. tt 

eredményekről szóltak, ha- , , . 1 . • reladatokat „em látják el ma- úgy, ahogy kellene. 0 �ow . mm egyu van-
nem arról is. hogy nem A berren<lezeskor P�(da.ul . - l\ialun.Jc a tagok 1.-alóban I radéktalanul. Az állomá:son - A szakszervezeti bízott- na�. Iga,_ h_oey a �<_szerve--
könnyű bizalminak lenni llen; tudtU7!k kellő taiekoz- ' b�alommal kereSik fel bizal: mindössze 50 szazalekos a tag- ság hogyan fog.lalkozjk a bí- Zl!tt bi.zot_lsag vezetoJe nem 
DunaújvárO/; állomáson. Mit:rt? tata.st ad;1 i_a ta�oknak, • :;1e rl mi;u�t - mond0tta Pa.ko dijfizete.,i k.:szseg. A szocialts- ,al mi:rkkal? fugrt1ei; itett ember, s . fel-
Milyen problém-ák nehezltik mi ts . _kl?son kapt�k a� t�- Andr�. -:-- Igaz, na.gy� sok ta briúdmozgalom is elsor-

1 
- 8i;;almiért,•kezletet ne- ad�.a t  tar,;adalm, munkaban 

társadalmi munkajuk e/látá- f�_rmdcto½'!: A bérr.ondeus problemat o_ldot��nk mar meg vadt. Boven van még tenni- gyedérenként tartunk. Ezen látia el. Ez a�nban ne:n Je-
sal ? - Erről számoltak be �egreha3ta.saban, • a . konkret tagsa_gunk ':"dekeben. A bi- ,aló a szervezettség növelését sem vesznek rés:t hianvt,i la- lenti az�. hogy munkSJdo kez
a beszélgetésük során.  :,avaslatok m.<'gtet�lebe-n _pe-

1 

za.Z.muik nalunk reszt . �esz- illetóen i . Ezek utan nem nul. Legutóbb hárman hiá- dése elott vagy utan, ne le-
éve bizalmi Duna-

dig nem vehettunk _N;_szt. n:k • a. szocuiit.sta _b-r'f/á.do_k csoda hogy szakszervezetünk nyoztak. Rendku:iiH feladatok hess:n az -:mber�kkel bes�-Négy mer! erre nem adtak időt _� s4e��ésében i,S. Mi ,anu.a_" I Komárom megyei bizott.sága esetén idök,özben is öSsze hfo- getm: Soklkal tobb kezdeme-:1:�:� áJ��J.;:;':r,én
s
y��� felsobb fzervek. Az . e/.őkészu- el_e,en. alakitottunk egy o�- i eléaedetien az szb mUillká- juk bizalmiakat. nyezes_re, lelkn._me:tesebb 

let .�oran hiába h1rott fel Qádot a raktári do!- -t-a1 " a . , . _ munkara Yan swk.seg az 16. 0 derűlátóan nyilatkozott. bennünket ilven jellegú mun- gozókból es a szociaUsta c•- 1 l : . . . h 
__ Ez nem el�s�ge,;. Ilyen �� egész vezetóség ré.-,zérúl. Számára nem jelent különö- kára a megyei és az állomasi m,ért uersenuzünk Vaion, minek tulajdonit a- rulménye- kozott nem -.;fu- Be t ben . gJ. • sebb gondot a bizalmi tiszt- . ks- ,. t· b. tt ti 

1 

· 
tó hogy Tatabanya..o.Zsón eny- hatnak többet a biza.lmiaktól. . veze O _ az �} a ell 

sée: ellátása. Szerencsés hely-
sza ,e l.,eze i iz� 8 g. A bizalmi csoportok szak- nyi re ká.tyuba súllyedt a Velük behatóbban kell foglal- 1 

la:1D·1 1:l'elosegekrol 
_
frtun_�-

zetben van. irodai doh(o7..6k Ko,•acs Jánosne bizalmi szervezeti életülllk seJtjei, Ha szakszen·ezeli bizottsQ{l sze- kozm. t, bbet kell törodni ok- L�, e!()_éb l�heto�k I ki-
tartoznak hoz7.a. arról panaszkodott, hogy a ezek a sejtek nem múküd.nek kPre ?  Mi okozta a nagyfok.-ú tatasukkal. nevelésukkel és nalkoztak _ arra .. hogy Tutabá-

- Jó csoportom van jutalo.mosztas.�al kapcsolat- megfelelöen, az aJaps.zerve�t �'isszaesést ?  nem utolso sorban nagyobb ny�-alsó .31�omas �zak.'..erve-
d ta A t gd '  • ban mé!( egyszer sem ker- munkaJa sem lehet eredmé- K ,t 1 t , b-t'tk . 1 �ondot kell fordítani rend.sz.e- Z<;tl _b=,ts.aga k1kerul1on a mon ot . - a ljat min- dezték meg, mi a ,•éleménye, 1 nyes. Ez pedi,: már kihat az .._ ___ °,_

n
l:"ettu" nks t>aank,· s

zlmm'
ar
· nlaO r tájékoztatásukra. katyuból. � ak batrabban ke!l de-nki pontosan fizeti. Meg- k ' t  , 'é- . l . ta eg , 1 ·"· t· h l 1 · ·t """""" .,, • . . · 11 • dolgozni tobbet kell kezdeme-oldat!an problémai-a/. pa nasz- i es m1 '. • Ja�so n� J� .- 1 �z , szo g .... a t .«: Y te Jes1 - éve t.ölt be ,e7.etó funkcíot a Tatabanya-�lso . � omason 

nvezni jobban kell bími .s;:al ritkán jönnek csoportom lomra. RaJL:1- kn-�l ma� ?-5 ':'.e:1yere, . mun_káJara. 1?un�- szaks,.ervt?zet, bizottság,ban. nemcsak a bi?.lllmiak, hanem �be�kben és tudni k:Ú 
t,a,g,ai. Az utóbbi két hónap- 1 panaszkodtak en:i1atl. . Mar uJ, aros allomas sok pioble- Az 50 év körüli szakszervezeti min t  kol!ekt1v testulet, a szak- él kal _ 
ban mindössze egv dolgozó- �ig_ ahol .a bizal�_knak �val küzd._ Ezek iköre t.arto- titkár egyszeru ember. Awk szervezeti bizottság is gyen é<n 

h 
�1 .�0� 

I 
a narye:eru 

d
l
r 

tá f d 1 1 . . k '  nmcs beleszolasuk az ugyek ZJk a munkasvándorlas es a .. . . . . dolgozik Vezetoség, ul<.-=iken e osege e ,  ame Y ren e ·  
rsa.m or u t io,zam e- . téz' 'be tt tek 1 -1 „k nk •11 . • A d 1 ók koze tar1021k. akik nem . ze- · kezésünkre állnak Mindad• 1'ésseL fizet.ési előleg ügue- m ese · 0 m e yu �u ae':> ,any. . , 0 goz , .  retnek bes7-élni, Ezuttal i. fu- talán még egyetlen esetben d. m' ., . .  t d ben. Kérését jogosnak talál- ,em nagyon �=- -f" 67�kszer- ugyes-baJ<>s problemai:'a.l ".�o karul bánt a sroval. Neheake- sem volt teljes a léts7.am. A !� a ig a &Ze, ere,t �lf� tam és megtettem ,/Ot'a.sla- vezeti h•wtll!,ag ezert ugy m- szervezettebb loglalkozas csok- ! 1 d t kb. be, �lt 11 tagu vezetóségböl mind- zo _ meg nem vonJa o u 

iomat. tézkedett. hoizy a biwlmiak a k_enthetn� a .  munkásvándor- Üthaf�n k:ria/� ké�
)

e,; össze négyen dolgoznak ugy, � b1za�1!1at. _a �unkat _nekik 

Sok a „nehéz"' ember 

Ju�lomra iava,oltak n_evét las�, _e!ose�tve a ti,rzsgárda kérdésekeL VJgyázott mm- aho "· 
kell eh�ezn1, meg. hozui sok-

adJak be a sz.aks7.ervezeh b1-
1 

kiaiakílasat. Ilyen eredménv den szóra A igazsá ooz lartoz,k hogy kal lel�n me e1eseoben, na-
zottsaghoz akkor is. ha ll elérése a bizalmiak jobb mun- . . z 

K gd 1. .. · d 1 g, obb ugnzeretette!, mint ed-
heJv; ,-zolgálat1 ve7.etó nem káia nelkü! afürha érhető el. . - Az allcmawn a k_?""Obb! ma':a o�ra ' , an :-em O - dig tették. .Nehezebb dolga van Fe

kete Béla1iénak, aki a keres
kedelmi szolgalatnál dolgozik 
és nemcsak b1zalm1 . hanem 

kér tőlük il . ·a,·as1atot A I  . . ·. evekhen .sem ment zokkeno �oz1k _ol} an amb1c10,al, rrunt J en  J Lörina. Janos nélkül a. s::akszen•ezeti m un- a Jrnrabb, evekben. A leg- 1 
ka - kezdte a beszélgetést. utóbbi vezetö.ségYáJasztó tag-

lapunk terjesztője Js 

A bizalmiak cselekvő részvételével 
Csoportom többségét 

.irzal/ítmányozasi dolgozók al
kotják - mondotta Feketéné. j 
- Közöttü.k bizony �-ok a Gyékényes allorruís s7,akszer- ; taru. A bizahniak munkájá_nehéz" _eml>e-r. Mi11.den , ezeti bizottsága a mult é,·ben nak javula„áról a legutóbbi •negm?;:dula.s,:a. , . eqyenke-�t a vezet.é.,; szmvonalünak eme- szakszervezeti biwttsagi üleke!! oket !lgita.ln! .

• 
de •W 18 l lesét, a szakszervezeti munka sen a szolgálati vezetők is elgyakra'!.' kári><:, ves� a . S<?k társadalmi jellegiének fejlesz- i.-;zneréssel nyilatkoztak. ':!,eggyoző azo, mert ntká� tését, és az alap.szervezet anya.,onne� . el a. 3zakszert"e:"_et� 1 gi erőinek, leghelyesebb feL. taggyulésre. FalU;ól be1a_ro ' használását tartott.a elsódle

�bere� ezek, akik nem er- , ges feladatának. ttk meg a swkszen·e=etek , 
azerepét, jelentöségét és ezért , Az első célkitúzest . egjtette, 
nehéz megkapni tölü1-: a ti.lg- hogy a szakszer\'ezeti bizott..
dijat ii. Az egyik ilyen sá.g tagjai több tanfolyamon 
nagyhangú mar belá1 ta.  hO{J1/ vettek részt. Jobban . .  megis
'flem 1.·ort igaza mert 1eg- merték a munka alapJat szol
utóbb segélyre ' szorult és gáló irányelveket és határoza
hozzám jött. kérv-e java.sla- to·kat, megismerkedtek a leg
tomat. Ekkor látta. h,ogv még- jobb szervezési módszerekkel. 
is jó, ha van kih.!:z fordul- Javította a szakszervet mun
nia a dolr:in:&nak., ha prob- kriját a bizalmiak öntevékeny
Tiéma. nehézség adódik az ségének fokoz.\ a. A vezetoség 
életében. Segítettilnk is neki. arra nevelte a bizalmiakat. 

Pallai, Tstván fuvardíjszám- hogy necsak a tagsági díjak 
fejtő a felszabadulás óta szak- beszedésével foglalkozzanak. 
szervezeti bizalmi. Az idén hanem az en1berek szocialis 
lesz 25 éve, hogy a va.sút- problémáival is és segítsenek a j 
;nál dolgozik. A tapasztalt ak- fe!adaitok elvégzesére mozgÓ5Í-

Szakszervezeti bizottságunk 
nagy gondot fordit a dolgozók 
kérelmemek, pana..<;Zainak 
gyors intézé6ére, Jol látja el 
feladatát a társadalombiztosí
tási tanács is A kérelmeket 
gondos kömvezettanulmányo
zás alapján b1r(! Jjil.k el. A ta
nács eredménye,; munkájáért 
külön diesérete1 érdemel Dé-
11es Vince tt-elnök. 

A pártalapszervezettel való 
szoros kapcsolat az alapja volt 
annak. hogy ei·edményesebbJ, 
hatékonyabbá vált szakszerve
zeti bizottságunk rtrimkája és 
mindez kedvezően hatott az al
lc;rn.ás gazdasági munkájára. 

Várfah':I Gyula 
Gyékényes 

- Ilyen ro.-.szul azonban soha 11._yú.'.esen � szavazaton mu
sem álltunk, mint az utóbbi !ott. hogy bek�• ult a vezcto
időben. A m11he111bizottságok segbe. Ez a vála,;zt.as móly 
közül a pálva.m,•.�teri sza k-o- nyomokat hagyott benne. 
szon éa a 1,H/amoSl.,onalfel- ' Azóta wrkówtiabb Jeti s úgy 

{Jj 10 tonnás. önürítös dömpereket kapott a MAV pálya.
ép1tési és pá.lyatennf.artási S7A>lgálata. 

Az 1 964. január 1-től rendszeresített szolgálati címek 
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Jobb t-re-dményt 

� árnak 

Szeged állomá., d-Olgozól 
nem dic,ekedhetne:< az ujítási 
mozgalomban elért eredmé
nyek kel. A mült év folyamán 
csak 28 újítási javaslatot :iyú.i
tottak be. 

A java.s.latok közul kilencet 
fogz.dtak el es ve-ze tek be. Az 
újítók részére 1 1 00 forint újí
tási díjat fizettek ki. A ja
vaslatok nagy rész.él elutasí

tották. mert nem volt a.M<al
ma a megvaJóo,ttásra. 

Az idén az újítasi mozga
lomban íS jobb eredményt sze
retnének elérni. Na.csa József, 
a szakszervezeti bizottság újí
tási felelöse valamennyj szol
gálati helyre eljuttatta már az 
idei újítási feladattervet és 
arra kérte a bi7alm!akat. hogy 
csoportjuk tagjai,•al beszéljék 
meg. hog�·an vehet.nenek részt 
a feladatterv egyes pontjainak 
megoldásában. 

Dr. Bánkfal-ri Gyula 
Szeged 

Modern öltözőt kap 

a debreceni fűtőház: 

A Hajdú-Bihar megyei vá
lasztmánYi ülésen szóba ke
rúltek a megye va ·útjára vo
natkozó fejlesztési tervek Is. 
Püspökladányban megkezdik 
a biztosítóberendezés szerelé
sét. Debrecenben 12  lakásos 
MÁV-bérház építését kezdik 
meg az idén. A debreceni fű
tőházban korszerű, fekete-fe
hér öltözőt és fürdőt építenek. 
Tíz vasúti őrház és szolgálati 
lakás bővítésére kerül sor az 
idén és az állomásokon fej
lesztik az utasok tájékoztatá• 
sára szolgáló berendezéseket. 
Több állomás vízellátását is 
megoldják. 

G. P. 
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Jó tanácsok a forgalom szervezéséhez 11 boroskocsik 

árnyékában 

Hegyeshalom-Rusovce 2:1 
Nem sportpályán érték el a I Rusovcen nagyobb . g�md�t 

fenti eredményt. Hegyeshalom fordítsanak a rakomany1gazi
állomás vasutasai ilyen arány- tásra. Beszélgetés dr. Mészáros Pál Kossuth-díjas kutatóval 

Budafok-Háros állomás:m a ban győztek 1968 második [él- 1 Rosenbe·rg István, R�sov_ce 
Kedvezőtlenül aJa,kult ta- nincs szükség tolatási műve- borszállítmányok K.i- és be- éve során Rusovce csehszlovák 

I 

állomás főnöke, az értekeles-
valy. a menetrendszerű�é%• J letekre. Márpedig a népgazda-

A kocslfelvételek alkalmával aakása adja az áruforgalom határállomással folyó verseny- 1 
kor szlovák és magyar nyel

Jassu vol t  az elegytovabbitas ságnak egy kocsi akkor is 
pedig három-négy helyen meg- . '\agy részét.. Havont_a _közel ' ben. j ven mondotta el a vers":nnyel 

és legtöbbször nem sikerült el- pénzbe kerül ha áll, de ha bontják a vonatot, hogy a -1000 _vagon al'l.l é_rkez1k es ,1 n- 1 A versenyidőszak alatt . -
1 

kapcsolato� tapasztalatait._ A 
érn.i a tervezett kocsiforduló- rendezés alatt áll az so,kszoro-

felvet-t kocsik a megfelelő ko- dul allomasunkrol. Munkank mondotta Fall:a i  Ferenc allo- 1 rusovce1 ,,asutasok neveben 
id&t. A_z !d_ei terv megnövek� , san többe kerül. ' Gazdaságos-

csicsoportba kerüljenek. Sze- nem könnvű. mert tíz nagy- 1 másfőnök -. 88 vonattal több megígérte az átmenő forga-
dett szálhtasl feJadata, megko- sági szempontból tehát 

rint-em ez igen nagy idő\·esz- üzemhez vezető i parvágá- közlekedett. mini az előző fél- lom gyorsítását. 
vetE;)iik a forgalom jobb szer- iaen fontos a kocslrende-

teségeket okoz. Előnyösebb, , nyunkon 17 ezrelékes eme1ke- évben. Sok nehézséget okozott, Hegyeshalom dolgozói ezút-
ve_zését- Ehh€.Z a nagy mun.- z;si művele'~k m,·urm· tTm

_ 1 kedYe7•i• hé teszi 1 e, teher dó van, melyen csak 4-5 ko- hog,.,1 Rusovce nem mindig tal kilencedszer nyertek_ tn�g 
ka�oz adotJ m��kat.fu:'sunk ke- ra csökkentése. �.. 

vonatok futását. javítja a gép- csit tud felvinni a tartalék. A tudta fogadni Rajlcáról a vo- a párosversenyt. Az értekeles 
resere néhany JO tanacsot dr. • _ k ihasználást, ha a közbeeső ál- létszámhiány nagyon megne- natokat. 1 alkalmával 30 dolgozó kapott 
Mészáros Pál Ko.,;suth-d;jas , _!'.,b1?<5J a szempo;1tból igen lomásokon felvett kocsikat heziti a kocsirende7,ók dolgát. 1 A számadások kezelésében j pénzjutalmat. 
lrulató a Vasúti Tudomá.nyos e,onl'.osek a lépcs�zetesen ra- minden különösebb rendezés A boroskocsik árnyékában mindkét részről vi�szaesés • Urbán Jin.ser 
Kutató Intézetben. kott 1rányvoi:iatok 1s. Ilyen. vo- nélkül továbbítanák. illetve ha ts jozan. szorgalmas munka mutatkozott Javasolta, hogy I Hegyeshalom 

• l' fi 
. 

• épekk 1 natot ket-harom szomszédos csak a biztonsági követelmé- fo\\·ik -\ll-0másunkon ,Jé',lemző ' 
Nagy te Jes menyu g e állomás, főként bánvavidéke- n:,-ek szerint rendewék a sze-- erre. hogy az utóbbi három ' 

gyai:apodott a múl_t évben a ken, könnyen ös$zeál1íthat. A relvényt, ami például Nyíregy- évben balesetmentesen dol-
va�ut �ozdonyparkJ:;t, és az módszer az elegyto,·ál>bílást háza-Deb-recen felSl Sza.;olba iioztunk, nem méltatlanul CER CZA. JEG l ZET 
1�_ UJa�b korszcru :nozdo- zyorsftja. Az ilyen irányvona- ér és c-.sk  o. t ,., .. �,nek ... 1 a nyertük el a vezérigazgatói el-n,?kat. kap a MA V. ;E7-';k al- tok révén az indító á11omá- teljes elegyrende?kst. ,smerésl és szakszervezetünk kaimasak na?'.01:>0 sulyu vo- sok kapacitása is i·obban k ' - b · ' k ' 
natok továbbit.ásara. Ez a vo- használhato· 

1 , Bon,volult feladat a forga� udapesti biz.ottsagana van-
A tartalék nem állhat . . .  nalak átbocsátó képe ségének · ; lom szervezése. Melyik mód- dorzászlajál. 

növelése és az önköltség csök- szer gazdaságosabb? Milyen Kereskedelmi szolgálatunk 
kentése szempontjából egy- A gyorsteher vonofokr61 forgalomirányítás gyorsítja " nagy áruforgal_ll;3t zökkenő I - Az 11 tóbbi hetekben a ki- 1 menethez. Ha ezt a munkát 
aránt kedvező. A nag:\'obb vo- _ �rdemes néhány szót legjobban az áruszállítást? - r�nt;es1� .-bonyoJ;tJa 

k
le: bar : sebb budapesti teherpályaud- 1 nem �•égezziik el, az ipa.,.tele-

natokhoz azonban több kocs.it Nem könnyú válaszolni ezek- e 5�� uany na _un is .� 
1 

varokon gyakran el61ordul, peket nem tudjuk éjfélig kí-
keU összegyújt.eni, ami kedve- szólni a belföldi gyorSleher re a kérdésekre. Hasznos len- nchezse

h
get 

h
o
l
koz.. Pr

k
oblema hogy néhány órára fütő nél- s:::olgálni .  Este 20 óráig do/go:-

• 1 ül' h th t k 'f rduló- Yonat.ok problémáiról is . 2z 1s og_v e y1segern 7,su- .. l 'k , . - t f :.t - M' zot en a a a ocs, o mondotta kutató _ Jel�leo? ne. ha az elmélet es a gyakor- , f lta:k . · . . ·h ·d é 1 kul maradnak a tarta e ·mo::-
, 

tam a gepen, mm u o. ,�e 
idő alakulására. Hogyan lehet az a .,....�orlat, h=� " lat szakemberei néha össze- 1 ° es a_ va

ed

gan) 1 m r
k

eg I donyok - hallottam a napok- a '1'áltófűtö megérl:e:::ett, mar 
da • eg ldaní t .., '"-"'-" 1 1 na«yon k1oreg ett. meg o· ba ' k · .. -- t -1 M 'd b f · ·t"k /·át  gaz s.agosan m o ez a 

:> ,.....,...,te•wr ,-.,r> 'okat Is ülnének és megvitatnák ezeket pott már. 
. 1 � egy1 , ,smerosom o . . · aJ e e;e� u -

a 1_!'1ln' . ? 
• 

problémát? többs7ör átrend-<k a r--
1 

a problémákaL Mews' Miklós amikor lat_ta . . hogy csodalko· j .  Nem a. elso eset e_ kerem 
�u• -� 1 • zom szavain, 1g_v fol,·tatta: - - tette hozzá. - MasT:or ts 

Többcsoporlos vonatok 
delkező állomásokon. (Lőrincz) Budaiok-Harocs Ha nem h iszed, menj a fóme- j elóford11 lt már, hogy a titrta-

- Van rá lehetőség. Elsó-
' n.etirányítólloz. t•agy beszélj lékon nem i·olt fútó. Ilyenkor 
1 Kóbánya-hi:laló allomcisfón.ö- 1 két dolog kö:ött választha• 

oorban ilyennek •artom a több 
cooportos vonatok közlekedte--

j tését - mondott.a dr. M észá
roo Pcu. 

A vasutat szeretni kell 
1 kéve/. tunk, vagy beállu nk. mi ma-

Megfogadtam a tanácsot. gur1I:, vagy várunk. Néhány 
1 Utána júrtam a dolognak és I nappal ezelőtt az cgyilc kocsi-

sok mindent megtudtam. A , rendező ment fel fűteni 1t 

fómenetirányítóknál az ese- j mozdony konyhájára. A mun
l ménynaplóban például ez állt :  ka, a tartalélcgép nem állhat. Ké&- és háromcsoportos 

vona-to.k indításával jelen
tősen csökkenthető a va
rakozá..�i !do, amelyet a,;r; 

- Elle ell beszélgeté., - „1964. február 4-én Kób6-
, 

Az ipa rtelepeket zat·artala nu.l 
zik., mert megköt•etel;ük. meg a.:Uin pén.."t u nita��í::laló állomason � tü:ó kell kiszolgálni. 

elegy gyujiése jelent 
A ketcsoportoo vonat elegy&
nok összegyújtéséhez átlago
san fele annyi Idő kell csak, 
mint az egyc�oportosehoz. Há
rorncsoportos vonat esetében 
még kedve?.őbb a helyzet.. 

Hat..,n ülünk a pécsi mut.15 klub egyik. hel}i
ségébtn. Harom vontat.á.s-i, két forQ(llmi dola,o
=o és az: újságíró. Beszé1,getiink. A t'a.sútról. a 
1:asut.asél.etről foll/Ík a szó. Spontan. kötet t,,. 
nül indul.t a beszelgetés. 

- A gl/(lkran jelentkező kocsihiány e, a 
péesi i{)a.:gatoság fontosa bb csomópon jainak 
duguló..sa kedvezötle11ül befol11á.wlja a szallí
t.ast - jeg11ezte meg a sZ'igetvari al lornasfő
n.öi- - Mi például az elmult hetekben sem 
tudtunk. min<len esetb<'n elege-ndó üres ko, 
r.sit biz'osita.ni. �'óktn.t akkor nem, amikor 
Dombó1•ar bedugult-

Ha például M1.&koJ.oon egy
arant gyuju,ne!k ferenct•aro.'li 
és ,-a,fvosre-nd.ezó-i elegyei, ket 
fél vonatra való elegy'böl ösz
szeállítható egy szerelvény, 
amely Rá.kos,g egyhuzamban 
továobitható. Nem lényege;, - Az bizony k.el/.em.Mlen-iil é-r'il'lt benl'lii n.1,.et 
hogy a J..ét csoport arfulya m,- rs - szolt közbe vala ki, - Ilyenkor a fin·o
lyen. A lénye)?. az, hogy a ko- 1uilon felnapokat t·Psztegelnek a ,ze„clt'ények. 
rábban továbbitott elegy gyor- - Ha az ós;;i honapokban Dombóvá r dugul, 
sabban jut el céljához es nem azan nem csorlalko::nm - ,..erre 6:,: ,; jból a szr'it 
foglalja a helr t az lndító al- a sz1getrari fóni>k - Az �!lcmá.� régen k,
lomáson. tkl1e•ő ·é válik a nó te már kereteit. Az elmtllt hetekben an
mozdonyiorduló javfüi!'.11. A ttá/ jobban meolepe•t Gyékényes é. Mura
késéseket ugyaní� rend.szerint keresetur dur,ulá.<a. Jó-jó. hog11 megélénld.ilt 
az okozza, hogy későn indul- 1t tran:,ts;:á/,lftas, De hát erre jobban fel k..Z
nak a vonatok, mert a menet- lett t'olna készülni. 
rendben jelzett időre nem 

gya. 1 rJ dh 1 ,. • • d • ,1 1, t t lik össze a t.ovábbftá!'hoz szitl.{- - r IDOfl ll1Ch1 tn 1� hf rrf1f-ttf'.� tst t 
séges elegymennyiség, - kl'?di a pécsi ;ga:�ato<ég dolga: )_ia. 

A több <"SOPOr\00 vonatok Eaui'· nan a k<>rn regí/<'li nrákban K ,oerel
kózlekt-dtetésére a gyakorlat- rénut i ndíto tak l\'aqykllni:.•áról Pt>csbá"lt/11-
ban már tör1ént nP-llány pró- ra. \fi t  r,ondolnak. n,or,n,ri tdó aJ,it1 tette ml'IJ 
bálkozás, dc ez rr.ég nagyon a 1.'iO km-e., tá1"<>t � Több mint H <ira alatt. 
szórvú'llyos jelenség, Hasznos A pécs; fútóT,áz � h-•itkriro i., bPkapC"'oló
volna rendszeres� tenni e dott a folyammá rlar,c<lt be,zélgcté<:l>e. ö a 
módsz"'l' alkalmazását. 1nQZdm>JffP::e1ói ,i f.ánnótl� .• 1-orú-nt•e"li .,,.,l'fl• 

- HOflYan le/J.et ŐSSZPegvez- RIJUgl'llÓ l'Oltarnl és 11 feg11e!-e1"l ról hesúlt. 
te•ni nt a mód.•zert a t·onat- - Lea)Ohb 06-mo�do-n11<·eutöi �k a n uv.gdiJ
forg,al.mi ten,,:el? - két-dez- korha l'r küszöbén állnnk - mondotta. -
tűk. ;\-fé7 k,-'-hr.rorn ih·. és búcsut kell t·enni tó-

- A gyaKorla•ban jelenleg I lü_1<. A::: utá1>u ', 1,:m•eo,�,,; O"ne„ó�;,; Tc);zf.tt 
a biz;.onságo'i tervezés Jellem- m0a akad nf?hon11 iziq-réru1 T!'t(lSinl�zta . aztan 
zi az operntív tervek készité- minth" el l'áPtrilc •·olna. A fiatalnk méq tn
sét. Ruga'.masabb operatív ter- pasztnf,:, ( lanok, narn, ré.s2fü, .,-zertele,i, Tudrh
vezés so'.,kal kedvezőbb lenne ban. é, feq,.,,lm �eetts�oben mes.sze elmarad
a vasút ,?·imára - állapította nak a legjobba.le m ögött. A feladatokat ell'ég

jelent Az utasítások.a! is mer,tanut,ak.. Ez I 
netkul maradt ta�ta_lekmo�- * . . _ .. 

azonban m
.

e '.g ne-m elegend.ó ahhoz, hogy t'<l· donyon a:: allo�"._sfono� -�egi-
1 

r�aza ,·an az allomasfonok
!akt mestere le{lyen a szakmája llak. A gepet, tett a_ mo�do�y_i e�etőne�'. ne�. A munka nem állhat 
a rasutat szeretm is kelt . � �o?b1 t  ':'L�1bert �stia,1i r_o- a�ert. mert egyesek fittyet 

_ Ez igy 19az! _ helyeselr-ek a többiek. 

1 

mt�ot�L_K?�anya-h1zlalo al- , hanynak a fegyelemre, a ,·as-
• • lomasfonoketol tudtam meg. utó.sbecsületre. Persze az sem - Sohasem SZl'ret!fm ktrktdm folvtatta. - - Február 4-én a 41 1-121- megoldás, hogy a kocsirende-

Amtt most eI7l'l<mliak sem aurt teszem, hog-11 I'! ta.Ttalék szerel l'enyt hozott zők vagy akár az állomásfő
dic.sekedje-k, A mikor m.eg utaztam. ha jött az a késő délutáni órákban - , nök álljon be fűtőnek. Hogy 
enesités, hogy szolgalatba kell l.epnem, l'lem I mondotta, - A nappalos fú-

1 
szorult helyzetben mégis meg

::.1örtöl6dtem, mint most egves f1<1ta1-0k. Fog- t.önek. 18 órakor letelt a .�zol- teszik, az érthetó. Ok tudják 
tam a táskat és men tem. Ve1i.tnk annak ide- gálati idej". Valtótá r.!a még mit jelent, ha a vasút hibájá
jen jól megta.n.i1ották. mit Jelent ez a szó: nem volt sehol. őt azon ba11 ' ból elmarad az Uzemek kiszol
kőtel.t>sseg. A gépeinkkel se-m volt baj. A ez nem izga tta. Leszá llt a gálása. 
fekve maraáast pedig nem ismertük. Szégyen ' gépról, elköszönt. és sietett. De joggal felvetődik a kér
lett 1-'0!IUI ránk nézi-e, ha k,st>bb hiba mia t hogy elérj„ a t•o11atat. A ma- dés: a fútóházalc rezetót ho
uolgciwtk.éptel<'nne válik n gépii nk. gára maradt m ozdonyveuto a gyan iii rhetnek el ilyen. fe• 

- l>o. de azt í.s mondd m,og, hogy miért? s:::a bályok e rfelmében eg11ediil gyelme:et1ens0get Condo-
- j(',gyez!e meg egy, ugynnr,<ak regi moz- nem tolat hat. Nehány perces sabb, körültekintőbb , ezény-
donyi:ezetú. - Ha tP ralahol megálltál ragy , tanal:odás utan magam !'állat- léssel bizon:vara el lehet ne ke• 
hosu,abb ideig tarloz'kodtol, bizonyáta talál- ta,m a fú.tó �z�r,-pét. En_nek a '. riJ lni  az ilyen és hasonló ese-
tal munkai a g,>peder, 1 gepnek ugya nis 49 kocsit kel- 1 teket. 

- Amikor ki..sebb hibákat ,;.�zleltem, a ge- lett feldolgoz ni a grafikonos 
pen sohasem rártam a lnknto. okra, mmdíg 
megcain.á-ltam magam. Ha pedig úgy lc1ttam, 
hegy egyedül 1iem boldogu ok, a fútóh.azba 
&ri-e azonnal szóltam a res;wrto.ma.k.. A mufl
kaból ekkor &em uontam ki magam ott dol
gozta m a gépe n, ewii. t a lak.(ltoso1'kal. 

- Nagy gond az ulánpólliis. de méa n.i-
az 

Ismét megszervezik 
újítási előadók versenyét 

(vf) 

r,yobb problémai oko:nak a hetl'enkeCÍő. fe• Február 20-án s;,.akszerve- befejezést. Igen fontos. hogy a g11elmezet1en mozdon111:eze' ók. fA'het-<t m�- zetünk központjában tartott gazdasági vezetők rendszereként ille ni azokat, akik le-pten-nyomon meg- értekezleten értékelték az sen foglalkozzanak az újítási slel7! k az ura..s'tás�ka t. n<'m 1.i beszélve a sok 1963. évi újítás; eredményeket. üg�•ekkel is. 
Jel_eo-meghauul-asrol.. 1 Az értel,ezleten részt \'ettek a Lehetőleg havonta szá. - Nerr:i ,,agyok , htt'e a t·a kfegyelen:ne�. de ' megyei bizottsagok újítási fe- moltassá.k be az újítási e(t!I :"'·% !  ,,e-m l:tez_he-t_ fe�Jlle!e·m -�elku_l - lelősei, a Vasúti Fóo.sztály, a;,; előadókat a végzett mun-toldo,ta mRg az .��b-t,tkár gnn_<!olata az 1g?z- igazgatóságok és az üzemi ,·al- ká - 1  g'!t6sáa mu�katars'!_, -- Erre eppen :111Y .m,J,. lalatok újítá i előadó1. 1 , . 

ro 
_
. 

sea �·an. mtnt a no,·enynek a napfenyre. Az értekezleten l\llposi:ári Rendel�t . n,a elo, hoin: az 
ló\• folrl a beszélórfés má.�fél órán ál Béla, a Vasúti FJosz1ály I 

I 
ig_azgatosag?kn�l _es az �� 

�J . • � • A sut- . . , . . . . . . vallalatoknál feleven,<ént u11-
t."a kbo! mindt•éyig kiérzódöt· a vasút irá nt i  szakoszta!yanak_ u.1ita;,, cso- tásl ankétot tartsanak. 

· 

•zeretrt. E,ek l1Z emberek nemrsak s,Metik, portve�tőJe s?.amol! be a vas: . . .  
hanem féltik is a t'asutat Visl Ferene u!as UJ 1tomozga1om tavaly, Az értekezleten elhatáloz-. eredménveiról. Többek között ták, hogy me� Mészáros elvtárs. - A 

vonatonkénti <"legyg_vújtés 
miatt az lrdíth állomaso'<on. 
pah-audvarc,:<0n 3 menetrend
ben meghatározo t időr" nem 
l'T}indig �'Úl lk ös<7.e az elegy, 
l\Hre a 'következő t•onat in
dulhat a megado t iránvban. 
akkor viszont m;\r ti\hb az 
el�•. mint amrnnrl befér egy 
vonatba. Ez 

----------------------------------------- elmondotta. hogy ismét megszervezik az 

a torlódás llK"gelőzhe-tó "' 
több eso-portos tehervona

tok közl�kedtef.ést'vel. 
- Sokan úgy gondolják -

foh .. .., t,, , ·,,... 'l 
rendezópályaudvarok munká
jában, ha az e:egyet nem a 
naponként kijelölt vonatokkal 
továbbítják_ Nem gondo'nUJk 
arra. hogy sokkal kedvezóile
nebb. ha a rendezőpályaudvar 
lö'<.ésszerüen kapja az ele!!yet. 
Ilyenkor ugyanis összetorlódi,k 
a munka 

Az irányvona 'ok hasznJ 

Beszél!!ettün:, annak szüksé
gességérí51 is, hogy több irány
vonatot, 

elsösorban rakodással kép• 
zett lrányvonaiot kellene 

közlekedtetni. 
Kedvező gépe,;ítés mellett 
ugyanis a rakodással képzett 
irányvonat jóval gazdaságo
sabb a rendezés,;e] képzett 
i rányvonatnál. Ennek az az 
oka, hogy az előbbieknél 

A Vasúti Tudományos Kutatóintézet izotóp la.boratóriumába.,.1 többirányú kísérleteket foly
tatnak izotópok segítségével a közlekedés fejlesztéséért. A kutatómunkát szolgá!ó Marklin• 

vasúton kísérleteznek az Izotópokkal működ tetett térközjelzőkkel. Az izotópos jelzőberen
dezések az e:idigi szánútások szerint jóval olcsóbbak, mín1 a hagyományos módszerPkkel 

működteteU b� jelzoöerendezések.. (l\lTI Fotó Ba.jkor József felv.) 

az 1963-ban bevezetésre újítási előadók versenyét. 
került 2217 újítás 41 mii- A verseny legfóbb köYetelmé-
lió forint megtakarítást nye az el fogadott újítások 

eredményezett. gyors bevezetése lesz. Ezálta.l 
A múlt év folyamán ao száza- Jehetövé válik hogy a meg
lékkal sikerült c ,�kkenteni a.r takarítások m ielóbb jelentkez
elinté7..etlen újítások �2ámát. zenek. 
Ez az ügyinté?.és minőségi ja- 1 mlását mutatja. Az újí tási 
üg)·eknek a szn.kmai kollégium ' ! . 

k és a szaksze, .. ,ezet központi I\L igazgatóságO Versenye 
�-ezetőségének határozata aló.p-
ján való intézése eredményes 1 963. IV. negyedé\'ének 
volt. Különösen sokat segített eredményei szerint az igazga• 
a s:zak\'éleménye-zők verse- tóságok helyezési son·endje, 
nye. A járműjavítás területén valamint - a, versenyben elő
ezt a \'ersenyt mindkét félév- írt célJmüzések aJapján - a 
ben a Szol noki Jármii}a dtó , százalékban kifejezett teljesít
szakvéleményezői n.,·erték. 1 ményelr a következők szerint 

A vita során többen k ifogá- aJakultak : 
solták az üg\'intézés e<eten- 1. Szombathely 100,25 • 0 • 
kéntl elhúzódását. En nek oka 2. Szeged 97,25 o 0 
az, hog:; 3. Pécs 96, 79 o 0 

a ,javaslatok elbírálásának 4.  Budapest 93,29 • 0 
első szakaszában nem 5. Miskolc 93.2S • 0 
,>i7JSgálják az összes körül- ü. D:b:ecen . 92,96 • 0 

ményeket. A hálozat eredmenye - a • . . vonatkozó célkitűzések ered-Az el�osorban nzsgalandó mén\'einek összesítés alap'án alapfeltételek : fennaL'-e a gaz- _ 95 58 "  e J 

�aslÍ{li e-re_dmény, meg;_an-e .a 1963. á��ilis 1-tól decembet" 1ai:a�!at viszonyla.gos_ �7donsa- 31-ig terjedő időszak alapjá11 ga, 3a.vit,a·�- a mi7:oseget es értékelt éves helyezés k".  nem tartozt,,-e az u,1ttó m un.- vetkező: 
a 0 

kaköri kötelessége; k!izé? - l. Szombathely 101 24 • ; 2 Ha ezeket az al_apv�t?_ szem- Pécs 1 00, 1 0  '', :  3. ' S�ged P_?ntokat , n_e':1 Vl7�_gál,1�k kel- 99.56 o n: 4. Debrecen 97.64 o , :  loen.-
elh ..izod1k a_z _ugy ': rend- 5 .  Miskolc 97,33 • , :  6 .  Budaszennt csak birosai elott nyer pest 96,02 o „ 
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0 R V O S I T A N Á C S O K: 

Hogyan étkezzünk, ruházkod junk a tavasz küszöbén? 
A tavasz naptárt beköszön

tését jóval megelőzi az emberi 
szervl"zetben az úgynevezett 
bf.ológlai tavasz jelentkezése. 
A sz.ervezet műlködése ilyen
ko.r sok apró összetevőjében 
rne;gváltoz.iJk és így az új aob 
összehangolt működés bekö
vetkeztéig érzékenyebb, alkal

mazkodó képessége korlátozot
tabb. A külvilághól érkező in
gerek, amelyek normális vi
sz.onyoik: között nem okoznak 
megbetegedést, ebben az idó-
smkban éppen a fentiek miatt 1 

kórokozólklk:á válhatnak. 

A-B--C-D vitamin 

:kis fedetlen t.estfelilieten éri az A; évszakok változása kö
embert, csökkenti a vitamin- z.ött a tél-tavasz átmenet .ké
termelést és ezzel a szervezet pezi a legnagyobb i ngert az 
raktárainak hamairal:>bl kime- emlberi szervezetre. Az embert 
rillését eredményezi. D vita- körülvevő levegő rlyomása, hő

Az új munkásvédelmi törvényről 
min forrásaink: halmájo!aj, mérséklete, nedve.sségtartal- II. 1 minden esetben azokkal a jo-

1 
val jar. Ennek kihangsúlyo-

vaj, tej, tojás. ma, mozgása, mind, mind ha- űzemellenőrnések során bő- go!<J<al, __ mellyel eddig is ren- �ra
. degyes .s�szervez.eti 

A vitaminok másik nagy tással van, mégpedig annál na- ven ·akad példa arra, hogy , 
de,keztunl\ b1zottsá„ok titki;fa1i:a.k hely-

csoportját - B vHamin félék, gyobb hatással, minél nagyol:>b egyes helyeken a termelés köz- 1 Bár 19ü3-ban a halálc,s és 
l 

telen á.11ásfoglalasa mdft l>en
C vitamin - a szervezet rak- a változás és minél rövidebb vetlen irányítói de magU:C a , csonkulásos balesetek száma nün.ket. Vannak olyan esetek, 
tározni nem tudja, ezért a 1dó alatt következik be. Hogy szolgálati vezetők sem ismeiik 1 1962-höz viszonyítva csökk�t, �?gy a swlgálat� hely_ v�tó
szlikségletet naponta kell bíz- ezek az ingerek edző, vagy ; a munkásvédelem törvényes a helyzet korántsem kielég1tő. Jét a munkásvédelrru törvé
tosítanun'k. megbetegítő hatásúak-_e. az a előírásait. Volt idő, hogy pél- : A f<:11nálló helyzet szü�gessé nyek betartásának elmulnsz-

Normális vegyes táplálkozás szervezet alkalmazkodo képes- d •u1 "'•·· .,.., .. 1 v-<u-< -- teszi hogy a szolgála\j veze- tásáért megbírságoljuk. Eló-
,,E,.c.ét "l f.11· rlg a a ...,on""os ...,_....,.. es t"k ' k t· bl ott á f rd · h ·-1-kielégítí ezt a követelményt. A �.- 0 _ • " • _ Kitérőgyárban a művezetők az o a sza ·szerveze i z s g- o ult mar, c,gy a S?.<UV<Ger"-

húsételek sorát télen ís bő- A homersékleiv�to�k 1n- l ellenőrzést végző munkásvé- gal együttesen további erofe- vezeti bizottság titkára rosz
víthetjük halalf!kal, melyek gei:t képeznek_ 1!-kar :5okken�, , delnti felügyelőnek úgy nyilat- szítést tegyenek a baleseti ve- szul értelmezett együttmúkö
közül a tengeriek nagy A és 

I 

akar em_elkedo Je_lleguek. 
_
Nya- koztak, hogy nincs tudomá- szélyek felszámolására. E M- dés alapjá,n - annak elle-

0 vitamin tarlalommal tűn- ron, amikor a bőrerek tagab- suk olyan előírásokról mlsze- ren az együttműködés elen- nére, hogy me� van győzódve 
A kUlvilág ingereit nem vá- nek ki. A tejtermékek - tej, bak, az érnzúkítő hidegingerek rint a darukötözőkne�' vizsgá- gedhet�tlen. .. .. az eljárás jogosságáról -

logathatju,k meg, de fel.készít- túró, sajt, vaj - az értékes veszik erősebben igénybe a val kelJ rendelkezniök, 
1 

Az erdekek kozo_sek, e1;yes mindent el•követ, ho,gy a ki-
hetjük szervezetünket a véde- fehérjéken kívül a ,itamin- szervezet reakciólkészségét. Té- . . helyeken a szolgálati vezető és sza'bott bírságtól a szakszer.. 
lemre. Az egyik ilyen mód a szüikségletek jó részét is fede- len, szűkebb bőrerek mellett a _De

. :1em �el! messz�re menm szakszervezeti bizottság még- vezet tekintsen el. 
szervezet vitaminokkal. való zik. Nem szabad !kihagyni az tágító meleg ingerek erőseb- pe:daert, h,_sze1: ma is számos is külön utakon igyekszik a Az új törvény előírásai aJa
ellátottságának blzt.o6ítása. étrendool a főzelékeket, mind bek. Tavasszal. és ősszel mind �l�����lg

s�:ti��1:ri�
a�, :��� P!'Oblémákat �egoldanl. E_!léff- pot biztosítanak a munkás-

A vitaminok egy irésze, ilyen a szárazakat - bab, borsó, a , lehü,:és, mind a felmelege- lekedés- és Postaügyi lV".t• �eges _a !:l?nkásvéd�lmi orse-

1 

védelem eredményesebb téte
az A ÉS D vitamin, raktározó- lencse - mind a fri&se1!:et - des eleg erős ingert jelent a , zté . K llé . 19

..., gek peldáJat említeni. A szak- léhez. Azt is látni kell a7,0n
ciik a szervezetben. Vitamin- sárgarépa, káposzta, kelká- szervezetnek. Részben azért, 1:•� . . -�um 

h .
0

12r�fé�n A vonali vezetők ee:,, részétől ban, hogy a törvényben biz
raktáraink azonban nem ki- poszta, cékla, spenót stb. A részben a leve_?? . ned,·essé�- :-�,;�r�Jele� fok:Zására" ki- még ':la _sem . �p�ák m�g a tosított jogok �!l}"In.agUkban 
meríthc-tetlenek, s a tél vége kenyér és burgonya aránylag tartalmának h�rz"s� . megte- adott határozatát. Söt egyes I 

mui:kásvéde;1rru o�ok a támo- ehhez nem elég�eg� 
felé kezdenek :kiürülni, újabb kis vitamin tartalmúak, de te- vesztő volta rr,uatt válik a ta-

1 igazgatóságok
. 

osztályvezetői m
gatá�t

�.
- amit az ugy érdeke A _ munkásvédelmi tevé-

feltöltéséról a táplálék célsze- kintve, hogy jelentős mennyi- v:3-sz a _meghulések leg'l;yak<>: sem ismerik. jóllehet az abban �- an. .. • .. kenys� ak:J_tor lesz hatásos, 
rú megválogatásával !kell gon- ségeket fogyasztunk belőlük, nl:>b idoszakává. Az emben , foglaltak betartásának e1len- J 

Ami�or_ az egyutt:nuködés ha mmdenk1 a maga terüle
doskodmmk. az általuk szervezetünkbe jutó hőérzés ugyarus 10 C fok kö- őrzése feladatukat képezi fontossa,z-,at hangsulyozzuk, tén kiveszi a részét mlnd a 

Az A vitamin legfontosabb v:itaminmennyiség számottevő, rül változik, azonos nedves- S , 1 tt 1 
i ta szót kell emelni az olyan jogok, mind a kötelességek 

forrásai halmáj, tejszín, vaj, 
j 

Végül a S2lükséges klegész(tést ségtartalom mellett 1 0  fok fö- zamos O Y3;ll ese e , 8 • ,,együttműködés" ellen, amely I gyakorliásában. 
to1.·á··'-áJ·a, sirgarépa, cékla, a gyu„ mölcso„ k - alma, o·trom, löttj hőm�i,SoékletnAJ szub- lálkoz�k, amikor az tr�yi�ó az elvi állá."""ntok feladásá- Tak'- J · -• =.s . ' , - a . . szakmai szen·ek képv1selo1 •·.-~ .. cs ozso:a 
paraj, kelkáposzta, A D vita- narancs - adják meg. Je�tív �elege� f'?:kozódik, kétségbe vonjá.k a. munkásvé-
min &7JÜkségletét a szervezet A változatosan tervezett ve- szmte fulledtsegérzés�nk !,á- delmi felügyelők törvényben 82lintén a tápláJ.ékból veszi, gyes táplálkozás mellett egész- mad, 10 fok alatti htl'll'l-21'5';k- biztosított jogait. Ilyen esete'k Ne'pgazdasa'g"1 e'rdek a felesleges u'ta't1"a'ro'k :részben készen, részben elő- séges embernek külön vita- letnél ugyan.n a nedvesseg- elsősorban létesítmények terv-
vitaminja formájában, s a nap minadagolás gyógyszer formá- tartalom a hidegérzést fokoz- bíráló tárgyalásain ,  üzembe- , 

'k 
.. , 

'ibolyántúli sugárzásának hatá- j ában nem szükséges. A fe- za. helyezései engedélyeknél, es sorompo megszuntetese sára alakul ezután ez a bór- leslegesen adott vitamin Ieg- vagy üzemleállíláskor fordul- ! _ 
ben kész vítaminná. Téli idő- többször hatástalan, sót a túl- Réteges öltözködés nak elő. Legutóbb például : l\'Iezoga'.'daságunk . s�ialista 
ben a napsugárzás hiánya, adagolás - szerencsére ritkán Fényeslitke-állomás beruhá- át=zese sok dulout.at fe-

ségtelenné vált útátjárók és a 
nem indokolt sorompók meg
szüntetése tehát fontos né1>
gazdasági érdek. Kétségbe 
vonjuk például annak szüksé
gességét, hogy Lövő mellett 
90 méter ho,<;szú_cágba,n három, 
sorompóval ellátott útátjárót 
tartsunk fenn. 

vagy az a tény, hogy csak igen - betegségeket is okozhat. Tehát öltözködésünkben na- 1 zásána.k tárgyalásán:il az lcslegessé tett, így nincs szük-
gyon gyorsan kell alkalmaz- egyL1< meghívott sz:i.kmai veze- �g az ezekhez kapcsolódó, jó
kodnunk a nap folyamán is tő sehogysem akart.a megérte- res�t . sorompóval ellátott út-
széles skálájú hőmérséklet- ni, hogy a szakszervezet kép- átJarókra se:11. 
ír..gadozásokhoz és ezt legjob- viselőjének joga i.·an előírása- A .. So_prmii _ Pályafcnntartasi 
ban a rét�es öltözködl'SSel kat tenni a dolgozókat érintő FöruJkseg teruletén a közel
valá&íthatjuk meg. A rét�o.1< kérdésekben. Az ilyen esetek múltban jármúszámlálást tar
száma könnyen változtatható megel.Szhetők. ha a vasút szak- tottak az útátjáróknál. Bel:>i
a szükségletnek megfelelően. mai vezetői , de a szakszerve- zonyosodott, hogy naponta két-

Sok-sok tanác90t lehetne zeti szervek is gondot fordita- három jármú miatt :1em é.-de-
még felsorolni, amelyek nem- nak arra, hogy az úi törvény mes fenntartanj sorompókat, 
csak a tavaszra, hanem min- megjelenésekor megismerjék de még útátjárót sem, Ké.rés
de:n évszakra érvényesek. De és ismertessék a törvény vo- se! fordultunk a Győr-Sopron 

Perlaki Gyula 

1'1EGDÍRÁ.LIUK 

ezek tárgyalását hagyjuk más- nalkozó elóirá.�ait, megyei Tanácshoz: Jám1jon a rákosi motorüzem főn.ö�é-
' korra. Szóljunk néhány s1.ót Gyakran szóvátették, hogy hozzá néhány csekély forgal- gét. Hogy miért? 

még azokhoz. aikik minden a munkásvédelmi törvények , mú útátjáró. ílletóleg az ott Azért. mert a főnökség Deli 
elővigyázat0&sá,g eD<>r.ére meg- nem biztosítanak elég j kört I elhelvezett sorompó megszün- pályaudvartól rendszeruen 
betegszenek. Ezeknek önmn- a mulasztást elkö\·etőkkel 

I 

tetéséhez. kél"t 1.·011atkísérőket a motor
guk. egészségüjt érdeltében szembeni eljárásra, Most ezek Kérésünkre megtörtént a futópróbákhoz, de a próbák 
ajánlatos. hogy minél hamn- a jogok mind a szakmai ve-- megjelölt helyek közigazgatá- j nagyon pontatlanul indulnak.. 
rnbb orvoshoz forduljanak. Ne zetók, mind a szakszervezeti s; bejárása. A helyszíni szem- Ha 9 ragy 10 órára kérik • 
hanyagolják el bajukat, ne te- szervek viszonylatában bö- léró! készült jegyzőkönyv a vonatkíséröket, a próba rend
remtsék meg a Jehető.ségét an- viiltek. De a jookórl>ői•ü(és megszüntetést javasolta péJ- 1 szerint csak 16 ra.gy 17 órakor 
nak, hogy s,zövódmények ki- egyma.gdban nem elégséges a dáuJ a Győr-So;rron. vonalon a Indul, s a vonatkísérők addig 
fejlődhessenek, mert azáltal fennálló helyzet meu,avttá.sá- 21 , 31, 34, 41 és 45-ös számú Kelenföld állomáson töitik a 
gyógyításulk nehezebb, gyógvu- ra.. Annak érdekében cseleked• őrhelyeknél. A napokban meg- kényszerpiheno"'t, a motOffa 
lásuk pedig elhúzódik és eset- ni is kell. Cselekedni pedig kaptuk a megyei tanács hatá- va.rt•a. 
leg nem ls lesz tökéletes. Em- 1tkkor tudunk. ha ü,zinten le- rozatát. amely ezytől egyig el- Amikor a késések miatt pa-
bertársaikkal szemben pedig .  számolunk azokkal a hibákkal, utasította javaslatainkat, naszkodtunk a főnökségnek, 
az a kötelességük. hogy lehe- \ melyeknek az elmúlt időszak- Az útátjárók és az azokhoz semmit mondó válaszokat 
tfüeg ne vigytik át a fertőzést I 

ban részesei voltunk. Az !gaz- kapcsolódó sorompók fenn- kaptunk. Vonatkisérőlnk a téli 
másokra. ságérzet azt diktálja, hogy tartása sok munkaerőt köt le, forgalomban sokat dolgoznak, 

bevalljuk, miszerint sem a sok pénzébe kerül a vasútnak. s az ilyen felesleges várakozá-
Dr. Zrinyi Tamás szakmai vezetők, de a szak- Egv őrhely évi bérkoltsége leg- 1 sí idők csa.k nehezítik munká-

adjunktus I szervezeti S7,ervek sem éltek alább 70 ezer forint. A szűk- jukat. Foki István 

A múlt évben korszerűsítették az Utasellátó pécsi étterm�t. Február 8-án Kel.enföld al
lomásról a „Megállj" álllbú 
kijárati jelzőtől az M 392 005 
sz. motorral vontatott anyag
vonat megíndu1t ,._ keresztbe 
bejáró lL sz. személyvonat 
felé. A két vonat egymástól 
30 cm távolságra állt meg. A 
balesetet a Keletí-fütöház lét
számába tartozó Fülöp József 
mozdonyvezető és Pillár Ru

dolf gépkezelő hárították el. 
Idejében észrevették a felé
jük közeledő anyagvonatot. 
flberségükért a budapesti igaz
gatóság vezetője 1000-1000 fo
rint jutalomban részesítette 
őket. A jelzés nélldil mozgó 
anyagvonattal történő veszé
lyeztetésért Fülöp István mo
torvezető és Farkas Károly 
vonatvezető ellen eljárás in
dullt. 

Képünkön az étterem egy részlete látható 
(MTI Lajos György felv.) 

Munkásvédelmi tanfolyam 
a Keleti-pályaudvaron 

A Keleti pályaudvar szak
szervezeti bizottsága nagy 
gondot fordít a munkásvéde
lemre. Tevékenységük ko
rántsem merül ki a havonta 
megtartott üzemszemlékbe.n, 
a kötelező oktatásokl:>an, ame
lyeket munkás-védelmi kisfil
mek vetítésével tesznek von
zóvá, 

EEedményesen tevékeny-
kednek az aktívák is. A szak
szervezeti bizottság munkás
védelmi felelősének irányítá
sával, rendszeresen ellenőr
zik a pályaudvar helyiségei
nek éti peronjainak tisztasá
gát. Ha valahol rendellenes
séget fedeznek fel, nyomban 
intézkednek. 

A szakszervezeti bizottság 
nem feledkezik meg az aktí
válc képzéséről sem. Legutóbb 
február 20-án egész napos tan
folyamot tartottak részükre. A 
tanfolyamon 25 aktíva vett 
részt. Meghívtak olyan dolgo
zókat is, akik balesetveszélyes 
munkakörökben dolgoznak. 

A tanfolyamon, amelyet 
Tóth III. András szb-titkár 
nyitott meg, Dr. Endes Lajos 
tanácsos A szakszervezetek 
szerepe és feladata a dolgozók 
élet- és munkak,örülményei
nek fejlesztésében, A szak-

szervezeti bizott.ságok mun
kásvédelmi felügyelőinek és 
munkásvédelmi bizottságai
nak munkamóds.mrei, Beré
nyi Vilm-OS felügyelő A mun
kásvédelmi oktató és felvilá
gositó munka jelentősége, A 
munká.svédelmi propa ga:n,da. 
és agitáció formái és eszközei, 
Serföző János intéző A mun
kásvédelmi őrségek jelentő
sége, A munkásvédelmi őrök 
tevékenysége, Breinner Fe
renc vezető főellenőr. bizton
sági megbízott A !,eggyakoribb 
baleseti veszélyforrások és 
feLszámoliisukkal kapcsolatos 
tennivalók, továbbá A mun
kásvédelmi felügyelők és ak
tivisták feladatai a bale�tek 
kiviz.sgálásában címmel tar
tott előadást. 

A tanfolyam, amelynek 
megi:endezésében a szakszer
vezeti bizottság minden segít
séget megkapott a pályaudvar 
vezetőitől, munkásvédelmi 
filmek vetítésével ért véget, 

* 

Február 13-án Nyíregyháza. 
állomáson a 17. sz. vágányról 
kihaladó 411 038 sz. I. tarta
lék és a 411 256 8z. V. tarta
lék a 46. sz. váltónál szembe 
találkozott és horzsolódott egy
mással. A 411 256 sz. gép szer
kocsija, valamint a 411 038 sz, 
gép tola tyúszekrénye meg
rongálódott, és üzemképte
len-né vált. Személvsérülés nem 
történt. 

* 

Elmondták a szakszerveze- Február 14-én 12,20 órakor, 
ti bizottságban azt is, hogy a és 15,30 órakor Drahos Péter 
közeljövőben a munkásvédel•

1

· váltókezelő Kecskemét állo
mi őrök részére külön ren- máson tolatás közben nem 
deznek tanfolyamot. A pá- megfelelő váltóállító gombo
lyaudvaron egyébként 48 mun- kat kezelt. Mindkét esetben 
kásvédelrni őr tevékenykedik. kocsik siklottak ki . 

Baleseti krónika 
Február 19-én 23 órakor Bi

cere állomáson. Csomós József 
sormn.pókezelö ittas á llapot
ban egy fadarabbal összecsa
var.a az előjelző huzalait. En
nek következtében a 8349 és a 
8339 sz, vonatok reszére cSilk 
későn tudtak jelzőt kezelni. 

* 
Február 20-án, 11 óra 28-

kor Szolnok állomáson helyte
len váltóálhtás miatt a „forga
lom 14" vágány helyett, a fog
lalt „bejárat 3"-ra állították 
az 1781. sz. vonat elegyét. A 
rátolás következtében több 
koesi oldalára dőLt, és több 
kisiklott. A baleset következ
tében 5 vágány záródott el. 

* 

Február 21-<!in, Miskolc-ren-
dezón a 411 134 sz. mozdony 
az állomás 411  068 sz. tarta
lékmozdonyával horzsolódott. 
A 411  131-es szerkocsija és egy 
kocsi kisiklott. A baleset oka 
a megállj jelzés figyelmen kí
,·ü! hagyása. 

* 

Snmélyi sérülések 

Február 14-én Türje és Ukk 
között a tolt menetben közle
kedő 1252. sz. tvb 2 pályako
csi val kisiklott. A baleset kö
vetkeztében 3 pályamunkás 
életét vesztette, 1 munkás élet
veszélyes, 2 súlyos és 6 köny-

nyebb sérülést szenvedett. A 
baleset azért következett be, 
mert az engedélyezett 5 km 
belyett kb. 35 km sebességgel 
közlekedett a tvg-men.et. 

* 

Február 17-én 8,05 órakor 
Görögszállás állomáson C;;ibe
re Sándor vonatkísérő a VL 
sz. vágányon kocsiakasztás 
közben súlyos fej- és lábsérü
lést szenvedett. A baleset 
azért következett be, mert ne
vezett az akasztást az V. és 
VI. vágány keresztezésében 
akarta elvégezni. Akasztás 
közben megbotlott és elesett. 

* 
Február 12-én Tokod állo-

máson a 3568 sz. vonat foglalt 
vágányra járt. A vonatot a 
vonatvezető vészfékkel meg
állította, de az összeütközést, 
már nem tudta megakadályoz
ni, aminek következtében több 
kocsi kisiklás nélkül ö sze
akadt és a vonat figyelőbódé
,ia összenyomódott. Személysé
rülés nem történt. 

* 

Febmár 16-án a Rákos állo-
másra bejáró 463. sz. vonat a 
biztonsági határjelzöt 30 ko
csihosszal meghaladta. 

Február 21-én, 22.40 órakor 
Hajmáskér állomáson a pft. 
csonkában álló tvg-motorko
csit a 6098 sz. vonat tolatás 
közben megnyomta.. A baleset 

azért következett be, mert a 
vonat mozdonyve-Letője enge
dély nélkül ,·égzett mozgást. 

* 

Február 17-én, 11.15 óra.kor 
Székefehérvá.r állomáson a 19. 
sz. vágányon álló 1291 sz, vo
nat jelziíkoosi ütközó;iénél fog
lalatoskodó Kontics Lá zló ko
csi vlz,;;gáiót a ráguritott 4 ko
csiból álló kocsisor össze
nyomta. Sérüléseibe beie
halt. 

* 

Február 21-én, Kóbánya-
felsö állomáson a tolatást vég
ző tartalék halálra gázolta 
Csikós Béla 23 éves, kocsiren
dezői vizsgával nem rendelke
ző, önálló munkára beosztott 
koosirendezót, Nevezett 1963. 
október 4-én lépett a vasút 
szolgálatába, 

* 
Február l9-én 11 .30 61-akOt' 

Mecsekalja-Cserkút állomá· 
son a 2402 sz, áthaladó vonat 
halálra gázol'a Bodai Ernő 
málház6t. aki szol(!álatteljesí• 
tés közben ·ea11 erősen itta.a 
civil utast iq„ekezett figyel
meztetni a késóbb őt el• 
ütő voMt veszélyére. Az 
utazók biztonsá114 feletti 
.s:z:oloá.latán is túlmenó 
kötelezettség-teljesítésnek lett 
áldozata. Az utas megme11e
küH. 

* 

Február 20-án Sárospatak-
átrakó állomáson a keskeny 
és normál nyomközű szúkí• 
tett vágányközben a mozgóko
rsfk közé szorult 3 átraikómun
kás. Mindhárman megsérültek. 
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T arlsuk be a törvényeket Kétegyháza állomlÍ8 

a társadalombiztosítási munkában cl
�

léhól 

árcius 15-én száztizenha-
I 

lehe:tett visszaforgatni: 1945-
l'Cétségtelen hogy társad.a-

, 
bérből vagy a táppénzből hány i:-intot vontak le tartásdíj ci- Naponta mintegy 3�00 �ta� M todszor idézzük iinnepl ben végül_ is felszabadult a; 

lomhi:zitosítás/ vonalon fokoza.. havi, mHyen összegű részlet- mén. Ez az összeg több, mint 
I 

fo�dul meg �éter
haza 

l 
all� . emlékezéssel történelmünk rrw,gyar nep. 

ta!an csokken a törvénysérté- ben vonják le, s hova fordul- a táppénz 45 százaléka. m:3-s
g

n, 
t 

me
g
l
i

ne 
ek �o

r:
i:�� egyik legszebb forradabmi ese- A mi örökségünk 1848 min,-

sek S>Jáma. Azonban még van- 1 hat. ha az intézkedést sérel- A törvény kimondja, hogy
1 ,nm en 

�
e 

1 

eszn
l b nyolftá ményét, az 1848-as nemzeti den haladó hagyománya . Ta-

MÁRC I U S I  I FJAK 

nak olyan szolgálati fónoksé- mesnek tartja. táppénzből csak a tartásdíjat �t:1 zavar a f0 .  
d

e
l 

O 
· i� k 't forradalmat és s:utbadscíghar- ?tuLó s:,'orgaZ.muan dolg.J.?Ó if-

gek, ahol a törvényességet Mivel a dolgozót 30 napon és a túlfizetett táppén� lehet 1 �a':r!·/' for�a ��y 
o
rfiz�' z�- cot. Az a márciusi nap meg• júságu.;;_k méltán tekintheti 

megsér.t,ik. belúl értesítették. csak a tár- levonni. A levon.ás osszege 

1 

�gat Ja n:iar 

t
e 

F!gvelmezett pecsételte Magyarországon a magát az egykori márciusi if
sadalomb1ztosítási tanács hwa- 1 azonban nem haladhatja 1;1-eg Cl 1� '.1. :•me 

d énve h�"v feudalizmus bukását és meg- jak utódjának. Jelenünk be-
Túlfizetés tott a jogosság. vagy a jogta- , a kifizetendő táppénz 33 szaza- m

�
n aJu 

1 

e_re 

� 1 �ik � nyitotta népünk előtt a nem- teljesül.ése a márciusi ifjak. 
lanság kérdésében határozatot lék.át. A törvénysértő eljár!1,s- b� ese_tmen esen 

° 
go · ' zet; önállóság. a polgári fel- legszebb álmaina k. Petőfi még 

A &2l0lnoki jármújavítóban I hozn;i - nevez�tt feUebbe_zése · sal havi 137 forinttal _tob7? t_ap- I a omas. 
* 

emel'cedés útját. aggódva kérdezte „Lesz-e gyű.-
például Palla János táppénzét e�e.te_n. H� a tars�dalom b,zto- ! p�11zt vontak le Egn Mihaly- . 

• 

• .. 
. . 

• ; A márciusi ifjak, a,lcik a,k- mölcs a fán, mel_�ek nincs 
l963. július hónapban 56 fo- sitasi tanacs hataroza!a . kt- 1 tó!. .. , . , 1 Jol mukod1K_ az áHon:ias?n kor Táncsir,3 Mihályt ki.szaba- ,:irága _ avagy vira.g, ,:agy � 
rinttal magasabb öss?.egben fo- mondJa. hogy a dolgozo Jogta- A tobbletle,onast _termesze- a szakszervezeti poht1ka1 1s- . 

d' t ' k  b "" t"" "bői bátran hazám ifjúsága?'' - Mi mar 
Jyósitották. E2lt 30 napon be- lan ul vette fel a túlfizetett ösz- tesen törvény szermt nssza ' kola. 30 hallgatója van, az 

1

, ,tot: , or eme 
H · b b irgok a szocializmus virágait gon

lü észrevették, s a túl!fizet.és- szeget. a levonás csak ezután kellett volna utalm a dolg_o- előadásokat Szépfalusi István, Sfem; .  en[z!ek a 
·a

a
d�� meg dczzuk s népün'c ma újra � 

ről a dolgozót értesítették. De, eszközöfhetó. Pali,, János ese- zón?"k. P:z. elmaradt l�v01;�t I a pártalapszervezet tilká�a ��fi��a s::,,, 
n

�:i�r a · csata- f(jlődé� élvonalában halad. 
hogy hol kereshet jogorvosla- tében szabályta /a.11ul jártak el. Pl:<hg kesobb a dolgo.z.o _bére- tartja. Az i kola foglalkoza- me•őn kelleit megvédeni a ha- • . ··röksé e a,z,oké tot arról nem táJ"éko;itatták A I bői kellett volna eszkozoln1. sain rendszerint valamennvi , - '--d · • Akk 11 ,f arcius O • g ! 

• 
•· 

0 • • 
T''bbl 1 

- . . - zat, a sza .,., sago;,. or, l'l'I csak az hrnatkozhat ra �!fizetett OSS7.e�et a do�ozo-

1 

O et evonas 
Táppénzmegvonás I hallgato reszt vesz. H48-ban 11.emcsa.k ijjús�gun�. példaképének t<>kintve Pet.öfit tói ennek ellenere levon�k ., • * • de Kossuth La ios sza1Jat _1w- és harcost.írsait, aki az ő har-Ez n0n; volt hel?'es . elJaras. , A Budafok-Ha1:os állomás A Nyugati pályaudvar tár- j vetö egés-z néµirnk az europa! 'k t folyt;a ti·a fá radnzik a. A dolgozot értes1ten 1_ kelle!i lé�zámáb� tarto�,0 Eg,:, Mi- i,adalombiztositási csoportjá- j Az állomás vezetőinek ér- haladás élvona!á.ban küzdött. ��ralivnus építésén. volna arról, _ho� a _  túlflzet.es 

I 
haly k�si rend�u_:> havi 1 100 ban nyilván tartott Kiss Istt.-á11 deme, hogy Kéteg�•házán jó a j Azon az emlé-ke�etes fo-rradal-milyen szolgal�t�sból_ sza1;11a - fo!·mt táppénzeből.  felhavon- 1963 szeptember 6-án orvosi közösségi élet. Szép példa er- mi tavaszon adta ki Marx és zik, mikor folyos1t.ották es a , \.ent 250. ossze6en havi 500 fo- ellenőr.lésen nem vett reszt .  • re, hogy a dolgozók össze- 1 Engels a Kommunista Ki.ált-

ezéri az erre a napra járó adott pénzükön televiziót vá- 1 L'ányt, tú!mutatt•a a nemzeti Ú T R A K É S Z E N  A B A L T I K A-2 
.. .. , tápPél;zét a _helyi �.ársadalo1;1- j s�roltak._ és a készúlé�et kul- 1 forradalmakon. s feli.�men>e � 1 Nyuód1Jba vonult vasutasokat tuntettek ki �•ztos,tó ta;1acs határozata nel- I turtermiJkben helyeztek el. t forradalmakba n még _

_ 
• 
yezPtO I 

A közel múltban Moszkváb
ól 

b 1-
u

J _
lev

'?
nták

; . . . Panaszolják viszont a kél- ��e-r_epet �gya� nem vno. de 
a visszatért Rigába a Baltika, az 

A:z év elején nyugdíjba. vo- valamint a núniszleri és a mi- l _Tappen.."t
t

. ,lyden
l 

c,me
b . nt 

k_iz_a� j egyháziak hogy állomásuk JOt>o letete!"enyesét • Jelentő 
első szovjet gyártmányú m<>-

nult vasutasok fogadasara ke- n iszterhelyettesi dicséreteket. 1 ';;;laf1 a 
k 

arsa _ a om 12 os,t�s, 
felvételi épülete nagyon elha- munkásosztály szerepet. 

torvonat. Az expresszvonawt 
ru··u --r február 25-én a vasűti A kitüntetksekért. dicsére- n

A
acsna va

h
n 

1
1oga m�

árt
gvonn1.

1 , nyagolt. Ráférne már az ala- 1848-ban polgári forradalom Moszkvában megtekintették a 
= t k ' t S „ kösd S 'nd f"in z orvos e yesen J e . · 

! k b t ' t l•e főosztály tanácstermében. A :' -�r u 
� __ or 

m. 0 - amikor a dolgo7..ó beteglapjára pos tatarozas rnlt hazánl;:ban. me yne . es�- szakem erek. s_ m?s • azer : -
tézo mondott koszonetet. Ezt - MA V . . 1 t.é 

I 
méi követelés,·i de vwma- rü.lt vissza a rigai vagongya r-vendégeket Rödönyi Károly követően a va.sutasszakszerve- esá 

a arv°;1
1 

• 3_:.en sre Boldizsár Gyula nyai: sem ter;"ediek túl a pol- ba hogy előkészítsék a szerel• · ·szt h l tt k .. ·· t„ t .. • , , r vezette az .,e„ enoT .... est mu- , . . . , .. . . m,n� er e ye � 05.7,0� ot e. zei elnok.�g� neve�n Sza�': lasztott" bejegy?..ést. Bekescsaba gári célkitűzéseken, "':eg,_s ma · vényt az uzemi probákra. RöVil� , beszédeben melta:ta Antal _főtitkar beszélt az 
UJ A főnökség akkor járt vol- _____ gasr<; _emelte nem:�t, fuo{!et- Időközben elk�szü.lt c:z helytálla.sukat, ma;id megko- nyugd1Jasokh07_ 141, el helyesen. ha a dolgozót 1 „ lensegwik, sz_aba_d,agunk zasz- üzemben a Baltika-:-2 '!• 

szönte a vasút szolgálatában A M�nkaér-demrei:� bronz-
, a VSZT ügyjntézön keresztül a 

I 
í' / / Zaját. Ez a zas71o _ ham.aro3an amelynek szalonjai meg _ke-

e1töltött több évtizedes mun- fokozatát_ �ét nyugd�Jas kapta tá.rsadalombtztosftási tanács- e..,,. =,szw:lemJttÖ uag'jok • elbukott, a ttí:lero legy�,zt! nyelmesebbek. Az elefant-
k --� kat. B zéd'. tán . - 1  meg. �1.mszten __ d�cséretben ' 

hoz küldi, hogu a vitás napra Kossuth katonait. A 3ovo , csontszi11ú talak valóság_aal a""""gu es e u at 12, verengazgatoi d1cseretben 
tá' . .. " b h t . 

1 A MAV Kórhaz reuma- mégis őket igau;lta. kiemeli!· a kocsik puha, vila-adta k án kltü •~tések t ped" 13 r és " 'lt a ppenz urnie en a aro-

1 

'.. ·· · · k t-a onn Y n"" e · ig O I' zesu · zatot hoz:-on. avagy a mulasz- o,<;ztaluána.k foluosóján vara- magyar proletarok 1919 gos színu fotelulesett. A ons 
tás igazo1'ísát Plfor,adia. A lwztunk. Eguszercsa.k arra let- A márciusában magasra ruktőrök a m?s?dik Die�el-vo-
tönök!<éa a táppén:.m<'gnmas- tűn� figyelm�sek

_. 
hogu eg11 emelték a sza badság megté-

1 
na_t ki_képzésene! meg tö7?

1
� 

Szélesnyomtávú vasút épül 

Csehszlovákiában 

ra őnkényes<>n nem intéz- fmtal a&zonyka es egy f!!her: pett lobogóját. Az ő kü.zdel- szintetikus 0;nyagot ��-szna 
kedhet. kabatos, hideg tekmtetu no mllk sem rolt ,úábaz:aló. mert I talc. A Baltik0;-:-2 _rot 1desen 

1 
osztály teg kérte. hogu his-t.a m i n-

keze /.ésre bocsássák be. 

1 Társadalombiztosítási 
l 

között i:ita kelet1·e;:ett.: A be- a tiniénelem kere�t már nem / megkezdi a gyart probakat. 

� Kelet-Szlovákiában - mint- 1 zött megtalalhatólt a leg- ,, , 1 - Tud oli:asni ? - kérdez-e t 
egy 60 kilométerre a cseh-

, 
jobb CS';'h_szlovák brlgadok Naponta 1 5-1 8 fov,zsga n feherkabatos e8 mutatott 

szlovák-szovj t hatánól - és a le�!m Komszomol leg- 1 a bet-ec kez.ében . ln•o la r>:a. 
már messziről látszanak a jobb 1f3umunkas�_, . � mun- Janu1r 1 ó•a a szolrioki jár- - Tt:enegy oratol fer/1.ak 
Kelet-Szlovál.iai Vasmu ha- �a nem !:sz . . konnJ u. . m1- mújavito kocsiosztá!yan is I jönnek. (11 óra mult 10 perc
talmas épületei. Itt épül a vel Kelet-S�l<>'1. áki.a t!!liilete maasabb mi n,.ségi köve•el- cel.) Csehszlot'ak Szocialtsta Köz- dombos v1dek. Ezenkn·ul a , . . • k taTsaság legnagyobb kohója. ,·asút több ki ebb-nagyobb 

memek mellet folyi k a Javf- 1 - Mea nok . Nnna b<>nt, 
l I f 1 . · t 

-
1 A · · , lás. Az úi" munkáltatási rend- asszonj/Om. Kerem. er.ged1e11 ame y a szocia ista orsza- - o } o sze at. z ep, tes - b L • • . 1 , • latb gokkal való e&) úttmüködes- során előreláthatólag 3.5 mi i- szer kezdetén még sok prob-

l 
e. mer e11e r<' szo,ga a 

ben és a kapitalista ,ilág- lió köbméter föld.et �e!! léma hátr· l atta a munk:it. Ja- 1 ;:!�te};;:n::::_::r k�;�P 
se-m 1 

gal folytatott gazdasagi ver- megmozgatni . A szovJet szak- nuár közc[>("n azonban fellen- . . senyben egyaran t jelent.ős emberek daruval felszerelt . . . . , . . És itt h 1bá::-0tt! 
létesítmény lesz. speciális vasútépító Yonatot I dult a termeles, Jnv1tas1 hiba 

A kohóóríás a v&sércet a bocsátanak a csehszlovák Yas- miatt mindö sze két kocsit 
Szot•jetunióból kapja. Az érc- úlépitók rendelkezésére. Ez kellett vis.s,adni az o.,ztiil)'
szállltó kocsik, hogy a feles- a vonat a szovjet határtól nak. Februarban naponta l !\

Felc.�attant a 
hangja: - Sem 

f<'h�rka bátos 
1·a g11ok asz

as.szisztensnó 
leges határmenti megálláso- elindulva kezdi meg a mun
kat, átrakásokat elkerüljék. kát. Az előkészített talaj ra 
széles nyomtávon jutnak el maga elé rakja le a smeket. 
a kohóba. A mintegy 90 km A Barátsag �•onal építése 
hosszú széles nyomtávú vas- 1964 ápri lisában kezdődik és 
útvonal a Barátság ,,asútvo- a tervek szeri nt 1966 májusá
nala nevet kapja. I,;pnóik kö- ra ké zül el. 

Ez & motorkocsi a. lengyel vasutak ré;;zére kés-lült a győri 
Wllhelm Pieck Járműipari Művekben 

18 teheo.•kocsi f/ivizsgát és 8-
10 teherlcocsi futőjavítást vé
geznek el a koc iosztaly dol
gozói. 

Az an;vágelhtás az utóbbi 
időben sokat javult. bar az 
a!vázjavitó részle�él a 
Zombori- es a Lendvai-brigá
dok munkaját még mo..<rt ls 
hátráltatja az anyae;hiány. A 
szekrénylakatosoknál példá
san oldották meg az új mun
káltatási m6ds7erre való átté-

szon110-m! Én 
L'<lgyok. 

Amcz n11elt ern;et, fülio pi
rult, aztán szepe(T'Ve tova bb 

kérlelte a zord sz,vű asszis;;
te=nőt. 

- Kár a szóert - mondta 
az - es e!i,,harzott. 

Valaki azt tanácsolta. hogJJ 
kérje m.eg az orrost. El i� 
ffi<>nt Az Ort'<>S raírta a Lapja
ra. hOQ1f ,,beosztá.1 szerint". 
ami azt jelenti.  hOQu bármely 
időben jelentkezhet kezelésre. 
Ezután eröt. bátorsáqot íJllUjt
ve viszament a kezelőbe. 

rést. A bri!!ádo!t mun·kájához 'l:il1ar előtt,_ csend . . Aztán 
. . . . nyilt az aJÚI es az asszisztens-

Kecskemét állomáson darus gépkocsi segítségével vég-Lik az 
előregyártott épületelemek va.gonba rakását 

(Horváth Erika felv.) 

Két nagyhangú fiatalember 
és egy bűnbáru5 !elél 

nagy seg1tseget ad a JOI szer- nő a betea 1,apiát  lobogtatt'<l. 
vezett cserejavítás. 1 viUám!ó szem-ekk.el rohant az Az Utasellátó éttermében megbüntetnek, 'kílcérem a 

A kocs;iosztály dolgozói az orvoshoz. e
b
bédeltem.

1t
A

h
músi k asz

k
' t:é

t

al
f
1;ál kőnyvemet. 

. . oros, eme angon e 1a- - Én meg sem várcrm, hogy 
anyagtakarékosságban is szep '  H0<1U kikapott-e az ort•os. talember be zélgetett. Az megbüntessenek! Holnap, t;a,gy 
eredménveket érnek el. Ja- azt nem tudjuk. De azt igen. / egyik vasúti egyen ruhát vi- holnaputá,i lelépek. 
nuárban mi ntegv 200 köbmé- IWQu a haragos ass;;isztensnö selt. Egymást túlkiabálva, Ahogy szaporodtak a sörö!>-

nyaká ban nincs tá bla. m.elu a I amolvan nagylegényesen elé- poharak az asztalon . úgy ter OH-faanyagot használtak ra ngját hirdeti. meo azt. is. gedetlenkedtek, szidták a vas- emelkedett a hangjuk Dobá-
feL h°17u nincs jósz,vvel a betegek I utat és az elkövetett !egyel- lóztak az ezrekkel, amit majd 

Cseh Zoltán irant. 

1 
mezetlenségeket mesélték egy- máshol fogn�k keresni. . Szolnok - lyf - . k. Ez a két fiatalember Jutott . masna I az eszembe. amikor az egyik 

1 - Nem adnak sza badsá- esti jelentkezésnél felolvastak 
got . . .  ! Nem járok be! Ha a következő levelet: 

Tóth Gellért fiata/011 került 
a tanyai _.perces" megállóhely
re. Azóta, megritkulta.k a ta
nyák, s még jobban az utasok. 
Talán meg is szűnik nemso
kára a megálló, de akárhogy 
is lesz. most még nt-egállnak a 
személyvonatok. Ma ugyan 
senki nem kopoaott jegyért a 
kisablakon, utas a=ért lesz. 
Ha más nem. maga Tóth 
Gellért. akit az igazgatósághoz 
rendeltek be. Sejti. hogy mi
ért. Be akarják helyezni a vá
rosba. 

A k i s  ő rház  gazdá ja  
nevelődtek g' yerekek nemcsak • d ,,Állomásfőnökség. Nyugati pa!yaa var. városban, hanem falun és a Tisztel Főnök El vtárs! tanyákon is. Az én gyerekko- Kérésemmel önhöz fordulok, mert On az egyedüli, aki Tomban a tanya; iskola ritka- meg

érthet engem és segíthet rajtam. Megpróbáltam gondolsáoszámba men'. Most meg- kozn.i a helyzetemen, de nem tu,dok mihez kezdeni. Elhel·yez• t•an a lehetőség mindenre ott kednem nem sikerül és szüleim, segítségére sem számíthatok. is. Kérem. bocsássák meg, hogy elmaradoztam szolgálat ból. Fia-

A fia sürgeti az ügyet. No
ha ö mondta neki, hogy ne 
veszekedjék miatta. Ezt a há
rom évet mindegy hol húzza 
ki. 

. 

Az igazgatóságon elóbb a 
fiához kukkantott be, de nem 
találta a helyén. Pestre uta
;::ott. Kiment hát a folyosóra, 
nem akart zavarni. Az egyik 
padon fiatal ember ült. Mel
U telepedett. 

Az öreg törte meg a csen
det. 

- A személyzetist uárja? 
- Azt - feleli a masik 

szúkszaL•úa11. 
- Régóta vár? 
- Már egy órája. 
- Pedig sietne ugy-e? 
A fiatalPmber legyintett. 
- Magam sem tudom. Most 

végeztem egy tanfolyamot s 
az állomásról kell dönteni. Én 
itt szeretnék dolgozni a uá
rosban, mert a feleségem is itt 
dolgozik. De ha kihelyeznek, 
felborul minden. 

És itt nincs most ürese-
dés? 

De tian. Oda szerettem 
volna kerülni. Csak valami 
öreget akarnak odatenni. Azzal 
érvel a személuzetis. h0f111 az 
már Tégen szolgál vidéken. 

,negérdemli a nyugalmasabb 

beosztást arra a pár évre. 
- Hát bizony megöregszünk. 

Kellenek a fiatalok, hogy át
vegyék a munkát. 

A fiatal türelmetlenül le
gyintett. 

- A munka engem nem 
iieszt me11. De hát. miert kell 
egy öreg em bernek befurakod
ni eay ilyen helyre? Nekem 
felforgatja az életemet. Hát 
nem tudja azt a kis időt ki
húzni ott? Két napja hada
kozom ezen a szemé1yzetis
se1.. de nem látja be a szent
nek sem. 

Az öreg bólogat. 
- No, igen! Család tian-e 

m.áT? 
- Család ? Még csak az ké

ne/ Ki meri �•állalni addig, 
míg nem tudja hányadán áll. 

- H<4 Istenem! Ezelőtt il 

A fiatalember dühösen fel- tal t•agyok és könnyelm ű, nem tudok olyan ésszel gon.dolkodhorkant. ni, mint az idősebbek. Már azóta nagyon megbántam a tette. mii Az a�kor volt. Annak a met. tgérem, ha most a.z egyszer még visszavesznek, úgy ren-
E

gnak fuJtak. . , desen bejárok szolgálatba. Jó lecke volt ez nekem. Gondolja-
bb!n a pillan�t b_an ktn1/':t nak csak bele, hot>á is tudok menni egy önkényes kilépésú a ta71ac5tere_m a3ta1a s ktle- 1 m unkakönyvvel? Menjek lopni? Mert más út nincs hátra. Sepe

A
tt 

f
a_ sze

1
me!yzet,s. 

gitsenek rajtam, amíg n-em késő. Kérem, siirgösen közölni el-
. tata ember gyorsa n oda- határozásuka.t. sietett. . • . Tisztelettel: 

te.
- Befe1ezodott? - kérdez- Ifj. Kara kó János Kisvárda, Kapitány utca 5. sz.H 
- Igen! Vége az értekez

letnek - volt a válasz. 
Tóth Gellért is felállt és 

csende.�en, köszönés nélkül 
megindult a kijárat felé. 

Majd m egírom nekik - gon. 
dolta magában -, hOQy még
sem hagyon ott. Erre a pár 
esztendőre n<'n• é,·rtemPs. 

Bódi Katalin 

11:rdeklődésünkre megmutat.. újabb elmaradások, késések. 
ták Karakó János bünlajstro- iskolamulaszt.ások és másokra 
mát Hosszú oldala kon a sok- is káros szolgála t lett. 
sok elmaradás. fegyelmezet- - Nem vesszük t•issza! 
lenség, isokolamulasztás, há- mondják egybehangzóan az 
n:va,·eti hang. állomáson . 

Az is kiderült. hogy már F.zútO'J1 aiánliuk 11 két utas-löbbször fogadkozott és több-
] 

�l!Móbf'li fiata1Pmhe,· fi!!velször megboc álottak neki. A mébe Karakó János le\"elet. 
fogadkozásból persz.e mindig - gJ _ 
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Szakemberek külföldi 
továbbképzése, tanulmányi 

munka utak Birkózók vetélkedése a Szőnyi úton Az információs iroda elött ketten várakoznak: egy férfi 
A magyar forradalmi munkás-paraszt kormimy hatá

rozata alapján a Közlekedés- és Póstaügyi Minisztérium ta- 1 
nulmányi munkautak bevezetésével lehetőséget kíván bizto
&ítani szakemberek külföldi továbbképzésére, speciális isme- I 
retek külföldi elsajátítására. 

A továbbképz.és olyan módon történik, hogy a föleg 
egyetemi végzettségű szakemberek a te1melés és a tudomány 1 
szükségletei szertnj hosszabb időtartamú - fél évtől két évig 
terjedő - külföldi termelő, üzemeltető, kutató-tervező, vagy 
felsőoktatási munkában vesznek részt. 

A tudományos és technikai haladás meg-gyor�itá a. a 

FebruáJ' 22� I. és II .  osz
tályú kötöttfogású birkózóver
senyt rendezett a BVSC. Bár 
a válogatott-keret tagjainak is
kötelező volt a részvétel, en
nek ellenére kevesen indultak 
a versenyen. 

A vasutas birkózósza!<0sztá
lyok közül a Debreceni VSG. 
a Szie,gedi VSE és a BVSC in
dított versenyzőket. Kiizülülk 

és egy nő. Utazóruluít t•iselnek. A férfi kockás zakót, na.drá.
Kovács S. (SZVSE) váltó,;úly- got és sok mütyürkével diszít.ett tiroli 1w.lapot. A nőn. tarka ban, Koi:ács J. (�VSC) kö':_ép- pulóver, vastao talpú ba!:ancs. Eischulttig bittel Wan,i geh t  
sulyban. v�lrunrnt Ho1h� der Zug nach Prág? - Bocsánat. kérem! Mikor megy a vo(SZVSE) �ehezsuly1;>an az ';l-so n.at Prágába ? _ így a férfi. h';IY<;n vegzett. -�a_Jtu� 

_ 
kivul j Az információs külföldieknek 1,.-ijáró, megkülönböztetett 

Pi'.1-ter . (BVSC) köze_osul� ban a tisztelettel, németül válaswl. 11;asod1k. Szabó_ �"\SC) nehéz- Ezzel ellejten.ek, után.ok két nagy csomaggal egy h-<>r-
sulyb'.1-11 másod_IK. G1ttai_ pe- dar. helysul.vban. V_illá.m valto-;-11.v- Valam it 7-ésik a bukaresti gyors. mely röi· id tartózk.od,ü ban _(mindketto �ZVSE) a nar- után Prága, Berlin felé indul. Nyugtalanság lát.•zik az u.taso
madi'k h!c'lyen vegzett. kon. A két külföldi" ismet érdeklódik: Mikor érkezik a vonemzetközi élenjáró színvonal elérése, s tehetséges fiatal 

szakembereink külföldi speciális képzettsége érdekében elsö
snrban az alábbi szaktt>rületre szükséges szakembereket ki Bajnokok 

nat? Melyi/ vágányra ? - persze megint e nyhén. sántító né
metséggel. 

Végül beérkezett a gyorscanat. Hog11. hogy n.em. egy ko- • 
csit ki kellett sorozni. .,Németiink" foko:odó idegessége hatá• 
rozottan a rra en.gedet t kóeetkeztetni, hogy éppen azt a. !ko-

külden : 
1. Közleked,és;;zervezés elvei és módszertana. (Svájc, Né- Február 22-én a Sportcsar-

. 
K.. · á t • ) I 

nokban rendezték meg a féni met SZÖvetsegi oztarsas g_ Szov je unio. és női országos i fjúsági 
2. Korszerű járműjavítás szervezése, re n.dszere, m6dsoerei. ' egvéni tőrvívóbajnokságot. A 

(Német Demokratikus Köztársaság, Német Sz.övetségi Köz- , nök versenyében 3.'i-en, a 
társaság.) férfi mezőnvben 38-an in-

3. Matematíkai módszerek a lkaJ.mazá.sa a közlekedésben. dultak. Mindkét ,·ersenyt vi
a) elektronikus számológépek alkalmazása a száJJítások lágbajnoki rendszerben bo

tervezésében, lebonyolításában (Anglia, Swvjetunió, Német nyolították le. 
Szövetségi Köztársaság), Ebben a fegyvernemben 

b) programozási módszerek (Szovjetunió, Anglia. Német 
SZÖvetségi Köztársaság). 

1 
4. Korszerű. közlekedési berendezések tert•euse, építése, 

fenntartása. 
a) autóutak tervezése, gépesített útépítés és útfenntartás 

(Olaszország, Német Demokratikus Köztársaság, Szovjetunió, 
Német Szövetségi Köztársaság), 

b) korszerű vasúti és g-épkocsi üzemi telepek és bernn
dezések terve-Lése, fenntar,tása (Német Demokratiku6 Kö,.;
társasá,g, Német Szövetségi Köztársaság), 

e) vasúti és közúti mútárgyak, feszített bet.onszerke1..etek 
(Csehszlovákia, Franciaország, Szovjetun ió, Német Demokra
tikus Köztársaság), 

d) korszerű vasúti pályák építése és fenntar1ása (hé
zag nélküli vágányok, gépesített építési és fenn tartási rend
szerek.) (Franciaország, Német SZÖvetségi Köztársaság.) 

5. Hosszú já-ratú tengerészkapi,tanyok é.s g,éptisztek ki-
képzése. (Szovjetunió.) 

6. Korszerű hegesztési eljárások. (Német Szövetségi Köz
társaság.) Bóbis Ildikó 

kettős vasutas siker . züle
tett. A nöknél Bóbis Jldib, 

a BVSC londoni olimpiai 
bajnok birkózójának, Bóbis 
Gyulának a lán.ya került ki 
gyöztesen. A férfi mezőny-
ben Marót Péter (BYSC) 
szerezt.e meg a bajnoki d
met. Rodcányi (BVSC) a 
harmadik helyen végzett. 

MaroUl Péter 
7. Korszerű. nirközlési rend.szerek építése, fennta,rtá�, és 

1 
üzemeltetése. 

a) OrosSlbar és elektronikus kö:>:ponwk tanulmányozása 
(Anglia), 

b) mikrobálózatok létesftésével és telepítésével kapa,o- , 
latos problémák (Német Demok1·atikus Köztársaság., Német 1 

Mikor döntenek a Miskolc-tiszai pályaudvar 

felvételi épületének sorsáról ? 
Szövetségi Köztársaság), Miskolc-tis:r.ai pályaudrnr 

c) koaxiális kábelek üzemelt.etesével és fenntartásával rekonstrukciójának munk.i-
k I t · tek ' (Cs hszl ák' ) latait hátr-.Uta ja, hogy az ,ii-
. apcso a os ,smere 1:1�szer�se e 

. . ov ta ' 
. letékes szervek mind maig 

ja rnanah. - rruelöbb határoz
zák' IDf� a felvételi épü:et á ,· 
építésere vonatkozö \'ég]eges 
ten·eket, feladatokat. 

csit, amelyikre a helyjeU11ük s_zólt. . . . 
A férfi nyaka h arca rnar pukkad!1s111_ �iros i•olt. Egy

szer csak let·etre magáról a: eddigi elokeloseget, odafordult 
az asszonyá hoz: Lujzi . . .  ! Hol a fenébe lesz nekünk most 
!helyünk? - mondta egy cseppet sem sánt,tó, zamatos pesti 
magyarsággal. 

_ Az idén mintegy 100 ezer - Negyedszer nyerte el a 
torintot fordítana:, a nagy- szocialista brigád elmei az 
kanizsai csomópont szociális uzsai VII-es pályamesteri 
létesitményeine:t kcrszerúsité· �z.ak.asz Petöíi-brigá.dja. Eb
sére. A csomópont bövítese, új ból az alkalomból a s7.3.kszer
rakten.i:etek kialokitasa a táv- vezeti bizottság ..-endégül lát-
lati ·E':vekben szerepel. ta a brigádot. 

- Megkezdték a Sf.one-féle - Kigy-ulladt Ajka állomá-
légkondicionáló berendezés son az Utasellátó pavilonja. A 
sorozatgyártását a Ganz Kap- 1 tü7,et Kisunyoml Gyula rak
e olók és Készülékek Gyárá- tárnok é,; Tóth Tstdn ,rizs�áló 
ban. Ebben az évben s7,ámos lakatos önfeláldozó munkával 
vasúti személykocsi kap ilyen kkezte meg. 
berendezést. - Hus: darab t>ezetóáUásos 

- Takarékosan bántak a 

I 

Bah .•zemélykoc.<it készíten1>k 
s::énnel 1963�ba n  a (fYÖri fütö- a:: -idén. a ;\fAV részére a Du
há.z dlllgozo1. Az ev rege,g nakeszi Jármújavitóban. A ko-
3614 tannát takaríwttak meg csikat az ingajáratokcm közle
mhtegy két e.• félmillió forint ked:tetik. 
értékben. - lfjú.sáltj klubot létesített 

- További 152 km-rel meg- a Somogy megyei Zákánytele
hosszabbitották a kongói Ka- pen a KlSZ és a vasutasszak• 
tanga tartomány 517 km ho,;z- szervezet, A íiatalok vasárna
szú viliamosflott vasútvon�lát. ponként szellenú Yetélkedót 
A ka1.angai ercet ezen a fovo- tartanak a klubban 
nalon szallítjak a transzafri- _ Négy éve működik a 
kai vonalra, majd onnan t�- vasutasszakszervezet modPl-
vább a portugál g,i:annatok ki- lező-szakosztályának gyórí 
kötó1be. csoportja. A modellezők a fel-

d) 11,agy csatornas.zamu ,·1vofrekvenc1as be�_nd_ezések. ka- 1 nem tudtak eldönteni, mi le
�l_e�, osszeköttetése1."'.e� ?ap�atos fe�ntar!ast "5: �1�en-

1 gyen a felvételi épület sorsa . .-------------htes1 1s;11eretek elsaJatitasa (Nemet Swvet.ség1 Koztársasag;. Elvi hat.�rozat van mar arrol, 

L. J. 

- Február má.-oct'k felében 
,·ételi épületben kaptak he

Szüiaban me ·e1.dlek a Hed- ]vet. ahol szakkónyvek, folyó
z,,asz \'a�út helyreállitásat. Ez fratok é.s a bai·kácsoláshoz 
a vasút, amely Damaszkuszt szerszámok .illnak rendelkeze
:\1edinával. az Jzlám e:,,yik sükre 
�zent városával köti ős.s ze, a _ A , :roclalista üzemrés'll 
XX. század elején épült, a kü- cím megszerzését iüzték célul 
lönbözó arab or,;7,ágok muzul- maguk elé oe-brecen állom� Hollandia), 1 hogv az épületet le kell bon-

e) távválasztö háló:r.atok fejlesztésével, épitésévcl. üze.- tani és ú.iat építeni a helyére. 
rneltetésével kapcsolat.oo kérdések tanulmányozása (Svédor- A végleges döntés késése min
szág). dennao í0--80 ezer utast sújt. 

8. Automatizálás a közlekedés szervezésében és lebonyo- hiszen ennyien fordulnak meg 
Utásában. (Szovjetunió, Svájc, Svédország.) az átépítés miatt meglehető-

9 Korszerű energw.gazdáUwdás a közlekedésben. (Szov- sen balesetveszélyessé vált 
jetun'ió, Német Szövetségi Köztársaság.) palyaudvarnn 

_ . . 
A jelentkezők - a fent meghatározott témakörben - 1 A forgalmn biztonsagos� 

kiküldetésük esetén a vendéglátó ország valamely üzemé- �t�le mE;_gkovet�lt az a\u! 
ben, intézetében kapnak beosztr.,t. azzal a céllal, hogy ott Ja:0• 1;11elobbi yegleg':8 . el k: 
mindennapi munkájuk végzése közben sajátítsák el a mü- 1 sz�teset. A felveteil �puletböl 
szaki, szervezési, üzemeltetési, gazdasági tapasztalatokat. A mintegy H metert mar le l_e
tanulmányi munkaút további célja a kiküldött szakemberek I h;tne bontani . . mert , megto�
nyelvtudásának fejlesztése. �?t:t_ az <'me'.eti laknsok kt 

A kiküldöttek munkabére a két ország közötti megálla- 1 untes_e. A re�zlege lebont�s 
!)Odás szerint alakul. l lehetové . tenn1:. hogy a_ vága-

A kiküldetésre ualó jelent!kezés feltételei a kö1,etkezők: nyok álepítésének i�eie: al�tt 
. • •-"o- (el - b . �.,. k ... _ az utasok az aluliáron at koz-

a) egyetemi, főiskolai vegzet,,,.,., sosor an mem ....... , oz leked.ienek. 
gaz,disz stb.). A felvételi épülettel kap-

b) nyelvtudás (oro!<Z, német. angol. illetve a kiválaszto t csolatos huza-vona kedvezöt-
orszi·g nyelve, legalább kbzépfokú nyelvvizsga). lenül hat arra a lendületes 

A jelentkezéseket írásban a vállalat., inté:ll!nény vezetőié- , munkára, amely eddig a Mis
nek véleményez,ésével ellátva kelt továbbftani a vállalat I kolc-tiszai pályaudvar re
közvetlen felügyeleti szervéhez, amely a javaslatot felül-

1 
konstrukcióját jellemezte. Ja

vizsgálja és véleményével ellátva továbbítja a minisztérium I vasoljuk, ideiglenes megoldá
illetékes főosztályához. A főo.sa;tály a beküldött javaslatokat sok helvett -, melyek ejzyéb
véleményezési és döntésre történő előterjesztés céljából meg- 1 ként is nagyobb köl éggel 
kü:di a személyzeti és munkaügyi föosztálynák. 

A kiküldetések meghatározott keretben történnek. A 
megfelelő előkészítés biztosítása érdekében a jelentkezéseket 
legkésőbb 1964. március 31-ig kell a KPM személyzeti és 
munkaügvi főosztályához eljuttatni. Az 1 965. s a2lt követ5 
évekre vonatkozólae: később int-ezkednek. 

UTAZÁSOK 
Eldübörögnek ablakom előtt 
a vonatok; a csend is dübörög, 
fülem mélyében visszahangzik tovább 
S mire elalszom, már messze futnak 
e vonatok éjben s folyókon át. 

Utaztam én is - Messze városok 
emlék-helyei felé robogok; 
és utitársa.k, kikkel a beszéd 
hozott össze, hogy rövidebb legyen 
az út, az idő, csend és messzeség. 

A dolgaikat így ismertem meg 
s a jellemét sokféle embernek, 
s néztem, mint ismeretlen táj't.kat, 
az arcok barna mezőit; s meleg 
szavukból egy-egy emlék megmaradt. 

Vonatok futnak emlékek mögött -
Utazások . • .  A csend is dübörög. 
Szívem mélyében visszhangzik tovább 
egy különös, szép szavú szerelem 
éveimen és gondjaimon át • . •  

Fazekas Lajos 

Szökött kocsit fogtak 

Mikosdpusztáról február 5-
én, Zalabér irányába megfuta
modott két kocsí. Az egyik 
egy váltót felt•ágva kijutott a 

1 nyílt vonalra, a másik kisik-
1 !ott. 

Az elszabadult kocsi a 10 
ezrelékes lejtőn mind gyor
sabban rohan.t Zalabér felé. A 
Zala·végen lakó Ke-rtes József 
pályagondozó éppen a háza 

1 körül tevékenykedett. 
- Mit tegyek? - Ilyenkor 

indul Zalabérről a 8026 számú 
motorvonat -, villant át fejé
ben a gondolat. A telefonhoz 

1 szaladt és értesítette Zalabér 
állomást a kocsi fútamodásá
ról. Időben. A motorvonatot 

1 
még nem menesztetté-:. Zala
béren páros féksaru.val meg-

1 állitották a nekivadult 152 813 
számú Gr-kocsit. 

Kertes József dicséretet ér
demel, amiért szolgálaton kí
vül is vasutashoz méltóan tel
jesítette kötelességét, nem 
úgy, mint azok, akiknek gon
datlansága míatt megfutamod
hatott a kocsí. 

Markos József 
Zalaegerszeg 

KÖNYVÚJDONSÁGOK mánjainak áldozatkész.--é é- személn,énzt.irainak dolgozo,. 
böl. _ A celldömölki íütóház 

A Müttald KönY'·k1adó 1964. I. L k ,  K[SZ-fíataljai az idén a köz-
�;&Y���k�;Jb�ci'f::,.';'

0
�e,;.,�,t 

a ascsere 
ség háziipari szövetkez:téb';'Il-

A kiadásra kerülo művek közUl Elcserélném BudJlpest, XIV. ke- megoldják a vesszofon�k 
az alábol•kat .ajan!Juk az olva- rületben levő 2 szoba összlcomlo,- gondjai t .  Két óriástartályt ke-
sótr.fl��

l
��

be
�lós-Trencsenyl ��ics.f�J�Y�;"�;,,sá�r";,�,,,a��1: szítenek részúkre, hogy zavar

Z.sigmond-Vághegy1 Károly: hat helyiségbol álló lakásomnt talanul végezhessá1< munkáju
vasUti Oi�el-jarmúvek ilzeme � két ki�ebb tanácsi rende!ke-z.é6u'. kat úze-mi bt>rendt"zése (Vas\l.tJ 67..ak- VOIZY MA V-lakáM'&. f:rdeklődnl 
kón)-"\i r). 1 l1;hct dc St-1�1-· '- V es t.: 

,
------

A MA v tokozatosan té-r át a 21-22-ig a 206-89' tele!onon. 
gazdasagos.-'lbb k korszerűbb von- sátoraJJaújbely, Kossuth-tér t. w , .. • tatásí módra, _Egyik Ilyen . kor- .,. alatt, eey szoba. konyha A szerkesztoseg uzem sz..eru vontatc1s1 mód a 01ese1- j t-léskamras I. emeleti lakásom 
üz.em. Ennek g.a7d.aságo!i.abb, cél-- c-lcseréln&m budapestire. Cím: 
szerűbb é" :zökkenőmentesebb be- sc!rankó Jánosné, SátoraljauJ- Perlaki Gyula. Sopron. Cs.eh ve,.etésén�k elllt;egitésfre szolgál a hely. Zoltán, S1.olnok. Bognár Károly. 
három 6'Zel-Ző műve. A könyv ki- Elcserélném Debrecen. Kossuth -i."apolca, Ki&.._ Lajos Al8óörs, Ur
tér a7, új üzemmel kapcsolatos u. U. sz. alatt, a város központ- 1 bán J6Zsef. Hegyeshalom, Patak
valamennyt problof'ma-körre. Az j.ib.'.l.n te,·ö I. eme!eti 2 szob" 'S falv1 László, Foki István, Buda
eddl� kiforrott elvek gyakorJatt ösc;zkomfortoc:., nagyméretű, JlO pest. Vártalvi Gyula, Gyék�n1"es, 
megold;.csi módjait tárja az olvasó 

I 
m� a1a.pterü1etú laká�omat Buda- Markos Józ..c:.ef. Zalaegers1eg. 

e:é. Altc1-natív kh'i.teil módokat, pe<-1en levö hac.o_nlóért. vagy na- Boldiz..sár Gyula. Békéscsaba: L�adatokat. mérc5<i7cimokat kö7öl. gyobbért. Erdek'.odn1: .MA V Közp. \"elei.ket lapunk anyagához fel.hazai éR k:illföldi tapasztalatokat I Felépitm. \'Íz.sfil:, Főn.. Bp.. X.. használjuk. ismertet. Köér u. 2. VJgh Imre motoneze- "?éU Lsl,l,á.n Ol �háza .at ;e:, L..1.-Vághegy! Károly: Dlesel•moto• lőnél. vánné. SalgotarJán, Radváns,.ky 
ros JármüYek. (ll. kiadás.} (Vasúti I Te'rézia, dr. Buru János, Buda• 

�
kk

ia��·!sel-Jármavek !elépf- A H ivatalos Lapból \ e�!1' J::S"::'."�t::c:/.,1;�.�c. i::: 
tését, valamint a belső égésQ mo- Jeiket illetékeshez t,ovábbitottuk.. torok, a különböző er�:ityitelí A Hivatalos Lap tartalmából a rendszerek és az egyéb járma- �l.a.kszervezeti bizottságok és a 
'�r���-:

1 

H
r
���:a!.";;;i'm��- tá,•- i�l!�_.! ,��elmébe ajánljuk a J MAGYAR VASUTAS vezérlése. 1. sz.ámból; A Magyar Allam-E2' a könyv a modelle7ő ama-

1 
,·asutak Vezérigazgatóségának és J;'. P!Plö5 szerkesztő· Gu!.vá� Jáno, 

tőrök s.zámára készült és beveze- a Va6utasok szak:s1.ervez.ete Köz- Felelő!- k.Jad6. Szabó Antal 
tőüI !-:Zol,2:ál az amatőr távvezérlés ponti Vezetőségének irányelvei a szerkesttOsél!.: technikájába és gyakorlatába. El- vasút! közlekedés és Ipar 1964. Budapest VI. Ben„zűr u. n méletb61 csak annyit ad. amennyi éV1 teTvének végrehajtását segítő 1 
a gyakorlntt ré!'-z me�érti:\�hez !-:Zociallsta munkaversenyhez, va- Telefon : véroc:::t: 424-184. 
okvetlenül szükséges. A műben lamint az 1964. év1 é,·es váUalá- Ozem1 '. S9-7? 
szereplő modelleket a 'izerző sok megtételéhez. rer1eS'Z't1: e N�oszava t.aoktsdó 
meg l� o!pltette. illetve - ha azok 102 ll2 196!. I/2. B. Az. élüzem Budape._ct Jf'.1a�OcZl ót 54 
�ft'.:'. 

produktumok - kJ Is pró• I ��'!lc1�z:��l.ó vtt,;eny 1964. évi l 
SzJkra l.aonyomda 

Köze l a vasút Csomagőrző a Keletin 

- Mondja Pista, maga randevúra, vagy 
váltóellenörzésre hívott engem? 

Most nem fogsz elcravarogni, amig bei:á
sárowk! 

(Pusztai Pál raizai) 



VJLAG PROLETAAJAI, EGYESÜLJETEK ! 

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  

vm. i:!VFOLYAM, 6. SZÁM. Ára 40 fillér 196(. MÁRCIUS 18. 

Jlilyen feladatok várnak • 
a forgalmi szolgálatra 

az 1 964. évi teherforgalomban 
A múlt év szállltási problé- 1 a szállítási igények minteg:,• Ahhoz, hogy az e-lőttünk 

roáit vi1.sgálva megállapithat- 1 4 és fél ,zázalékkal nagyob- álló feladatokat eredménye
juk, hogy a vasút nem tudott bak, döntő, hogy a rendelke- sebben oldjuk meg. mint a 
maradéktalanul megfelelnl a zésre álló eszközök lehető leg- múlt esztendőben, egyik leg-

Tavaszt vártunk és tel jött. A váratlan havazás minclig sok nehézséget oko'll a közlekedés
b<m. Ezúttal is ín történt. Március 7-én onuigsze.rte havazott. Pályaudvarainkon, állomá
sainkon 6jból csatasorba álltaJc a vasuíasok. hogy megtisztílsált a váltókat, blziosítsák a za,. 

vartalan könekedést. 
(MTI Fot-0, l.A.jos György fel-i,.) 

népgazdaság által támasztott fobb kihasználásával, az erők fontoc;abb feladat, hogy a YO• v,0,_ • ..,.-.,,,.. • .., .... , ........ .., ........................... , ................ ,._,_....,._ .............................. .,...,.... .... ,..,.. ....................... ..,,._ .. ...,,..,...,.. ................ ,_.,. .............. .,.....,._ • .,.. ... . követelményeknek. Nem tud- leggazdaságosabb ráforditásá- natközlel«!dési tervben kije-
tuk a szállitófelek által fuva- val végezzük munkánkat. Az lölt vonatok menetrendszerii
rozá..<;t"a felkínált árum<'nnyi- előttünk álló feladat optimá- ségét javítsuk. E kettő szoro
séget teljes mértékben és a lis megvalósításának alapját a san kapcsolódik egymáshoz. A 
kívánt időben el�zallítani. 1 ,·onatközlekedési terv képezi. vonatközl�ke?ési terv nem. ön
Ugyanakkor a megnövekedett , A fokozott feladatok mego:dá-

1 
cel. TelJes1tése onmagaban 

szállítási igények kielégítése sának egyik lehetséges szerve- még nem elegendő. A 100, 200 
bizonyos fokig együtt jf.rt zési tartalékát ebben látju:c. A I percet megkésett vonat, vo
egyes szállítási minőségi mu- vonatközlekedési terv hely-,s natközlekedési terv szempont-
tatók romlásával, mint pél- összel\llítása és betartása le- jaból még lehet jó \'O- 1 
dau! az egy mozdonyra eső j hetövé teszi, hogy az erre épi- nat. Elegycsatlakozás, gépfor
hasznos kilom.éterteljesítmén)', tett elegyc�atlakozás és moz- duló. áll_on:iási technológia 
a személy- e� . tehervonatok 

I 
donyfordulo a Jegki ebb ko- , szempontJabol azonban nem 

menetrcndsz�ruseg�, . hogy csióra, illetve üszonylag leg- 1 az. . . 
csak e nehany peldat cmlí,- jobb hasznos kilométerráfor- 1 A feladatok Jobb �egolda-
sem. d -1

. t ed • . I sára megvan a lehetosé�. A 

1
1 as er menyez1. forgalmi szolgálat 1964 e,•r in-

1./ap: ' Vizsgáljuk meg a vonatköz- té7.ke<iési terve a vonatközle-
0 ronatközlekedétii terv lekedési terv 1963. évi ada- kede�! terv {b/a) teljesítését 

l 
taít. Az eló,cő évhez viszonyít- 85 szazalékra, a tehervonatok 

Tekinte1tel arra. hogv 1964- ,·a a következőképpen alakult menel�endszeruseff_ct 7�_<
sz.-lza-

be 1 ·· - · h , h 1 t lckra ,ranvozta elo. Po .. ze ah-n az e ozo ev ez v1szony1t,·a a e yze . hoz, hogy· ez megvaló�uljon, 

Halózati sztntl'1t (a közlekedtisre 
ronatok számat 100 szti�alekn.ak 

kijelölt 
i•é1:e) 

az igazgatóságok forgalmi 
1 

osz ál ·aínak, menetirányitói
nak az állomastrányíto1 s1.ol
gá!alnak, az állomlisfönokök
nek és reszortvezetőknek sok

Közel 14 ezer vasutas üdülhet' 

az idén a SZOT-üdülőkben· 
196�-ban különbözö ked- 1 az üdülés októberben va� 1 emiatt 82 külföldi beutalót 

vezményes szakszervezeti I januál'ban is 1eh.et olyan szép, nem tudtunk felhasználni. 
üdülé"'ben minte,ro, 1:l e:l'JCr , pihen!etö, mint nyáron. A ! 1964-ben SZOT üdüló'kben 
�asu _ dol$!ozó � esaládiag ! legtöbb . al:1psze.rve1..e_tnél azon- 13 830 ,·asutas dolgozó üdülH•tt reszt: _A felno�lek ü?ul- bl!il szuk�e� van_ me@ ezi:rá- het. A tavalyihoz képest 830 tetésén k,vul __ a mul-t n,•aron nyu felv1lagosf\o munkára, beutalóval emelkedett a vasS7..akszervezetunk 4a73 1_sk?lás hogy a1.ok a beutalójegyek �itasok 1-és.zére jutó keretszám. kor_u _vasutasgrernwk udu' t�- ! s0m maradjanak gazdá1ilaaiok, /\ beutalók elosztására vonatt:so'.·ol 1,. . gond

<>;
k°?�\. .;' i nmelyek nem a foidényre szól- kw.óan a megyei bizottságok \álla1atok es a

• 
lm� :!-��- a.- nak. megkapták a szük�éges ú1-ta1 Cenntfil:ot . uc:u,<�.,ben I A · d · ,._. ....., t 1 -k "bb mutatást. Az említett keret-

n-'l-ksz.er.-ezeti b1zottsaaa;nl, a 1 . ,. u _u1=1 ':;""u a o tö .. . , . 
· 1t é r 1 .· 4rf f , min,t fele, - s2,,l'l<S7,ervezetünk S?.ámon feluJ az 1den ,s sor m_� 

v o yaman 
t> .. .. e.- elnökségének határozata ér- kerül a gyerme'küdüH.et.ésekre 

no: é,; 1989 ?'ei.mc!k udulte- telméoen - a fizikai dolgo- és várható. hogy a vállalalok 
t-· szervez!& mffi. zók kapták. Az üdülésre be- é,; a hivatalok által fen.ntar

,\ téli üdül�s is pihenés utal• fizikai dolgozók szám- toU üdülókben is többen üdül
arányán?k növelése lekin:.Cté- hetinek. mint tavaly. A k1jelólt r�ndcs vonatokból 

Jeközlekedett 

BeHrLelett szúkséglcti 
vonatok menny1,ége: 

meg ugyanut 

1962 • • 
85,12 

14,19 

,gazgatosagi 

1963 • 0 

83.54 

1:..88 

szintt>n 

kal körültekintőbben é, kd- A beulalójegyek szé.tosztá
vetkezete,-ebben kell foglal- 5a a múlt évboi 1� ,-,o!{ gon
k�zniok mind a n,,:iatközleke- dot okozo,t Külorn:-n ig_v 
des1 terv, mmt, 

pedig a te�e�·- 1 vol!' e--1: az ö.szl, a tél, és a t.a
��r,

atok mene,rendszerusege- vaSZi hónapokban. Ilyenkor a 
Kovác• János do};::01..ók többsége még ide-

, ben különöse,n jó eredményt Hévb•n 200. Parádon 160, 
1 érte.� el a Pest-:-Jógrád. Zoila, B.alatonfiireden 170 vasutas 

Vas. Somogv. Komárom, üdül•het az idén. Az iidülőlx� 
, rsonprti /.,� Baranya meg_vei I utal�, több.sége ebben az év
i 

bizott.�ágaink ben is a SZOT Balaton-parti 
1 Tavaly az üdülőkben ki- údülóibe szól. 

Budapesti 
.Miskolci 
Debreceni 
S2eged1 

igazgatóság 
1 962 • 0 

85,41 
85.92 

1963 • ·. 
32 36 m. tanácsos geniked. k az üdülést ól. Pedig 

elkgítö vol' a beutaltak el!,á- A külföldi asereüdültetésre, 
lása. Talán c� 3 szán,tódi turista- és hajóutak;ra szóló 
üdülő képez klvételt ez alól, beu'�k aranya 1964-ben 
ahonnan érkeze't né'iány pa- na-g:nából megfelel a tavailyi-

Pécsi 
Szombathelyi 

79,UJ 
83,ü ,  
89,4� 
86.48 

8.?.47 
�.H 
1.3.91 

88,4!1 
85,44 

150 öregdiák bizonyítványt kapott 
nasz. nak. Az NDK-ban 33, Cseh-

, szlová'dál;,,a,n 44. Len,gl/\"lor-
1 Több lehttósig szágba.n 13. Romániában 4, 

1 Ebben az oktawsi évben a 
A vonatkbLlekedési ten· tel- se, nemc .. ak az induló. hanem Nvugati pályaud1:ar üzemi is- 1 

jes1tésére ,·onatkozó adatok i, az érkezö csatlakozó ,·onatok, 
1 kolájában 150 öregdiák fejez

mutatják, hogy 1963-ban az a várt és be nem érkezett te be a?. általáno.� iskola ótö
előzó évihez viszonyítva meJ- elegy tekintetében is. A vo- dik es hatodik osztályát. 
nőtt a lemondott vonatok natközlekedési terv ilyen Az évzárót február 28-án 
mennyisége és a szükségleti I mélységű hónap közbeni fi- tartott;ík a pályaudvar tzáUit
vonatok száma. A vonatközle- 1 gye!emmel kísérése azért is mányozásl dolgozóinak klub
kedés tervszerűségét i l letően fontos. mert az elegyáramla- ;iában. A bizonyítványt Ko-
legnagyobb a visszaesc.s a bu- tok a mi viszonyaink között vács Jl, István

, a szállitmádapesti és a miskolci igazga- még korántsem mondhatók nyozási részleg múhelyblzotttóság területén, stabilnak. sági titkára, az általános is-
Az operatív tervezésnek kola egyik megteremtője adta Elsösorba1& 

a /ÖtVJ11alakon javítsuk 

Ha a hálózati adatokkal 
szemben részleteiben is meg
vizsgáljuk a vonatközlekedési 
terv teljesítését, megállapítha
tó, hogy a fővonalak adatai a 
hálózati szint alatt mozognak. 
A fővonalak vonatközlekedési 
tervteljesitése 75-78 százalék 
között mozog, szemben a há
lózati 83,54 százalékkal. A leg
frekventáltabb fővonalainkon 

időben kell történnie. Ezt a át az öreg diákoh-nak. A legfeladatot nem gépre és nem szorgalmasabbak könyvjutal
az állomásokon álló elegyre mat is kaptak kell tervezni.  Az időben és 
céltuda.tosan eszközölt terv- A2. ünnepélyes bizonyít
módosítások biztosítják az ványkioszt.ást megelőzően Ko
elegyáramlásban mutatkozó 

I 

vács István összegezi.e az is
változás minél kisebb mérvő kola tapasztalatait .  Bevezető
kihatását a vonatforgalomra, jében arról beszélt, hogy a 
a vona\forgalom további rend- szakszervezeti bizottságnak 
szeressegét, egyben az esetle- milyen nagy gondot okoz egy 
ges torlódások elkerülését. ilyen IBkola megszervezése, 

. különösen olyan körülmények 
A me1&etrend Jontossaga között, amiikor a dolgozók kü-

lönböző fordában teljesítenek 
szolgálatot. Hogy ez se okoz
z,on gondot, a tanárokkal 

megállapodtak abban. hogy 
I Bulgáriában 5. Jugoszláviában 

egymást követően két napon , Eredtnfflyeg voh a múlt é,·. 1 vas:.itas dolgozó üdülhet az 
adják le az anyagot. ben a külföldi üdültetts is. A 1 \Mr,. Tmistaú+.ra 99, hajóút-

A szakszervezeti bízoU&ág baráti szocial",e, a országokbari ra 500 beuta,lót kapnak 1964-
ezzel a mego!dással elejét 105 vasuta� dolgo:zó üdült. ben a vasutasok. 
vette a Jemorzsolódásnak, ma- Kü

.

lföldi turis)aüdfüésben _ 95

1 

&tlatonkene.sén a vasutas 
guk a tanulók is nagyobb va�1.11a� ve<bt részt, . 111i_g n20 gyermeküdülőben a múlt évikedvvel, s ami a legfontosabb, ��o:"'°nk SZOT üdulohaJ_ón hez hasonilóan l200 iskolás ko
eredményesebben tanultak. toltöt e szabadságát. A kiiJ.- rú gyermeket üdültet sza,k
Része van a jól szervezett is- földi iidült.e�ben a fizikai , szervezetünk. A legtöbb gyer
kolának abban is, hogy a 150 do�k ara,ncya csak _42:4 

j 
meket Budapestről, valamir.t 

vizsgát telt dolgozó közül töb- szazalélk volt. Ez nem kiel.e- 13-0rsod Ha;dú-Bilvlr Vas , 
ben elhatározták, hogy tovább I gltő. _Nehezítette a külföldi Szolnok megyéből küldheti� 
tanulnak. üdülést a nyári hiroJ&.z,árlat, s I majd nyároo BaJ.atonk,en,esére. 

Következetesebb harcot 1 Raktározási gondok 

az árukárok ellen ! 1 
Békéscsabán 

, . BékéSCS4ba állomá.s raktára Allomásvizsgálatok alka!- h�gy 3:2 aruká�olmak nem tu- 1 ma már nemcsak a város,ba, 
mával jó eredményt. kizáró laJdon;t� ko�el .sem .. <?lYW. i hanem az egész Békés megyé
tényezéi a baleset. Az élüzem jelentoseget, mint a külonbö-

1 
be érkező áru tárolására szol

ért&:elésénél .is számításba 
zéi, ren�int csak anyagi gál. A megnövekedett forga
�rt ok� baleseteknek. Pe- lom miatt nincs külön helyivesz.iik, hogy volt-e balesete a �g az l.irukár lehet nagyon , ség a tűzves7,é!yes áruk táro

szolgálati helynek. Mindez he- sulyos IS. lására. Sokat a szabadban kell 
lyes, de szerintem helytelen, Csak példaként hozom fel, lerakni. Ezeknek nem tesz jót 

fekvő vonatindító állomások A feladatok megoldásának 
vonatközlekedési tervteljesi- másik szervezési tartaléka a 
te.se hasonló képet mutat. \'Onatközlekedés rendjének 

megfelelően kialakított me-Ni,ilvánvaló, hogy változást netrend betartása. 

hogy tavaly december 12-én a hó, az esó. Gyors segitség-
---�---~- -- Miskolc rendezőpályaudvaron re lenne szük'Eég. B,  Gy. 

az 505 209 számú kocsiból a 
elsősorban a fővonalakon kell A tehervonati menetrend
elérni. Annál is inkább, mivel szerűséget vizsgálva a vonat
itt közlekedik az elegyáramlat közlekedési tervhez hasonló 
több mint 90 százaléka. A leg- képet kapunk. 1963-ban a te
döntőbb eszköz, hogy a vonat- hervonatok menetrendszerú
inditó állomások a vonatköz- sége hálózati szinten 66,92 

lekedési tervbe rendszeres százalék: volt az előzö 
évi 71,13 százalékkal szem

közlekedésre kijelölt vonato- ben. A fővonalak menctrend
kat a kijelölt eleggyel indít- szerúsége évi átlagban 60 szá
sák. Ezen túlmenően feltétlen zalék körül mozog. Hasonló a 
fontos az elegyáramlásnak fo- helyzet a nagyobb vonatindí
kozottabb figyelemmel kíséré- 1 tó állomásoknál is. 

A teheruonatok menetrendszerűsége igazgatósági bo1itásban 
a következőképpen alakult: 

l:ludapesti 
Miskolci 
Debreceni 
Szegedi 
Pécsi 
'szombathelyi 

igazgatóság 
1962 0/o 
66,89 
72,56 
58,83 
75,77 
81,89 
80,93 

1963 0/o 
60,58 
59,30 
61,21 
73,97 
81 ,06 
81,46 

1 

1 E\z új kötóállomási _!Janik nagy segítséget jelentenek a pálya

l építőknek, Segiiségükkel nemcsak gyorsabb, hanem könnyebb 
is a 11imnezók moza;alása.. 

kíméletlen gurítás következté
ben 149 hektoliter bor elfolyt. 
Ebből a népgazdaságnak kö
zel 250 ezer forint kára szár
mazott. Igaz, hogy ezt az ese
ményt fegyelmileg tárgyalták, 
de a szolgálati hely munká
jának értékelése szempontjá
ból nem tulajdonítottak neki 
nagyobb jelentőséget. 

Feltétlenül szükséges, hogy 
az igazgatóságok tudjanak 
minden áruk.árról és a szolgá-

• lati helyek munkájának érté
kelésénél az esetleges áruká
rokat is vegyék figyelembe, 
legalább olyan súllyal, mint 
ahogyan a baleseteket értéke
lik. Nem térhetünk napirend
re a népgazdaság érdekelt 
sértő árukárok láttán. 

BAKÓ JANOS 
Miskolc 

Forgalmi iroda 

mint melegedő 

Nem egyszer 10-15 vawtas 
is tartózkodik Gyoma áll.omá., 
forgalmi irodájában, mert az 
állomáson nincs más helyiség, 
ahol a vonatkísérők meleged
hem.ének. A forgalmi irodá
ban működik a távírda, ott 
van a vésztői vonat személy
zetének irodai asztala, ahol a 
vonatvezető esetenként admi
nisztráL 

A hangos beszélgetés nyil
ván zavarja a forgalmistát a 
szolgálati teendő ellátásában. 
A nagy forgalom szükségessé 
teszi, hogy a szegedi igazgató
ság mielőbb vált<ntasson a 
helyzeten, 

B. Gy. 



2 MAGVAR VA�llTA� 1961. M 4RCTUS tii. 

Ahol az üzemi demokrácia f órun1a 

a termelési tanácskozás 
Az igazgatóságok munkaversenyének · 

1 964. évi célkitűzései Kffe&en emlékeznek a ka-
1 

kaposvarí elegyet. Nem kap- f �k el  a szerelvények !orgatá· 
P06Vári állomáson arra, ml- Ják ffiell Időben az elöjelen- 1 sát. besorolását. 
kor ki!iérte ilyen rendkivüli tést. az elem:zést. A hivatalos lnp 9. számá- gat0$lí.got kizárja a tutalma- l'l'ekintettel arra, hogy a ffiO:h 
figyelem a termelési tanács-

! 
Kálmán Györ(JJI vezető vál- Rakodasi nehpzmények lxin közli az igazgató.�áaok zásból. donyok e,,etleges átáhlomásitá• 

lliozásokat. tókezelö arról tett említést, mu11kat•ersenyé11ek Ide, célki- Az üzemi baleseteknél a ki- sa és egyéb tényezók gyakran 
- A dol170zók akti,· 'tása ' hogy a tartalék mozdonyok A kereskedeuni sz.olga!..,t tiízéseit. CikkiLnkben az uta- esett munkanapoknak az elő- befolyásolják, ezért e tényező 

fiadaorbcln an=k köszönhető ;  soka• ácsol'O",,nak, sok foles- dolgozol a rakodas nehéz..,�- �ítást ki,·onatosan közöljük. z.ó év azonos id&zakához vi- m·ndenkori tervei havonta ke
- mondotta Hon•áth Gyula

' 
leges munkát \'egewek l\Iol gei t  emiltett.ék. l\lc;. mindiJ l!J64 évi száfütási felada- szonyitott növekedése, a telje- tillnek megállapításra és ló

azb--titkár -. hom, a szak- nár Pál intéz , 1gé�tet tett �ok ;dot wsz el a kocsi" b.:- talnk \·égrehaJt.á.sa sztik.séi::essé sítmenyek után járó jutalom- adá,rra. 
1zen,ezeti bizottsaa a.z elmúlt arra. hogy a kapacitásméré- áJ.11asa es kihuzat.asa. Tavr„y teszi, hogy a szocialisla mun- összeget a sz.-\zalékos emelke- 2;b) Egy vonali mozdonyra 
Időben minden em,es bejelen- seiklkel tervszerű fol{lalkozta- egy óravaJ túllépték az enge- kaversenynek az üzemeltetés- dés mér •e szerint csökkentik. eső 100 etkm teljesítmény nö-
Sésf, ké1>elmet. pa,naszt. apró- tással megoldják ezt a prob- 1 dé,yezett rakodasi időt. A ko- se! összefüggó célkit zései - vetése. 
lélco, Qonddal ldt-'i�sr,á!t es az lémát. A vonatkísérők arról csikihasznalásban is 1 száza- újabb tartalékok telt.ára ,waJ., Célkitűzések Célk:itúzé1 az operatfv Ű'r1' 
elimézb módjáról érteri�'.1e pan�zkod�k. hogv . a _kal�u�- , lekos volt :' t1;maradás. A I tervs7.erűbb munkával - első- teljesítése, illetve túLtel;esítése. 
az érde�lteket. A maszk. kocsik fut.ése nem k1elegito. es I kocsivalogatás es az idegen sorban a :menetrendszerű köz- 1 számszerűsége Az operatív tervek ennél a té-
homl ebben az évben megnő- a világítással is bai van. Pa/- kocsik ke"'...elése okozta a leg- lekedés további javítására, va- 1 . . . . nyezónél is havonta kerülne'k 
vekedett feladatoknak aka- lós Lajos jegyvizsgáló meg- több gondot. A szállitmán:,-o- ]amint a vonó- és vontatott 1 a) Szemelysm�lító vonatok kiadásra. 
ronk mi11diobba:-, elroet ten- emlitette. hogv a szeméiyko- zással Ioglailtozók ugyan kö- járművek gazdaságosabb fel- ! menetrenciszerú kozlekedtetése. 2 e) Tej,ervonatok átJacoa 
•i. esik karbantartá..sára sem for- 1 zel hatezer tonnával több árut I használására iránvu: ianak. A hálózat célkituzése 97 szá- terhelésének növelése. 

_ De nézzük csak. miról '-j- dítanak kellő e:ondot a fúló- ' szállítottak el, de az egy órá- Ezek szemelótt tartásával zalék. lgazgr.tóságonként: Bu- CéUdtilzés az ci.l!ami ler1I tát:tak a kaposvári dolgozok háziak. Sok bosszúságot okoz- ra eső mozdított súly közel fo: 1964. március 1-töl ketdód6 dapest 94.5. D11brecen 97,7, teljesttése, illetve túlteljesité&e. legnépszerúbb vitafórumán ? j nak_ a rossz záralk. ajtók és _a m�5.ával volt ke\·�sebb . az érvénnyel az igazgatóságok tMiskolc 96.7, Pécs 98,5, Szeged Az állami terv havi boritált-
Sokat áll a tartalék 

h1bas elektromos berendeze... l elozo evekhei: .. v1szon) ltva munkaversenyét oly�n alapok- 98,2, Szo:rnbathely 98,5 száza- ban negyedévenk'Wlt _ a sek. . . . . . . E.zen . a mu:11<ate�eten fenn- r1_1 �elyezték, amelyek az eddi- , lék. 
. . . . tárgynegyedévet megelőző hó 

. A v:ita soran bira.lat e�e a �adast okozott a 1 ... -a.s. AKOV gm Q eredményesebben szol- l Az. 1gazgatósági határállo- 20.;g _ kerül kiadásra A há-A forgalmi dol11ozok ta- siófokiakat Alfa/di G1•nr,r11 ,ervszeru!Jen munkáJa. A gálhatják az összh · 1ózat érde- másokon az összesen és késet- l 1ó t ,. . h 1 terve 890 nácskozásán sok szó e.-;ett a vonatvezető _arról bes�lt, dol�ozók arra Is felhivták a I keit. A célkitű?ések előírasá- ten átadott vonatok viszony- 1 ton�a_m1':!a�:tós�on.ként: Bujobb munka.szervezésről. hogy az ottan: lakta1_;} a p1sz• fig} elm t, hogy egyre csok- nál _ három csoportra bontva számának 5 százaléka a vona- ' dapes• 902, Debrecen 1045. Misamely
.

_ l:hető�·é . teszi a zs�- kos. a h7Jvisegek, futetlei:iek, k�
. 
a �zombai! rakod�s, a - azok a mutatók érvényesül- tokat kilépteti> igazgatóság kc;I<: 1020. Pécs 7-0. S7eged 813, f<;>lt g) ékenye�1 .�01:31 m�nt.esi: a melegv1z-S?.olgál,atas nm<"S �a!lalat.on: ide�en.kednek az I nek amelyek a le"jellenizób- eredménvét terheli, S b ti el 753 1 tését a torlódastol. Jaranyi 

I 
megoldva. Gvakran m�gtörté- eJsZ<ika.i és a munkaszüneti b . .. • • · wm a 1 Y • or_in a. 

Antal forgalmi szolgá'.attevő nik h · t 1 t . s • ó' , n.koda. , . 1 :k a vasut_uT.em tervszeruse- 1,b) '!�<:vonatok _ _  menet- 3 a) Teherkocsik alJagos kJ. 
. . 

., • . , 
. • ogv a O a o- zerm ' zet •0 • . . , . gere, gazdas.agossáG,.-\ra, a haté-- rendszerusegenek javdása. ha.,,;znáfá,;ának emelése. szova te„e. hozy Dorr,bo, ar karbatett kezekkel néz, hogy A dolgoz.ok figyemiet nem k bb t 1 - ítmé kr A H ·w t· ·zkit • é 70 · 

ái !omás rendezeUenül küldi a a vonatkí-sérők helyettük vél!- kerülte el az sem. hogy a t onyr
k . e 1.��·t · �y� e

. 
k "' l 'k \ 

za
' ;t.�rt ':�/ t· �w:- A hálózat célkitú:�se a mlr

raktár padozat ro z, a re- ' vona ?W ce 1 uzese a o- 1 e · gai,ga .,..,.o en · u a- sulynorma 86,5 szá.Mlékos tel
pedésck, gödrö: balesetvcszé- vetkezok: • 

• 
1 pest �- Debrecen 64, Mlslrolc jesitése. lgazgatósá.gonként: 

I.vesek. 1 _1 . Menetreodszen1 k07Jeke- , 65. Pees 81, S7.eged 77, &'JOm- Budape�t 85_4, Debrecen 83,6, 

Emlékezés a tizenkilencesekre 
I A gépkru-bant.ai·tó ühely- des: 

- . . , 1 bat�ely 81 szá.:..alék. . Miskolc 92.7, Pécs 86,5, Sze-
ben d,>lgozók arról vitáztak, 1 a) S.emelys_zal!_lto t>ona!ok l e) 

�
Vonaíkozlekedés1 1.eTV ged 71,2. Sromba,thely 90,4 

" / 
árciu, __ 21-én le..sz 45 ére. hogy az oros:,. proletárok pel.dá- hogy a vágány hídmérleg Jav1- 1 tnenetrencl3zeru közlekedtetese. bclartt.sa. s7.ázalék. Az i"3zgatóságok vo-

lt Jat koi:etve a magyar dolgozó nép Is kezébe ,•ette a 
ha· t.asát ugyan idore elvégzik, de b) T�h!"rvon';'tok _menetrend- A 1,01uithálózat cé!J-.-itilzése n t.!wzó normájának értékclt-

ialm.at, ,negte,·emtt•e a Magyar Tanác$köztársas<lgot. Ee a nap a pályafenntartás keve.,et tu- s=eri'i•egene'k }(lv,ta,a. - a közlekedésre kijelőh ren- 1 se nem azonos az á1lomások 
a világ második proletárallamának sziHetésnapja. rőclik az akná k  vizteknilésé- , e) yonatkozlekcdési terv be- des ehervonatokból az előírt 

1 
· tal;lku� kocsilerhelésének ér-

A mi Tanácsköztársasá.gunk csak rövid ideig. négy é$ vel . . tlsztantartásával. Al. á!- tarta•�· • • •  • _ ele";zyel és _viszonylatban tény- tékcléséYel. Az állomásolroa.k 
f� honapig állott fenn, de ezalatt a röi;id idó alatt is bebizo- lo�a

_
s dolgoZ?I arra . k<-'liétk a . 2· \ ontato :>-•_m�vek gazda legesetn l�özleked_ett (b) •• �a�a- válto�atlanul arra kel! tor1;

"ll'totta, hogy a komtnunislak által 1_,e;:;eiett munkáso,.ztály ke- j •=,zervezet1 bizoU.ságot, �os felhasznal_ sa. mJnt a kozlekedesre ldJelolt 
I kedm, hogy a \eherkoc. ik za

pes ors=ágot t·ezetni, s hogy milyen hatalmas a k!::sak mányo- h?gy szervezzék meg a kerek- 1 a) Egy dolt1°-6 m.oz_donyra rendes tehervonatok (a) vi- zal 'kos raksúlyk·han.r 'i\$i 
l<i.s béklyóitól megszabadult nép alkotóereje. A Magyar Ta- parok megfelelő orzc�ét, mi- eső lOO e!km teljesitm.en!/'flek_ szonyszúmánál - 85 szazalé- normt,.jat - az élüzem célldtű
ná.csköztáTMsag müködését egész sor szocialis lnthkedés je- vel_ a v1;su.taso� tobbsége e,-.en b) eg_y t:onaJi _mozdon!f"(l eso k?S eredmeny elérése. Igazga- zésnek megfelel•5en - legalabb 
lezte. Azonnal megi,alosíto!ták a dolgozók ét•tízedes köv

. 
etele· 

1 
a Ja�niuvon et'kez1k munka- JOO Ptk.m telJe.�itménynek, va- to�gonkéni: Budapest 83, Deb- 98 százalékra telje.sítsék. 

sét, a nyolcórás munkanapot, az egyenl-ö m unkáért egyenlö helvere. . l lam!nt a 
• . rece.'l 80.5. Miskolc 83,5. Pécs 3 /b) Kocsitarlózkodásl ki<! 

bért. A dolgozók eletszínvona.lának em<?lése érdekében bi>r- Summazva a hallottakat a I cl �eheroonatok atlagos ter- 83. Sze�ed 86, Szombathely csökkenté e. 
emelést hajtottak végre és elsók között -rendezték a va.suta.sok 67.ak.szenrezeti bizott,,ág he]ye-

1 
helésenek no •e!�se. , ::o.5 sz.ázalé.'c. Háló=ati szinten Zega.uí.bb 31 

fizetését is. sen tette. hogy az ál!om,,s öt 3 Vonta.lo!I J rmuvek toko- 2 a) Egy dolgozó mozdonyra szá=alékra kell teljeslten.í. 

A 
sok szép terv végleges kidoJgozásáro és mPgi•alósitasára fo�t_os munkahelvén kalör- roll kiba..sznalása., eső 100 etkm teljesltmény nö- Igazga!őságonkáit · Budapest 
akkor nem vol.t lehetóség, mert a.z imperialista reakció k!,ilon rendezte meg

. 
a terme- 1 a) 7:e�ie;kocs,k at!agos ki- 'l'elése. 86 2, Debrecen 85.2. Mi�olc 

Jewveres támadást inditott a fiata.l mnnuar pro!etárha.talom 
lesi t.i:1 c.;ko?.aSL Ii;v 1"'hetó- has::nalasan�k l'fflClé.<e. 

1 Cé!'·••,u-.·e·s az operat•i• terv 91 n„ s· S �-.., 89 "'-~ 
U A dol 'k, kő• "tt „k -,- � l - • • .. ség n.\'llt arra. hog\· a dolga- b) Kocs1tarto::koda.tt tdó �. • , ..-.:CS �. ze,,'-·" , .,,,.,,.� e . en. gozo -o u a vasutasok az e so hwo szora on- Zók részlet f ltá ák hl . ··1ok t . telJesite.•e, illetve túlteljesítése. bathely 89,5 százalék. 

kén,t jelentkeztek, hogy fegyt'errel ,,cdjek a nép ha•alm-<'t . .. A b esen , e .  r; a _ • 

1 

c,o. � ese. . . 
pro/etárhatalom megerosítése (árdekébe.n azonnal induljon meg ákat. me�beo!:lél.lék a surgr>• A palyafenntartás,,, . ép(té"", 

Az eredmények az .akció az eges= vonalon a Vörös Hadsereg megszervezése és 
I te-nnlvalokat. \·ala-m.lnt a tavközlö- (.'S b1z o- 1 

kiépítése érdekében! Fegyt•erbe, proletárok! A proletárállam l 
F. J. �ftób�_dezés1 szak;zoJ.gala- 1 értékelése és a céljutalmak mérve 

és a proletáruralom védelmere, a szebb és jobb világrend ki- ------ .ok reszere konkrét célk1tl'.lzé.. 
építésére! t.;z;en a proletariátus nemzetközi egy.<ége és diktatú- 1 

sek�t nem írnak cló. '&dekelt- . A célJu�lmak _a helyezéstől • Hangsúlyozva a vasút � 
rája!" - ÍUlf ,rt és mozgósított az akkori Maguar vasutas cl- Rendkívüli-e a rend(ívüli segély ? �éguk az uzemelte'és tere., Juggetienul legalabb 100 szaza- szének érdekeit. a céljutalmak 
mű újság. n-gzett eredményes munkáért lékos teljesítmény elérése ese- eljes egés:zében csak akkor 

s a vasu�á,g fW>m késlekedett crot,a.sorba állni. A 36 Rendkíi.:ü!i egely a neve jár6 jutalomössz,cg felo•ztásá- tén ,Uetik meg a� lgazgatósci- i!let.k meg az igazgatóságot, 
munkászászlóaljból 6 z,a.szlóalja-t ra.sutasok alakítottak es két an,ui.k a segdynel·. amelyet a n_ál kerül b1?to•itá.,-ra. E. sze- goka.t. E•zerint a jövőben nem ha az öss,.esí•ett eredménye 
ma.si.kban szintén nagy uámban i•ettek r,rozt a vasiít dolgo�oi. d!7Jg<;>;;ó akk,or 'kérhet, ha csa- nn� adott esetben . a kíerde- k�1-ul sor sorrend megal lap1- eléri a 10-0 százalékot. Ellenke
Több jármíija11itóban mozdonyokat és kocsikat átalakit oo lad1a nak ra/ami o/;Ml Jog,_,a m-,ü Jutalom 30 sza::al�ka a tüsra. Az 1ga7.gatósí1gok adoU-
J)áncélvo-natokat épite'ttek, hogy niit•eljek a VöTös Hadsereg gyors .�qi•ségre van sziJk.•ége. pályafenntartá.rl-. építési, t>a- ságaiknak megfelelően előír• ző e�e!ben a teljesítményük 
ütőképességét. / Nálunk a Déli pályaudva ron !amint a tát•közló- PI bizto.<ít6- terveik, ílletve célkitúzéseik alapJán jaró céljutalmak:nalt 

B
átmn harcoltck a va.su!aook. A Vörös Újság egyik cikke. sokan _  s .. �elmezik, hogy ez a b"r�nd�zési. s;:,akszolg,tlat �ol- teljesítéséért, túlteljcsítéséért I csak 50 57,ázalékában részesül-

amely az északi hadjárat dönto csatájáTól szám.olt be, re_ndkit•ul< sege(y, mondluit- g?_Zo.'t Ule_tt meg, Az. �tastt:á.s egyedile:c: versenyeznek. ' nek. 
it111 írt erröi: .,A támadást Landler e!t>társ paranc:moksága I nn

nk (J'Jors,':ge!y, rendJ.:iv 11 koz.h a kizáró okokat ts. 
alatt áUó harmadik li.adtest lelkes és nagysurú fellllelinezet:- Lassan kaph.ato. A raswru.ló A forgalmi- és üzemJ bal- 100.0-100.49"',,-os teJJesít.mény e-e•én 80 OOO Ft 
ségíí, prole'tár katonai t'<'Zettek. Az el.só vonalban az F. zaki d.olgozonak 6-/1 hét,g J«>ll t·á- esetek eltéróleg az eddigi sza- l00,5-1 00.99° 

o-OS 90 OOO „ 
F6múhel11 proletárjai harcoltak. Ott voltak m.ellettiik a MA'\T ra kom a, mlg csetlep ho:,:e-á- bályozástól, nem a teljeslt.mé- lOl .0-l Ot .49• o- tOO OOO • 
Qépgyáriak, a Ganz és � Istrántelki Fömilhely dolgozói.'' 1 JU.!hat. Egl!, rag-,1 k,ét ?etPt nyek, hanem az elnyerhető lOl .5-101 .99°'0- 110 OOO • 

Ma. a.mikor mi szabad hazába.n biztos, nyugodt köriilmé- mindenki ti,.relme n 1·a rna, cóljutalmak keretében jelent- l0:!.0-1 02,49 - 120 OOO „ 
Jttiek között épttjük a szocialiZmu.s-r. szeretettel és kegyelettel I

I 
de a má.•fél f1ónap azért még- kezneJ.< negatívumként. E52e- 102.5-102.99%-oo 135 OOO „ 

g1mdolun.k a. 45 év előtti harcok höseire, a va..su-t.a.sokra és a .,. sok . , • 

1 

rint a fDTgalmi balesetek kár- 1030 o és azon felüli 150 OOO • 
többi do!guzóm. akik ugyanazokért a cél.okért küzdöttek, mint J'? lenne. ha a rendkii•üli ös�zege 10 OOO forintonként fél A buda ti i"· 7. at<Í6á" ré- záb=lót és ez alkalommal ,o... amelyek be11111inket vezérel11ek. Emlékiik. áldozafaik -ma i,. ! segelyt_ {l1Jorsa_bban adna:k a:: 

I 
százalékkal csökkenti a juta.lom szére ad ir:-etb.;:, � fenll 001• t·ábbi 100 000 forint pénz;uta-köt1;le:mek. �rra kötelezik eg�s-z d'?!gozó MPiinket, hogy meg-

i 
arra. ra.sz-orulókn„k. 

. összeget._ Az 500 OOO . f?rinton ju,alma; hároms7orosat kap- lomban részesül. 
t __ , B d t - " '--! é dek.el ,-= ,,_ Tekintettel arra. h<>c,"Y a ver-�s,.tsulc 11Undazt, am,t nekik meg nem engedett meg a toT- Kiss 1sivan I f�lilli kárösszeggel ;iaro .egy-

1 
J'ák. A ,;.,,•-lom le,.,,,1,ább 90 

e,..,,,em. u apes s_e-ru vu eset az r :t igaz- Jzá_za_lékcit a c�ll<ittizések telJe- senynek e-J: a formája mru� 
•=•o•c.•o• eQ ce:c:. ,:.e •o•c•c•c c•::.•c•:c:.• • 0,c:,:ce::.,c•c:.•0•0:•c ,c•e• c.•"Q•::.•0• 1 3ttesrb!!n legJobb eredményt cius 1-vel indul a vörös 

! elér_t_ /,ül.szolgálati �e!yek dol- / vándorzászló az ú/ szabályozás 
te és 300 fori.nttal ·utal zta 

l 
gozomak jutalnuizasara kell 

I 
szerint kivételesen négy honap 

valtóói-ökeL 
J ma a fDTditaní. összesített eredményei alapjan 

MOZAIK A TERMELÉSI TANÁCSKOZÁSOKRÓL 
Szeged-Rókus állomás t.et"

rnelési tanácskozásán Kecskés 
Já=s kereskedelmi hivatalnok 
10 tagú brigádjának egyhan
gúlag megszavaztál< a szocia
lista brigád d<levél megaóását. 
A brigád munkája nem telje
sen hibátlan, de szorgalmuk.  
igyekezetük valóbrun példás. 

Debrecen fútóbázban üzem
egységenként tartották meg az 
elsó negyedévi termelés.i ta
nácskozásokat. A felszólal-élk 
sok tapasztalattal. helyen.ként 
bírálattal segítették a vezetés 
munkáját. Beszámoltak a s7..o
cialista munkaverseny ered
tné.nyeirol is. A villamosmű
helyben például Leont.esz Zol
tán és Se-res Sándor S7,0Cialis
ta brigádja dolgozott a legjob
ban. A Leontesz-brigád jó mi
nóségú mUlllkával 29 ezer fo
Hnt megtakarításával végezte 
el Nyirábrány állomáson a 
t>illan,Yszerelési munkálatokat. 
Otvös Zoltán mozdonyvezető 
lz.ocialista brigádjána,k: zászló' 
k srocia.l:ista jelvényt szava
wtt meg a tel"melési tanács,ko
uis. A kocsi.javító-műhelyben 
,J óvér Géza. swclalista bri.gáó-

ja kapott ugyanilyen kitünte- lékmozdonyokat viszik toló
t.ést. su,lgálatra. Ez hátrált.a tia a 

pályaudvar muriikáját. 
Veresegyház állomáson a 

termelési tanacsirnzas [elszöla- V,ic fütőház t.ennelési ta
lói arra pa:nas�odtak. bogy a nács.kozásán a futőház:főnök bí
budapesti igazgatóság ko- rálta azokat a mozdo.nyvere
csii.ntézósége az üres kocsi){ Löket. aknk beérkezve rögtön 
inté2'kse során nem veszi fi- leszállnak a gtépről, és nem tö
gyelembe a vona:lukra előírt ródnek mozdonyuk ápolásával. 
tengelynyomás korlátozásokat. A fütőház több dolgozója szó... 
·Ezért nehezen tudják teljesíte- vá telte az öltöző és a fürdő 
ni a kocsikihasmálási tervet. elavult állapotát, és a bérren
Sérelmezték a vízvezeték meg- dezés fogyatékoss�t. A me
javit.ásának elmaradását. és netrendszerüség tartását nehe
azt is, hog,· a kultúrhelyiséget zíti. hogy a veresegyházi é6 a 
vonatkísérő laktanya céljára gal.ga.mácSIIU vizdaruk nagyon 
elvett.ék. Az állomás szoctalis- lassa11 adják a vizet. 
ta brigádjai társadalmi mun- ,  
kát ajánlottak fel egy kisebb 
kultúrterem építé.séhez. 

Sa.lgóta.rJá.n-külső pályaud
var termelési tanácskozásán a 
t.ársszolgá]ati ágak ve?.etói is 
megjelentek. A kocsirendezők 
sérelmezték. hogy l + 1 fős sza_ 
kassza! kell eUátniok a tola
Lást. Az ilyen munka lassú, és 
amelB.ett balesetveszélyes, Kér
ték_a.ikmbevál tó rendszer mi
előbl>L.beve,.etését. A pályaud
var állaniló tológépét elvették, 
s azóta rendsz.eresen a � 

Felsőzsolca állomás termelé-
sí tanácskozásán elismeréssel 
szólt a beszámoló Tóth Sán
dor vezető váltóőr és Andriskó 
Péter váltóőr példás munkájá
ról. Éber szolgálatukkal meg
akadályozták egy baleset be-
kövebkezését. E;gy ócskavasat 
szállító kocsiról ugyanis a ke
resi.tezésre esett egy súlyos 
U-vas. A közeledő személyvo
nat elől gyorsan eltávolították 
az akad:ílyt. A miskolci igaz
gatóság ve?.etóje is megdicsér-

Szeged állomáson a swcia
lista bngadoJ, eredn1 y...:it b 
értékelték a t<:rmel.;. 1 tanács
kozás alkalmavaJ. A tavalvi 
munka alapjan 4 brigád első 
fzben szerezte meg a szocialis
ta brigád címet. 7 brigád ml
oodszor, 6 harmadswr és 2 már 
negyedszer nyerte el ezl a ki
tüntető c1met. Az idei \rállaln
sok is folyamatban vannak. 
Előreláthatólag több mint 50 
brigád foly+,,atja a versenyt a 
srocialista brigádmo?..galom ke
retében. 

Kisterenye fűtőház dolgozói 
a múlt évben a szocialista 
munka szolgálati l'!!lye · cim 
megtartásáért versenyeztek. 
Felajánlásaikat - amint a ter
melési tanácskozáson elhang
zott kiértékelés megállapítot
ta - teljesítették. SZ10cialista 
brigádjaik száma 12-ről 14-re 
emelkedett, a vállalt 80 dolgo
zó helyett 104 vett részt azok
tatásban. Társadalmi muniká
ban 30 hold búzát arattaik le a 
Vörös Oh-tóber Termelóswvel
kezet földjén, és még 240 mun
kaórát fordítottak mezőgazda
sági gépjavitásra. A fiókmű
hely dolgozói az időszakos ia
vítási mun.ká,k soi·án 21 496 
forint megtak.aritást értek el. 

Az az igazgató.ság, amelyik kerül adományozásra. 
féli,ves összesítésben - leg-

1 
Az utasítás végezetül fel

aJább 1 00 s:zázalékos teljesít- hívja a központi és külszolgá
ménnyel - a legjobb ered- lati vezetőket. valamint a szak
-mén-r;t éri el, elnyeri a Közle- szerYezet illetékes szerveit, 
kedés- é.s Postaügyi Miniszté- hogy biztosítsák a verseny 
rium és a Vasutasok Szakszer- cél kitüzéseinel; é,, rredményes· 
rezetének közpo1iti vezetősége ségének széles körü nyilvános
ál.tal alapított vörös vándor- ságát. 

A -�é! kezde�n 15 ha._llgató\'al iizemf gimnázium kesdR mer mukodesét Gyor _ál!omason. A tanulók részére heten.kén& hiroms�or .. \'a.11 ta.u1tas a. kis oJ<ta.tóban. A felvétel kémlaória keszült a szo.rp,lma,sa,n jegyzerelők egy csoporljáróL 
�eazö Ká.ro111 fel11.) 



1914. MARCIUS 16. MAGYAR VASUT.\� 

';J)unaújvároMJn Mikor dolgozik jól a vasút 1 
A �·asúti  munka termelék4"D1!iiéCénelt. nélaán1 kérdése 

_Február . v_égére eloh•adt a j  ben részben objektf,,,. okokból ! Dun3újváros állomáson ,.ha- 1 
bo �nau3varo� állomason is. 

1 
csak 81,2 szózalékra t"ljesitet- tá,J:vizsgálat"" miatt fl-4 ó,·át • .. 

lavaban folyt a tavaszi nagy-
J
' te az állomás. 1 állnak azok a szerelvények i�. A vasuti kozl-eke<lés szere- termelés \Jiutását a s�llitá-

1 
séges von tatási nemek alatt 

&akar(tás. A váganyok között - Nagy neMz3ége�t oko, amelyek irányvonnlként ér- ; pe az áru- _ él . szemclys.z.álll- s, feladatokat a 'munka ter• azonban nen;c�� a villam�-, 
a pályamesteri _ szak11-sz nyolc zott, hogy a koc�ikba befa- , keznek a vasműbe, vagy on- 1 .a�, l<:bonyoht"&aban . • .  rend!d- me:ékenységének növe-ke<.lése-

1 

Uiesel- é-5 guzuzem.i·� l)on,tast, 
munkása takantott, kupacok- ! gyott vasércet nem tudták ki- nan indulnak. Az átvétel-át· 1 vu, Jelent..i\s. A szalutás on- ,·el kell megval<iS1tani hanem azokon beluh egysege
\a hordták össze a szem�tet. Takni a Dunai Vasmuben _ 1, adas a kocsik múszakl állapo- 1  maguban_ .., íon\� t.tnye.zője A oo.sú.ti munka termele- sí�t . 15 k�l1 er;eni. 1!-nn�k 
� haladttk a munkával, 

1 
mondotta az állom&sfőnöK. _ tára ls kiterjed, mintha az or- , az �nya5J terme,es; • .ek . . _ezen kenvsege nem nett kteleg,to a I 

napJru�kban a �zvo�t.::i� ,_o
Jobbára a l:ipatnyélre támasz- Most is 59 �a-•érccel megra- S7.ághatáron túlra índulJiának- belül ma és __ ��g ho,s,_.u 1'.1e,g felac.atok megkövetelte mé'

r- natkozasal>an , an kulonos Je
koch'a beszelgettek. Talán azt kott kocsi i·á,-ja az 01t,adást. .é u a a va.,;utra don.o surep haru I tél·ben Ennek a' ·  láma z...J.sá- lentósége. Ann�'{ tehát, hogy 
'<!lldolták, van idő, amíg be- !  Már er;y hPte állnak. ' l t

-
M!. rt_knem a 

vas
m
l ént�ek

-
A nJpgaulüSág fejlesz ·t I ra . á.llion it.t nth::ny 1963-as egy-egy fó"ona1on azonos. 

ltoszönt az Igazi tavlolsz (Meg- 'b . e en ,egzi a swre v , . . .  . . . • .. . . vagy megközelitóen azonos li-
•re::ték tán, hogy már�iu.s el- . -:- Egye l:ent !';ég io·_orsan ; átadását? _ kérdezluk. - Ott , me-ghatar�2'.':' ?l<-ves es .�v!a:1 I ac:lat. 196:J�ban _4._3 �1-,kk.al pusú, seb�ü, és teherbú.-á-
,.s tk-l ád ' . ha . t h ?) takochk a vasm'-1 . - kerdez- nagy kiterjedé;,ü yágányháló- :en:e,;; e101rany.z.ata1bó, ldtu-

1 
több a1Jszabás1 arutonnat sú gépek kÖLlet<;edjenek. e ,a meg 

. 
t.a oz_ ttik. 2:at ·a11 rendelkezésre. 1 nik, hogy a kozeli jovöben az szá.Lítouun.k. mint 1962-l>er. �e1;1 ·-'� Csak& Albert allo- _ Nem mindig. F51eg al.kor . • ed<ligleKnél is lényegesen na- Ezt a teljesitményt több- gé- Említettem már a gépek 

!;lasfo�.o� _aki s�oká_sos ellen- nem _ vette át a szót az l - Gondoltunk mar PTTe. 
! 

gyobb iel«datokat kell megol- ben nem a termelén:eni,s g nö- jobb klha.swálá.sá.t elösegítö jó 
orzó korutla �oran Jatt� ezt és üzemmérnök -e. ha eayszerre , 

Tavaszra_ szeretnénk tit . let- dani. Má.r n.apjainklxm i3 velésével értük el. A személy- lordo.lok szükségességét. Kii
tudta, hogy ilyen lass� mu�- 80_90 koc�i óc5karas erkezil:. rehoz�i ilyen .'.negnllapod�st_ a ol)IG-n növek-e� va.n 4 belső-, vonati menetren<is?eruség 97,5 Lönóse-n Jo�tos . ezen belül i.! � 
ka me_!l�tt mé� napokig a s1- 30 kocsinál többet nem tudn,ik vasmu . vczetoivel. Rcmel1u!-, tran..it• és szer11t·li,sz.á'!lita.sban li:lazalékos tervvel es OO.l� i•lllamos- e.s Diesel-mo.uLonyok 
nek k<)Wtt ma1:adn;1r:;a,k a bal- kirakni 24 óra alatt. 1 

mege11.!k, hogy a. nepgazdasag egyara,it, ami O vasutai a néP- százalékos bihissal szemben hasznos tel;esitmttnyenek a fo--
esell veszélyt Jelento s�mét- Feltűnően soká!" t.artózkod 

ér_deke1 kovet�hk meg ezt_ a gazdaság eflllik l<?gfonlo&abb 93,27 száz.a'·• volt, meg Job-- �za.w.. E yon\al�s1 . n';'f:1ekkel 
ku�cok. Nyomban �zolt is . k O ., . .

. 
" . . · i·a,to::tatást. _hiszen :'1"-��e� aga::ntá�•á tesn O.yan ágaza- ban romlott a tehervonalok veg;ze:t s.za,htaw1< önKoltsege 

emiatt Kurucz Gyulanak. a na 
k 

u1;1;ui,,iro. ban 67· iae- pen nem tud;uk gyors1taP1 ki- 1 tává ame y I ren·"klvül ko- rnenetrendsunis ·ge l9ti''·höz atlagooan 30--35 százalékkal 
pályafenntartási főnökség ve- ' gen_ ocs, -. Ezt n;ár nemcsak I s=o!gálásukat. Abban is segít- mol;an k�ll" �enm� ame.ynek kepest rosszabb- iett a , �n-n- k.sel>b. Ennek ,,ai)C.Sán jelen-
zetöjének. Félóra múlva már a .h

é
ideg okozza. Ni;ic� tC'rvsze- ser,ú.ket kerjii.l,. llorr,1 rakodás- 1 J

.ó ·,.,,.,., ross, m�'-áJ·a, a I köz'eked" i terv a kocsif�r- t feladat. hárul a javiló S'Z.Ol-
'"' sabb k dtek ni r11s g az exportszalht,isban A sat kene•-,mek tilbbcsc,p,-.n-tos ' ...,, • ,._ • e, ' 

gáJ é .. . h ..,or an ez mozog a k 
· .. F . é h . 

· 
1 " -� . . . nép«azdru,;;.g fejlüdé�-ére nagy dulo idő leljesíté,e a köLvd· atra, m gperug az. ogy 

lapátok . . .  n
t?

p
cs,;;•

d
asp

á 
nz 

k
nem

F b
a,znal 

I ferencra1'e>31 ,ranyvo:natokat, j hat.is::;al van. i,;ppen ezért a ,en és irányvonatok utaúsi ezekneK a gepeknék az űz.em-e �,,_z ns ena - e ruar 21- mert nekünk nincs elég raga- be •• 1 ,, .;. t · •'+A;.,.· Gyorsabban. Gyorsabban. A re például ··két jugo ·zl'ív ko- j 
. • . , vasuii munka _ t.erme!ékenysé- sebessége_ Jeloniő. en emelkc-

1 

n w..,.s aran)_., .-: JaH,-l 
lel folyamán � gyorsaság hi- csit Igényelt a Dunai Vasmú ;yun.k -�i-1rcs:yu1téshez

_. . A.'.: gé-t fo.ko:::ó múszaki é, üzem- det! a !ajlagos szén !o„yasz:ús, szaza!ekat -: opt,má11s _s.zi�ten 
�y�tt a _ legJobban a Duna- ugyanerre 3 na r 6 , ., . 2 , tg !nJO~ u e. a m_uni'.�t 

I 
szerN•zesi intezk.,désel; megi�- az állom.ssi és vontatási szol- l�rtsák. Az onkolt.s-ag c�okken

uJvarcs allomáts munkájából. lésben 32 kocsi l�rr• tA
e

k�- 01
0ndott� 

a
z ':;emmern:i{ 7• tek objektív ,zükség.szerúség. gala' költsége. az építési s,ol- tese mellett e vonia!á� faJt.,k 

:!r;ól_ �zé!ge\tünk az allo- Yctkező naoi oótlényléstfi, f;;;,;fM,/f':,�
1,; a ��::ta�lc�� E felisme� k vez.e.tte;;: már gálat köllség�zintJe. Rcndld• még sz_am�_lan, ma m� egyre 

maslonokkel e, K1'csera l<t- már 43 jugo$ziáv koc- 'r •1 , . • á b • • ., I egy Mir helyes lnte.t.k.edé:s.be:z: ,:ill a.zacsonv a vontat11 jármú- széieseob korben ismer, elony-
Nn üzemmérnökkeL szólt 

· �, 0 mar 4 . 14
°" ros a es azon t,. • és em at, kell e témát állan- vel.: i>as.rno.� teljesí1mé1111e nyel rende,kez.nei<. · ra t., •r nveonatokat kell Ln- . - •. . . . . . -

59 kocsi YárJ·a az olvadlbt Az ilyen sUrg,,s exportigé- dítanunk. doan nap,renden tartam. akár a n,i.p, hasz,ws ki�- AhhoZ-: hogy_ a kor,z.eru 
nyek esetén me m d 1 ' teré, akár a: egy gépre esö 100 vonto, .. ,1 e,,zkowkben reJló 
MA v e"�sz koc,Iin�é 

� u a I Dunaújváros állomns fol- A legalkalmasabb mérőszám etlkm-t vizsgáljuk. ,\!egnlitt a lehetőségeket jól ki tudjuk 
Elmondották, hogy a kocsi- rátusa. Rövid idő aln�� a

a
�1;.i a_d

,
atai �z idei te1v S7�tinl 5 g�re és a ,,011':tra vár<lsok has�nálni, jó ?ályákrn fa V<>':-lartózkodasl tervet a múlt év- kocsitípus árad·l\a" . d 1 sza.zalékkal növekszenek. A va<;Úti mun ·a termelé- s.a nuz. Az ulazo s7.emél) zet t-0 to,t Jármuvekre van swk-

meg az: ·ország kill i)nbözt r�- ker.ységet l •gjobban a rafordí- munkáj�nak
, 

termeléke�y-é e &ég.A paly�k 1ne_gfel.<!Ui �(a-
szeiból Dunaújváros !elé. Elképzelé,-.t•k, tervek tásokb:.n m�rh,!tjWc.. Ezért a szemeJyu,,.fordul?k bizony- ,:,otban való tart�, a _r=!•,e-

lLfedbI'ra' 11·uk Közben az exportra szánt áru áltahlnoSS<tgbán azt mondhat- ta!ansága, vagy h1anj a  miatt lek és sebesseg_'."°"lá!ozasok 
.I.T. t'!!t mennyisége minő é� vagy - Milyen kil:'itru;aik vannak juk, r.ogy az ön:köLr.:ségi muia- alacsony. fo_!yamatos m,egszu.ntetese_ �el-

. _ ezyéb okból csökken _ !n-en- e tetvfeladat telJesite•ére? - tói: fejezik ki Legjobban a va.&- kul nem lehet .!:O - kesobb 
• . .  IIZ 1229 .szamu v.:mat delik a kért koc:ikat A va.,- kérdeztük az állomá rönöktól. úti mu,,ka termeléke11 ységd. Nagyobb népgazdasági igenyek sem - a mocdonyok szerkesz-

�zdonvsumel11=etet, me'.t mű már nem fo,::adja e ek„t, _ Ioyek, :í!nk jal'itani. "1,IOT- Az <'&Y ezységn_ rafordfüi. é:, tesi sebességénRk e�réseról. 
marc,m 2�an Budafok·&•loo-

1 
de mé0is meg rkrznek. T,•hcil sitan; a munkJt _ Vül -zolt.a a te\jcs,trn.:,nye. aránya a Jeg- A terme,é"'en_v,éget h,,tral- Ha!>onloan akndaly a ;elenJeg, 

�?' mególloltel11en n.em altttot- nemc-sak a hide::: Jd,>jár Cs ki Alb rt _ Segfli ezt II alkaJm..•1.sabh me1{,.;.7_ám_ E!:';,-
1 

ts· téaye2.0ket nem tont ,sa- va..sú,i koc<ik i-öbb;céiének kor
fák meg a rona.t<>t. Az utasok okozta, hogy pel ául rlecern- nemrég beállított ha•madik szen ;e,zukitve a kerclé,t� ak- gí sorrendoen é,, nem ,. a 1el- �zenit ·ensege, a c,,apágyalc, 
Ílf1II csak Bu.dafok-Albertfal-

I 
berbten átlag 73 órát lDrlóz- ko-r Urmelekeny o ua.!

.
út, ak· Jc.seg i!! nye1·e. :.or

.
oit.am el. feiberendezések nem kielég:íto 

tián tudtak l.eszá1lni. kodtak Dunaú]váro< állomá- ��:�
le�r;:;

zdi:r rlr�"�oli::� 1vM <wlgQ.rik igaz<i11 jóJ, ha 11 \-annak egyéo p1 oolemak is. állapota. 
A vonat veztóje ti�ert nem son az idei:,·n koc�,k nálunk. Több nonddtil sz,•rt:ez- n1 pgazdoság s:,al?ít.a.si ,genyeit A hei) ze megiteléset azonban 

1 . . . 1. • 
tudott lc:l.;!Jen intezkedni a ziik az alloma.< ,nunl:áját. A tdjes<>n 1,iek\git! a lelietó l.2g- l b1wnyara elose.;1,ik e példá- M1ert a<sorogna� a gepek ? 
ce-r.eLvény mcf}állítás,a fe16l. 'óoel,. az igrnyl"l keres1.edelml !Zolgólatunl: ta- k1.t<'bb kóltuge'J: me'Lett. E1ért zóda.sok. A termeié-ken.v:<ér,el 
mert jeQ'lllOl.ugálattal �'Olt el· raly 1_1 Jó e redmenyc>ht ért el, tigy :,cll k1ha.�7.1l6ln! a rendel- ronto t�ezóket, az: azok.it ki- 1 Hatrárivosan befo!114.sotja a 
foglalva.. Las�ít a a munkdt az !s mert ott több 8,.,�;alis'a bri- kedsre alló te,·hnli<át. úey 1 1 álto okokat sem <·él m b..m- 1 t·onóe,·ó �Uuis, n.-íl,u,IL a 60k 

F. L hogy a m_egnöv kedett forga- aád dolrmzik, • allomqson kell l!azd, !kodní az anva.e.-, e lg�tru. - mint pé d ul a I felesleges ticsorgá..s, gépmenet 
lomho, szuk az allomt A ou- meg nlnc-s;rnek ilyen bngádok, munkaerő- cs pénze zkoze>k- renda:1\üh idöJorá .. , a Jarmu- 1 /s. :\linciKét do.o;: " ten·�,.e-

Y há 
nauJvárosl vasu a ok u -. ms de elha'ároztuk, hogu a $za1'- kel, a va--ütJ ,•a)li'á� m::1den ,·ek állapot.a, anyogh,.in) �tb rullen mun,rn 1<_ove:Keanenye 

eresegy 'zi panaszok , nemcsak a va<mú k1szolgil, - 1 •=en ezettt>l l:oz"sel\ measzcr- r· 'Zis� n a ra kell erőfe.sme- -, lnkabb eg,• néha y ,,1 , an A gepek ... csorga.•ána� zorne _a  
. • f ..ar?1 go doskodnak, hanem a ti.ezzuk n ,•altékNP16k fB 4 •ein'·nek ·r vuh1a. · ::; ., kerde.t kinino .. '-< t'Tl nten, - menetrend,_ e-i·u.-.eg h1„nrabvl, 

V(�gyházt al�_ps,.erv�e- Epü/etel•'l'lgl·ar. viu mint rnás 1 7.orstrendt,ol: szo<-uili ta brJ- , �-<út kői! c· nek mln<lE'n u.bol nem a te je "" gén�·é- j az e ot;el:t10 in·ez,;:edcse.l( el-
tűnk k�e� l50 ál:.lul>ó! mmd- ,·allala•ok nön.•k\ o  �7� l lft:m r,cid3alt �-. eg_v� !o:--lnt ·ára a lehető lcg- , i -, a mel) ei. homlok tét l>e 

I 

maradu:,,a.b ,1. . dc n<_ me� s�er 
össze 3�"\eler.t meg a le�- 1g nyelt Is k1 kell ekgít niuk. l� J. 1 tölfu <'J.sz.i liított áru jus�n. A ' á,1 1.éiSa ja\Jt.l1a·nll " va ·ut ön� a_ heln SO'. n<zinti..-öol adódik. 
ut(bbí ta �ulésen. A megje- . kolt."<.'gd, e.<>Se:;re <! a l! �d.,.

1 
:'1.1\el lehet peld_uul ':'agya-

lentek v s:w sok probléma: ========================================== &· go'>ISOG, t m dcii: :nyeob l'ázn .  hoiff a muil  e\' aeeem-
tettek 157.()\'a_ 

• munkát. Erre az; 1961. e•\! ter- l>er 14-en Debrecenből Fiizes-

40 T=ét!;�sgáso��;e�áz� Nag
„

y m11nka va· r a pa' lyae'p1'to"kre :�te!��:' it!:��:e�
., s

�,�
a
: ! !�fh�;:é a�

d
��o:i!
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vonal6za.:Mzt kél óran felilll . Nem ujdonság ueyan.s a vas- 1 ino..d�n; 1 L1�·:kor jclentk,ezett 
menettartammal futják be a ul�s do'gozók elót t, ho.sy a a futoha:1 k17arot11á 1. cl.e csak 
&2.emélyvona:Ok. Ezt az elavult 11épga=da3ág1uzk a 1,asúM.oz r 1 5-é-n 1. .1ú-kor 1 1tdult?  Kinek 
pálya okoaa. Gyakori. k a A Budapt!st-Debrecen-Zá- lá.s kozo" 40 lan h :<12!:>an 

, 
•-ti bizt ·t ttnak lát . . k címzett igényei ebbe11 az éi-- ] aL. .' hog_, a;r. .. idegen" fütö-

aíntörések, és csak a szeren- hon.11 kö?.otti forgalom paran- h nvzi.k a nlilsodil v�iy :::unk.ahefi�: kw>olgálds�:;e 
a 1· b<>n is nóttelt. Ezeknek a?. ·gc� hazool ,wrm;nó mozd?,nY ke-

caének köszönhetó, hogy csolóan küveteli a vonal át-
• ' · - · nveknek a kielégítéS(' pedig zelese a .. hel.n' erdek miatt 

emiatt mé'! nem töctént �Ulyos bocsató J.épességén e :növ é- - Az láen mil11en 1ltemoen - Két.'Oégtelen. sok anyagra : ,,;lndenkinek a legnagyobb ön- mi ndig hátrább szorul? Sz.ám-
baleiet. A szemé:yp<'nl:tár sok sél. Éppen ezert a ,a.sut veze.- folytatjftk tovabb a munkát? lesz l!,];Üks{� s csak magun. tevékenywi:et, az erők ponto,, talan péid:it lehetne !elhozni, 
kérték a pénztári ablak klcs..-.. tói legfontosabb feladat- Mikorra tervezl.k a második kat ámítanáok ha nem mon- sz.ámba,-éte!et es moz:g ítá- de a cél i nkább az, hogy ezek
rélé&ét. amely mar fél éve k�t, a má.sodiik ,i!ághá · _ rágán11 teljes megepfte.� ? - daná-rik me,g 6szintén, hogy az sá , Jroveteli meg. A fe!arlato><- re a káros . je.enségek.re íi
mtgérkezett. és a be,?J>!!és-re I l>an Debrecen tér,égébcn tönk- Erről besze1::;ettünk Csanad, anyag.•;zállítást él< -«lrakást il- nak az adott 11'."het&égek kö- gyelmeztes.,únk. 
l'lirva a raktárban porosodl...__ r ient balvágány éprtérot hn- Józseffel, a 6. =ikosz:tály he- letóen sok problémával né- zött legjobb. legga•da ágo;;áb-b A.:aposabb v1zsgaföcl.::s a gé-

Az alaJ)52er\'ezethez tartozó tározlák el. A rnundralat<>k lyettes vezetöjé\'el. zünk szembe. A :zúzottkő-szál- elvégzése valamennyi ,·asutas pei< kihasznalásár.a · egyéb 
f4ti va.sut!lsok elmondották, 

J 

már 1963-ban ezdődtek. lításhoz. sajnos je!en.le,g oom dolgozi>nak közismerten egyé- problémait is leiszJnre hozza. 
:boa állomásuk na�y!orga.lmú Kaba és HaJdÚ$Zoboszlo kö7..ott Debrecen térségében � ren<le_l'ke»t'."ftinkre �ele- ni érdeke is. Ezeket a vizsgálatok•t pedig 
lltátjárója nincs kiVilág-ítva, 12 km hosszan <iecember ,-.. � ló mennyi,;égű teherkocsi. A lelietlenül meg kell tenni. Le-
'fél él,·e nincs vfz Fót tl'omá- gére el'keszilltek az cpité,sel. A - Kaba és Pil.spökLodány meglevó 75 önilritős, ztírottkó- A ,onóeró kihasználása 1,.,et, és kell � hii;a.tkozni a 
aon, me1-t elromlott a s:( vnty- 1 munka dandárja a1..onban még között május vcgéig, az Új me- szállító kocsi kevés. Többre uonóeró fejl.esztéienek szük..'le-
� motorja. R. s. hátra v811. Kaba és Kisúj&.UÍJ- netrend életbe lépéséig kell lenne szüksé". Ha ezt biztosít- A vasúti munka tenneJé- guségére. A mod-erriebb von.. 

be-fejezni a munkát, Az év vé-- ják számunkra, és a munka- kenységének növel t erosen . tatá.s lényegesen gazd.ascigo

Ipari tanulók önálló munkája 
A kisterenyei fútöhá:zban 14 ták a:z engedélyt első önálló 

ipari tanuló Lsmerkedik a la- munkájukhoz. 
katosrnesterséggel. Három nap elmúltával kér-

Legutóbb arra kérték a fú. ték munkájuk elbírálását. Az. 
t6ház �zetójét, hogy bízza eredmény a lehető legjobb 
rájuk a 375-516 számú moz- volt. Idős szakmunkások sem 
dony javítását. Lelkesen mun- j javították volna ki különbül 
kához láttak, amikor megkap- ezt a mozdonyt. 

MlrN Unl6 & Jahúz Licló fiatal mozdonylakatosok egy 
1"5-ia IIOl'ftMá � keréllesoportcseréjét vérzik 

(Kiüa Láal6 WIIJ 

gére pedig el kell jutnl egészen helyeken siken!J majd megol- beío,yasolja a vontató Jal'mu- sabb, elönyÖS,!bb, könnyíti a 
Kisújszál.láslg. A m kás- és danun.k a kim-ás gépesft�. \·ekkel va.ó helyes gazdálko- nehéz fizllwa.i munkát, jobban 
az irányító létszám szervezé-. nem v�7élyeztetjü a batár- dás. Jelenlegi gcppal'lrnn k : \'oi tudjuk üze,nsuruezesí cel-
se folyamatban van. Mintegy idók. betartását. áll a kielég11oto , de jol>b gaz.- jaínk szo!galatába á.Uitani. 50�0 pályaépítő dolgozik dálkod&s31 &Ok m.ncien eler- Még:s azt kell mondani, hogy n,ajd a vonal épité.>én_ Ezzel Az ország más részein heto. lig11ik Legjonto.sabb 1ee11- 1963-ban a ,illamos- es Die-
egyidöben Debrecen és Apafa dö ti jó mozctonuforduio ké- sel-mozdonyok - különösen a KÖ7.Ött a km 1-szban uj rrk1- A nagyszabású második vá- szite.te e3 annak betartása. be- W42 és J\161 soro;:atú nagy-sodik vagányt kc-11 építeni. Ezt gá:ny építése ellooére, az or- ba.rtatá.sa.. Ez növeli a moz- teljesitményti gepek - szá
a munkát Is a növekvó üzenú szág külünbözó vasútvonalal.TJ donyswmelyze• termcl akeny- mának ernelkedl-sc nem indo
igények tették szükségessé. t.ovál>b folynak a felújítási. séget, a mozdonyoK h«sronki- kolja az állandó géph\ányra A terve-k egyré�1.ét a Vasút- kors:renlsítésl munkálatok. A lomt:ter teljesítményd. :1-li•· \'aló hirntkozást. Az. 1963. évi tervezó má.- elké�z.ít.ette - Balaton északi partján az új kolc fütoházn&l például a beszamolók adatai is azt tá
folytatta. - Ami még hiány- menetrend életbe lépéséig Ba- mozdony=mely,e, túlzott le- masztják alá, hogy a moz-zL'r, azt június l-ig kell leszál- latonfi.iredig kell eljutniok a terhelése mJatt megvizsgaltak don)-kapac:tas növeked6ét lit.a.n.i.. A Debrecen-Apafa kö- Budapesti �itési Főnölusl-g a villamos gépek · hasu,nkilo- nem használluk ki meglele-zötti vonal tet-vc-i is a Vasút- dolgozóinak. A fő\·onalakon méter ieljesitménvét. A vlz.s- lóen. é még vannak tartalé
len-ezól>en készülnek. Ennek Budapest-Miskolc, Cegléd- gálat alapján pon tos fordákba kaink, tóleg szervez-SI és műaz aránylag rövid vonalsza- Szeged, Buoopest-Ke!Pbia és osz;tották be a ,·iJlamosn,ozuo- s:a.ki. javítás! százalek vonatkasznak a megépítése nem lesz Szomba.tllely-Nagykanizaa kö- nyokat, am.lvel nagy me11taka- kozásban. könnyű feladat. mivel számos zött folytatják a már mei;k:ez- rítást érhetnek el. Ha te1:vü- .összegezve: a vonóerő ma-közmú keresztezi a vasutat. dett vágánykorsz.erúsitést. ket betartják, nő a teljesít• rimá.lis vagy Inkább optimáli-1 Ezenkívül nagyon SOk földet meny. ki ludják küszöbölni a kih4.sználá.sa a vasúti munka kell megmoz,gatnJ, jelentős Az

. 
idén a pályaépítóknek géprevárások többséi:ét. termelékenységén-ek igen fon-alapépítmén.ri hídépítés!, ma- olyan feladatokat kell megol- Nagy jelentősége van a ws rész-e. Ez aronban magas-gasépítméni•i és biztosítóbe- dani<>K. amelyekhez hasonlóra vasúti önköltség c.sökkentésé- fokú tervszerúséget Igényel. rendezési munkát kell elvégez. a közelmúltban nem volt pél- ben az egységEs vontatási ne- Összehangolt mtik�re va11 

ni. da. S mive! ezeket emberek mek bevezetésének. Egy-egy szükseg a menetrend. a ,·onat-
- Milyen gépek segítik 11'Ajd végzik. róluk nem szabad meg- vonalon azonos vontat.á.si faj- közlekedési tervek, mozdony-

·a pá.LJ,/Gépítók munkájá.t? feledkezni. A munka ;IQ meg- ta - a Legfonioaabb vonaJa- foroulók kes•ítésénél és be
szervezése, a technikai \szkö- lwn a modern-ebbek - megho-

j 
tartásánál. Keresni, kutatni, 

- Számos nagy teljesítmé- zök k"lö böző .1 . 'té . nos!tása számtalan elonnyel tanulmányozni, és bevezetni 
nyű gépet - ágyazatrostáló- . ' .a u n_ � yaepi &1 jár. Az eddigi tapasztalatok kell azokat a módszereket, 
kat. aJáverőket, vligányfektelő- gepek munká?B álht,ás� �- azt mutatják. hogy e mód- amelyek az egyre javuló, de 
ket és ll.agy telje.sitm,my(I da- lett !1 dolg�zok i.zocl.ál� ig� szer elősegíti az elegyáramlás még � • ldelégitő techniltai 
rukat _ helyezünk üze.mbe. nyeivel is többet kell tör6dni. meggyorsítását, az egységes felkésmltségünk mellett a le--

hiszen problémák már mo&t, az: j terhelési normák betartását, hető Jegjobt, eredménye� 
- A 11ál11aé-pith ala:tt a jobb előlreazületek idósza.kában is de a menetrend tartása eem vezetnek. 

uágányon n-em szllnetel a for- J,olentkemeic oko, gondot egy-egy gép meg- Dr. SopNDI lóuel 
oa,lom. llvea k.öriUmén11ek k.ö- v. F. hioá&odása -1.en stb. Az. egy- (Folytatjuk) 



4 MAGYAR VASUfAS 

Csak menetrend szerint ..• Mi az e/járás megbetegedés esetén 1 
Howan 1'ir!lhatja a sumély- Az. alábhiak meglr� az eltelt ldóre isem táppénzt, sem 

illetmény nem foJyós.itha1.ó, de 
az eltelt időt igazoltnak kell 
tekinteni. 

. .  

196t. MARCIU8 H. 

ÍGY LETT GAZDASÁGOSABB ? 

OOMt a las3újdek ellenére is te;Lte szükségessé, hogy - el
a menet,·endet? - errál be- lenót·zéseink aJJrnlmáva:l -
szélgetett Mi.,!ro!c-ti.szai pál�- g,•t.!mm találkozunk olyan, 
udvaron a 6431 számú vonat nemegysrer kitivó szabá.lyta
indu!á.M előtt a vonat vez.ető- lanságokkail, melyeknek tisz
Je, Ba;or Jóuef szoc;alista t.ázása a dolgozóknak rok 
brigádvezető és Küllős Sdnd01' 

1 
utá.nját'ásit, bizottságok cssze

villamosmozdcmy-vezető. Le- hívá,d,t teszi srukségessé. Nem 
azögezUk, hogy a IMsújelek bes.7.klve arról, hogy sok feles
Füzesabonyig 5---,!I perc k.é.<ést leges izgalom elkerülhewvé 
okozha.tna.k, de ha a vona.tkí- válna, ha dolgozóink ismer-
aérök az utasok le- és felszál- nék : mit kell tenruiük beteg-

Ugyanilyen eljárásnak van 
helye abban az esetben :is, 

1 amikor a táppénzes álJomány
ban levő dolgozót akár az el-
lenőrző orvos, akár a fekvó-
beteget látogató ellenő1"7,ő or- ! Az orvosi el&zobában vá-

1 

hivatta.k a vezén11letbe és kő- j �öviden ennyi • törtent l:s 
v{)<;. vaizy a táppénzes járóbe- rakozva ta1álkoztam Lőrincz zöltéle velem, hoU11 az 5688-as azota beteUállomanyban -. 
teget felülvizsgáló bizottság János vonatvezetövel. Első Iá- számú lökösházi irányvonatot u1;ok. 

. 
núnósit.J szolgá.latképesnek, de tásra olvan. mint régen.. . . kell eltrinnem. PJn tiltakoztam, Hszszsz • • •  - és SZ1ss:iert 
a _bete� _úgy érzi. hogy ez reá Fiatalos képG, erélyes hangú. mert felkészületlenül ért a pa- egy nagyot; - Csak azt szeret-lá"6t megfelelően 3>€gítik, a eég esetén. 

jelzheket késedelem nélk.ül Ha a dolgozó úgy érzi, hogy 
ad;ále, akkor rendesen érk.ez- � állapotában olyan 
hdnek Füzesabonyba. V".Utozás ál.Jott be, mely a szol-

nezve serelmes. Amikor t-szreveszcm, hogy rancs. El kell menni! - hang. ném tudnt, hog_y kimászok-e 
A be(egállományban levó nehezére esik a mozgás, meg- zott zordonul. - tn csak

_ 
ti!- ebből 

,
a nyavalyábóll'. 

Elé1'kezett az indulá.s ideje. gálatának zavartalan el1átásá
A oonatot men,csztették. Bajor baln akadályozza, kötelessége 
J6uef bríQ,á.dja a megbeszél- betegállományba vétel -,,-égett 
wk szerint látta el feladatát. az illetékes el:lenórzó orvosnál 
Az 11t&akat időben t.ájékoz- jelentkezni. Az OI"VQS nevét, a 
Cott.6k a kövefkezó államáoo-k- rendelés helyét és időpontját 
ról, az uta.soknaJe a kocsi ajta.- a szolgálati fón�g VSZT 
Já.ban <SegitettA?k a le- ú fel- ügyint.ézójétöl lcllet megtudni. 

dolgozó kötelessége a gyó- kérdem: mi történt? Aztán rakoztam. Jegyzókónuve-zessel A�,g egyebekro7., 1s beszél.-
gynlását elósegítő orvosi lassan sok szomorúsáagal me- fenyegettek. Még igy sem gettunk, nekem folyton ez u 
elóirá.sokai pontosan be- �élre cl a követke1.öket: akartam menni, félteon, a ht- ' elrettentő példa járt az eszem.. 
tartani, valamhi.t a beteg- _ Betegállcmuínvban va- deqtől.. Ezt részben megértet- I ben. 

. . .  és az ember ? 
lapján_ fe_ljegyzett . ldóben 

Uyok. Három hetet tőltöttem ték, és azt mondták, hogy 
j ellenorzesen meiuelenni. 

kórházban. Szolnokon majd leváltanak . . •  
A jelentkezés kellő indoko- _ Reuma? Belenuugodtam. Elindu!-

Miért ez 3 m-��gyaráz,. lás nélkül tórU-nt elmu-lasztása _ Reuma. tunle . . .  --·-
- · '---•~t -"" 

/ 
hatatlan, eléggé el nem ltél-tá

�nze, .  .... ..., von .. .....,a - Hol �zcdte össre� Fene hideg volt. Mínusz ZO hető kapkodás? Hol vo.lt ez cállásnál. A beiegállományb&-vétel Mezákö-vesd 1ttá-n már moso- járóképesség esetéfl lll'A!• !yogva intett egymásnak a I mélyea jelentke-r.és • útján mozd<>nyi,,ezet6 ú a vonatve-
töriénlk :i,et,ö. jelerve, hogy- minden 

u 
A 

. 
MAV h · te több • 

1 
fok kőrül járt a hőmérő. Na esetben a humanitás? A terve-. . d 1-

o
zó
z e

kv_,
en,

ru··l 1963_ El kel/ menni ! meg más baj ís volt. A zárfék. zés? Az el"'"'-'áramlás ismere-e= UJ o go - . 
a.t t ·· � l ál t" • ...,,_, 

baal mintegy 33 ezer 29-es és - a 11011 • ve� °.' 8:-? g a 1 te? Az elóre történő szakasz-
29/ a számű vizsgálatot végez- - Nagy sora va:, annak · · ·  hely -:- egyik a,ta?a h_ianyzott, rendelés? A menetirányítás és 1'endben. S percnyi po,ntoaság- Amenny,.'ben a beteg járás

ocl érkezett a sze1'elvénu Fü- ra képtelen, a köraeti kezelő 
21e.»bon11ba. orv"O&nak, üzemorvos:n;ak, vagy 

.KJsvárdal János szakorvosi rendelőintézeti or-
Mi.skolc vosna.k frásbeli javasbiára 

történik a b\ctegál1lományba
véteL Ezt az iTást a szol.gá1ati 

tek ellenőrző orvosaink. A ta- - _és mondJa tovabb. -:: Ja- a máS'll,.-at meg e!lesz uton _kéz-

1 

az álJomási szolgálat cgyüttpasztalatok azt bi.zonyítj;;.k, nuar _19� �ákosrendezon - zel. _kellett fogni, MUii _k, ne működése? i:::s hol volt az egy
hogy az esetek többségében a ha3nah 6rakban - �elent: nyil1on. Keserve.en mult „ az szerű törvény, igazság, hogy 
azok a dolgozók köve".nek el ke�-':m szolgá�tra a k1.s�sti !dó. Azt hittem, �oh�em érünk nem az ember van a gépért és szabálytalanságokat, akik ri!- átálhtóshoz. Kopenyben, kony- Szol;1-0�ra. S aTl:"-k.or 1,égre I elcgyért, hanem a gép és .;s kán bete;?Szenek meg, Terme- n:iebb_ ruhában, mert a bund?t, odaertunk, a� 1attam, hogy elegy az emberért. szetesen ide tartoznak az ú;ira- "sizma.t, a munkaruhát Kis- 70--80 kilom-cteres sebességgel !!:s nem utolsósorban' 

A F E D Ő  
fónö'kségnek legkésőbb 48 órán 
'beli.il el kell juttatni. Ugyan
ilyen betegállol):llÍny,ba-vételi 

relvételesek is. peste-n szoktam felvenni, e.hol lialadunk át az állomáson. üdvözölni kell azt a külföld-Dr. Róbert Miklós egész nap tolatunk, Rővidesen Meg a�rtam: T,úzni a vészfé- ról átvett, a gazdaságosság el-
Monoton zajjal CSUf'og a hó- javaslatta:l jelentkezhetik já-

1.é az eresz alá helyezett mo- róbeteg.ség esetén is, de - iól 
1ófazékba. A szomszéd házte- je.gyezzük meg - az ilyen ja
tőről tépett függönylcént ze- vaslat nem jogosít minden 

csüngő jégcsapolcon oalósággal esetben betegá,llományba-vé-

*_ ~ • __ •~ ..... � ket. Aztan m,t t�hettem ? Fog- ,·ével egyező újítást, hogy a te-tam_ toi•ább az aJtót fs 1ártam hervonat.ok egy fő\'el közlet01:abb a táncot. kednek. Jó ez! Jó, át is vettük, 
A vonat csak szaladt és én csak éppen egy d<>log marad 

szétfrőccsen a napfény. _ telre. 
Julis néni elgondolkodva ne- A 117A>lgálatképtel-ég 

, , Örökre eltiltva" 
Első díj a Szaktanács munkásvédelmi kisfílmfesztiválján 

zett ki az ablakon. Mit kellene megállapítása, kizárólag MárciU5 6-án és 7-én ren- a Közlek.edé1i Filmstúdió á1-
tenni. Túnödőtt az ablak előtt a.z ellenőrző orvos S2>emé- dezték meg a szaktanács V. tal készített .,Orőkre eltiltva" 
állva. Az ura a heverőn fe- 1 1- vizsgálata alapján , munkásvédelmi kis'ilmfcsztl- című fil':1 nyerte az }· d_íjat. 
kiidt EZllyomta az álom. Reg- t-rlé-nh t válját amelyet . az 1963-ban A legJobb rendezo c1met 
geZ ·p;naszkodott a gyo,m-ára., .0 e 

Jllel', _ készül� munkásvédelmi és K�vács Mi�lós, a fii� rei;de-
i délre már olyan görcsök kí- Amer..nytben � e-lle.nőrw Ol"· 1 munkásegészségügyi ki •filme- zőJe, _a le�obb szí nesz c;met 
nozták. hogy le kellett fek- :'�. a betegseget oly� 

k t t tt k b 1 .Molnar Tibor, a film Jos�-
t t . ' 1roLi, hogy az nem �nd.ályoz-

1 
e mu a a e. 

replóje, a legjobb operatori c1-e 
r;��ére szolgálatba kell áll· za a s?-Olgá!.at e1;:Atasa�. de : A �unkásvédelmi _agl��ciós I mc! Patt!ki István, a film ope

nia ha tőrik, ha szakad! Alig dolgozo ezt �gara n;ezve sé_ és játek!ilmek kategonáJaban ratore kapta. 
.,á; napja kapott jutalmat, na- relmesne1c fa;tJa, és ugy él"'ZI, 
" 

'l · h · t k. ll _ hogy a sz,o.lgáfatán.ak ellátá.ságyon reste, ne, a mas e , e 
ra képf. len kérh ti föon, • ,1_� helyette berendelni. ,gy felülvu.:'�tra �klését. � toprengett az asszony. 

1 

f • • f fül · �--�, t Kitárta az ablakot. A keTt a oorvooi e vi�a. ugyan- Vigyázzatok emberek , 
i,égében a síne!,en tehervonat oly

t
� �

lm

m�:_�Ye; l�•
áll

6 
1 t lt .,,,l f „tt t .,. a I ez lS oore, e,..,.,, JOg!luau, 

, l'· ki za ,a o . r. esen u yen e., a dol-!!ozónak tápDénze<1 dön.tő- Az év elsó két hónapjában fiatal p:ílyamunkru; unyra, a -mozdony. 
,d„biz.otfsállihoz való küldetését 16 v,asutas �·esztette. élr,tét a I k:et. mt.r.cius 3-án Dorog álloc A. beteg erre ��2fftt. 1.kérni. sínek mentén. Tizenha' Jn hal-

1 
ma�on gázolt el a tartal�k-n11ogni k.izdett. 

• . • tak meg munka közben. ön- mozdony? A 18 éves Hon.•ath 
- Még mindig fdj, aptya ? 

1 
A táp� döntöbbott- maguk vagy munkatársaik hi- Máriának egyik. a 17 éves 

- sopánkodott élete párja. - ság' v_ég O •  fok� dönt a bája, tigyelmeUensége miatt. B�nuith Ilonának mindkét Iá-
Vári csak, ma,'d könnyítek. a sz�gálatk� . . 

v_� Tizenh.;.L életerős, munkaképes bát amputálni kellett. 
bajodon./ - próbálta dgas::tal- -keptelenseg f'lbírálásá- ember távcnott kö1-ülünk Erek után joggw !elve+..óau< ni az urát. Rakunk rá meleg ba:n. örökre. a kérdés: fedőt, meglátod rendbe;ösz! Ameooyibai mind a három Van fájdalom, amely olyan meg1esziinll-.e mindent a 

I Kerii,lt-fordult, ott tJolt a vizsgálat swlgá1abképességet borzasztó, hogy nehez s1.ava- 'balesetek megelóűsééri� fedó . • • MáTton tovább jajga- áL!apit meg, a dolgozó az.on- kat találn! a _ leÍ1;�a. Ha a: , Elegendő-e, ha az oktatásokon, ! io« . . .  nal köteles srolgálattételre je• eJ?ber elveszti s

1

zu!e,t:. l?.'e�e a reggeli és az esti eligazíláso-- Húzd fel csak az inged/ lentkezni. Ez esetben az ellen- k�t, vagy �ere.te! k�zul bar- kon felhívjuk a figyelmet a !e-0,t ll -t nem •u- őrzó orvoonál történt jelent- kit néha ugy érzi, hogy elvi- k-rülteki t· bal - parancs e e,. , -
k 

�- _ 
lh' t' élk•· i •·k él t gyelmezett, o n o, a -t'6en., s mdris rányomta a fe- e,..,,,,tőJ a szolgálatba lépésig se ete .en n . u u az e · esetmentes munkára? Nem döt Mdrton csupasz hasáTa/ , ------------ Vajon a tmmhat elhu� elegendó! Ez olyan téma, ami-

- Híjnye/ Azt a fúzfánfü.- vasutas� ? há_ny ho_zzátartoro ről soha nem lehet eleget be-
tyülójét! . . .  - Tikkan.tott Már-

B 
io_�olJa . Hany apro_�

e�� szélni. S még valamit. A bal-ton, s egy pillantás ala.tt a eázlk a raktár va
� . �

po�. he�ek 
?

t
dig volt 

l 
esetek megelőzéséért folytatott 

szoba túlsó felén termett. A • • .. . aI_> , Ja me mm 
t
ás '

á állandó harc, nemcs.'.!k egy-két tú;eyorró fedő pergett egy da- Oroshazan_ 0.t hrl!ftd. verse- nehar.y szem cukor. a. káJ 
-

ember feladata. Ebben a mun-
rabig a padlón, majd zomán- , nyez a szoc,alt�t.a cimeTt. A ba.n? �ány !eleség

;, 
tdos hozz.á- k

á
ba

n ó
ri

ási felelő
ss

ég h
áru

l 
cát pattogtatva behorpadt a J )�gíóbb feladatuKna� azt tart- tfil".•0ZO maradt ma

0á�� a 
, �

:'" I minden szolgálati yezetóre, a 
kínjában táncoló ember lábai Ják, hogy 1964-ben is bal.eset- ! nyer��e.�. 8 csaladne, e,es mozgalmi szervekre egyaránt, 
alatt. mentesen dolgozzanak. gondJaival . 1 de kivétel nélkül minden do!-

csak fáztam. 1 el. az, hogy külföldön - á1ta-
Szolnok.t61 az is súlyosbítot- lában - utolsó kocsiként egy 

ta a helyzetemet, hogy a pá- s:-olgálatl kocsi közleke;dik, 
lyatest mellett lerakódott ha- ahol a vonal\'czető, a>:.!z 7.ár
vat a légáramlat beverte az félrező el tudja végcz:nl a reá• 
•*6hiányos fékb6déba. Lökös- biz.ott feladatot: a figyel t. a 
házáig meg sem á.ll unk. menetokmánY- és a �7..ámad:ís

k�z.clést. Az ·s fo�ott a fejernA hidegtől és faradeágtól be:,, _ T ,ó.-jncz János Vúl' at-C!lig éltem. Arra. is csak ho- ,ve,etót r.ézve -, hogy s-ajon mályosan emlék-•zcm, hogy le- miként alakult ez esetben a vettek a fék.bódéból, mert ma- gaula�ágoss.ág? 
:;am 11em tudtam leszállni. Fejtsék meg az érdekeltek! 

- E�t jól megcsi-náltad asz- Pan.asZ-Olják a dolgozók, M�t.anában az újságo� so- 1 gozóra. Ha ki-ki a IT!Rga poszt-
non J -_ szisze te. _ IÍama.r· hogy nincs fürdojük. Az áru- kat trnak a .. _bal�t�rol. � ján körültekintően felelősség_ A régi, rou.an, léte�ítmények sok baleseti veszélyt rejlenek. egy \is zsírt! . .  �_ s keneget- raktárban nincs kellően Véd- ,·asutas?1, kozott ts �llan�o I gel végzi munI;cáját, elérhető: Ezek közé tartozik a kom.iromi fűtőház is, amelyet elő,·lgyázani k.ezdték a fedő rajzolta ve az aru. Az ereszcsatorna besz.édtema ez. Sok sro es,l: hogy ne fölfele, hanem lefele t06Ságból már évekkel ezelőtt al:,dúcol-ta.k. Állítólag u idc'n nagy kerei· feliiletet I régen tönkrement, esős időben róla az oktatásokon. Szolgálat, mutasson a halálos és csonku- sor kei·ül a födémraert're. Ráféme, mert az oszlopok kerü.lge-, . • · . .  · . beázik a raktár. 1 vezetők és szakszervezeti fu nk- lásos balesetek grafikonja. 1 ,ése is balei;clveszéllyel jár_ 
az állomás felé tgyekezett. l < Az. UJ .�ve�ar kbzolg�- fel a· fiizyelmet: V. F. (Hem;;ő Károly fe v.) 

Mar delutánra Jort. Marton , . .. , . . • 

1 
cionáriusok hánysror hívják 

1 
Guomorgőrcs�it régen feledt·e "a megnovel,.e az áilomss • ________________________ _ arra ügyelt, hogy a tőriilk.i:izii ; munkáját. A dolgozók készek V,igyázza�k �here�! �e 
- mit az asszor1y tekert dere- a feladatok teljesítésére, de �?nnyelmusk�je�. � 
ka köré - le ne csússzon a több támogatást kérnek. 1 Jatss=t-Ok saJ�t

1 
es
t. do

1
lgo 

h · ·z I B ld' • G ,u1 társaitok e e eve 1 asaro . • • 
- kinka -

o 
Bé�a� 

a 
Beszélünk, írunk a balese- Baleseti krónika 

Az utolsó vonat 
A simán futó 

C31lpágya.s kocsi a 
vonat végén érte. 
Testével fogta fel 
a csattaná�t Kon
tics Ló.szl6 szé
kesfehérvári ko
csivizsgáló, az in
dulás1-a kész sze
relvény végén. 

A döbbenet vé
gigfutott minden
kin, akt ismerte 
és szerette őt. 
Kicsi lánya, sze
retö felesége el
vesztétte az apát, 
a férjet. Kemé
nyen dolgozott. 
lui.zat épített, gon
dokkal küzdőtt, 
de a komorkás te• 
kintet mőgött de
rűs. emberszerető 
üilek lakott. 

Mit jelent egy 
elvétett piL/.ana.t? 

Itt egy életet. 
és sok szomoní 
szívú embert, kik 
eml.ékeznek Tá és 
keresik őt '<ék 

munkaruhá;á
ban, hosszúnyelü 
kalapáccsal é.s es

ténként fényszó
rós karbidlámpá
vaL a kezében. Ez 
a vonat az utol36 
vonatja volt, mely 
elment ;ó ütköző
vel, amit üzem
biztossá tett. Ere
je már nem ma
ra.d,t arro, hogy 
karjait kitdrva 
kalapácsával je
lezze, hogy mi.,
den rendben van. 

Mi történt? 

Találgathatunk, 
hivatkozhatunk 

meteorológiai té
nyezőkre -, a 
vizsgdla.t mindent 
kiderít -, de a 
figyelmetlenség, 

esetleg mds feLé
Lót!enségének 
megállapítása, 

többé nem adhat
;a vissza Kon.tics 
I..Mzló életét. 

Mit jelent az a 
soknor elcsépelt
nek tűnő szó: t.'i
gyázzunk! Ha 
csak egy m<isod
perccel az ese
mény megtőrténte 
előtt kiáltotta vol
na. valaki neki; 
talán ma is kőz
tünk lehetne. 

F. K. 

tekről. de a helyzet nem javul, 
a vigyázatlanság tovább szedi 
áldozatait. 

Január 20-án, a Nyugati pá
lyaudvaron, munka közben 
(�atal pályamunkást gázolt ha
lálra a Vác fel ól bejáró sze.. 
mélyvonat. Február 14-én 
Türje és Ukk között a tolt 

Március 4-én 10,36 órakor 
Nagytőke állomáson a beha
Jadó 7772 sz. vonat a kijárati 
oldal biztonsági határjelzót 
meghaladta és 1. sz. lezárt vál
tót felvágta. Kővetkezmény 
nem volí. 

* 
menetben közlekedő tvg, két • Március 4-én 13,50 ómkor 
pályakocsjval kisiiklott. Három

! 

1 Szuhakálló-Mucsony és Ka.
pályamunkás életét vesztette, 'Zdncbarci.ka. állomások közöU. 
többen súlyos sérülést szen- . a nyílt pálya 241'26. sz. szelvé
vedtek. Két nappal később, ·

, 
nyeiben rendkívüli módon 

MecsekaLia állomáson Bodai . megállították a 0674-es sz. vo
Ernó 51 éves málházó élete ; nafot, mert szembeha.ladt vele 
árán mentette meg egy részeg 

I 
a helyi pályamester, motoros 

utas életét. Bodainak még volt kis.kocsival. Következmény nem 
annyi ideje, hogy a részeg em- voU. 
bert elrántsa a robogó vonat 

1 
* 

elől, ő maga azon�an már nem Március 5-én 6.41 órakor a tudoi, félre ugraru, s a vonat 4-112-es sz. vonat RdkosptL1ota-ha1álra gázolta. 

1 
ú jpest állomáson a szabadál-Tizenhat� haltak meg két Jású kijárati jelző mellett hely-

honap alatt, telen irányban Vdc felé haladt 
és még több azoknak a száma, ki, és a 13. sz. váltót felvágva 
akik karjukat, lábuikat vesz- megállt. Ok: előzetes váltófel
tették, akik örök életre rok- vágás és váltóellenőrzés elmu
kantak, nyomorékok marad- lasztása. Következmény nem 
inak, Mjlyein élet váir an-a a �t volt. 

l\lárcius 5-én 1-1.58 órakor 
Almásfüzitő ílllomáson a 
(872-es sz. vonaroi, előzetes ér
tesítés nélkül a. ta.rtalékmoz
donn)'ll.l elfoglalt II-es sz. vá
gányra járatták be. Ok: enge
dély nélküli vágányfoglalás éS 
tolatás, Következmény nem 
volt. 

Jf-

1\11.árcius 6-án, 18.08 órakor 
Nagya.tád. állomáson tolatás 
közben 10 kocsi a nyúl \'onal 
felé megfutamodott Som,ogu
szob irányába. A kocsisor a 
100 sz. szelvényben állt meg, 
Vonatveszé:lyeztetés, forgamii 
zavar nem történt. * 

Március 6-án 20.20 órakor a 
Rákosrendező állomáshoz tar
tozó lSZ sz. soromp6helyen 
szabálytalan sorompókezelés 
miatt egv tehergépkocsi meg
rongálta a közúti sorompó 
egyik csapórúdját. Egyeb k/\
,·etkezimén v nem volt. * 

Március 9-é-n 0.15 órakor 
Tata és Almá,5füzit6 állom.á-

so..1< között a 808. sz. gyórs,o
nat mozdonyát és szolgalati 
kocsiiat horz.solta a 1359. sz. 
tehen·onatba futó Kz 2�0 140 
psz. deszkával rakott kocsi
ból kiálló rakomány. Ok: 
szabd.lutalan rakodás. Egyéb 
köveL1<ezménv nem volt. * 

Má.rcius 10-én 20.20 órakor 
HernádnémeU-Böcs állomá
son a behaladó 498. sz. rona& 
a kijárati oldal biziO\DSád Q--
1:i.rjelwjét meghoaladta és a 11 
sz. Táltót felvágta. Egyéb k._ 
vetkezmény nem volt. * 

Március 9-én 12.20 perckor 
Kéte1111há.za és Bdnkút állo
mások között a 373174. sz. 
szelvényben levő sorompó 
nélküli útátjárón a 8535 az. 
vonat elütötte a Bék.e t,z. 
pótkocsis Zetorját. A baleset 
következtében a Zetor vezető.. 
ie a hel.Yszínen meghalt, a 
pótkocsin tartózkodó rakodó
munkás könnyebb sérülést 
szenvedett. A vontató, vala
mint a mowony megrongáló
dott. de az utóbbi · szolgálat
képes maradt. A balesetet a 
Zctor vezetője idézte elő. 
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A baráti vasutak életéből 
-------- • 

JÓL H A L A D  A L E N G Y E L  VA SÚTA K  V I LL A M O S Í TÁ S A  

SIETETT AZ ÓRA . . .  
A napokban történt, hogy 

,.sietett" Sarkad állomás for
galmi swlgálattevójének órá
ja. Ez önmagában nem lett 
volna baj. 

öt hónap_ telt el azóta, hogy or�zá_gon át TereBpoltól Kuno-
1 

jellemzik. 1957-ben beszüntet- Csakhogy a forgalmista sie--
a �rakko-Medyka vonal wicéig. ték a gőzmozdonyok gyártását. tő órája alapján megállapitot
menten fekvő Debica állomást A tervek szerint 196-t-ben 1970-ben a személyfor<>alom ta, hogy Gyula-Békéscsaba 
hozzákapcsolták a lengyel ál- Kattowicétől a csehszlovák 1 33 a teherforgalom · 32 ;zá;.a- felé a személyvonat 30 percet 
lamvasutak villamosított vo-- határ mE,ntén fekvő Zebrzydo- l lékát továbbítják gőzmozdo-- késik. Ezt végig telefonálta a 
nalhálózatához. Ezzel a _leg-

, 
tt'icéi� is elkészül 3 vonal vll- nyokkal. 1975-ben pedig az vonalon. Az utasok, akik sze

hosszabb lengyel v1_lla�os1tott lamositása. Ha a csehszlovák utolsó gőzmozdonyt is ki akar- rették volna elérni a Békés
vonal1 amely Wroc!awbol Kat- 1 vas�tak elju_tnak Petrowicéig ;ák vonni a forgalomból. 1965- csaba állomásról induló Wie
�lcen és KrakkQn at Debi- a �llamosttassal, Warsó és ig 2200 km és l980-ig 5700 km ner 'Y.'�lzer . gyo_:svonat?t: vo
caba :"'7et, elérte a 350 km-es Prana lesz a két első szocia- vonalat villamosítanak. Ez azt n�t h1J�n m:15 kozleked:'51 esz- . 
hosszusagot. lista főváros, amelyek között jelenti, hogy 1965 után éven- koz után nézt�k. Gyula� pél- ! 

Jelenleg a lengyel vasutak villamosmozdonyok továbbít- • te 400 km hosszú vonal vilia- �ául 15 utas :-r1sszaadta Jegyét 
villamosított vonalainak a ják a szerelvényeket. 

1 
mosítását kell elvégezni.  Az es_ hárof"!l tax:�al robogott !3"

hossza 1500 km. Ehhez tarto- A Lengyel Népköztársaság elektrifikálás befejezése után J kescsabara. J<_:�sef szanatórium 
zik a varsói terület elővárosi vasútvonalainak nagyszabású az áruszállítás 75. a személy- n:egállóhelyrol 7 1;1tas szomo
forgalma, a krakkói terillet, villamosítási programját a kö-

1 s
zállítás 60 százalékát látják ruan _haza!Dent, hi�zen a_ kP-

a gdanski, _gdyni.ai és wejhe0 vetkező adatok is világosan el villamosmozdonyok. ses miatt u_gy sem erhetnek "' 1 

rowoi partvidék, részben a - gond01ták - a gyorsvona- ' 

��2i-s;';ff�i 
is, va;:::'��él:. 1, 1970-BEN 45 OOO KILOMÉTER LESZ A VIUAMOSÍTOTT t

o
�z utasokat méltán felhá-

Elektromos vontatás van még VONALAK HOSSZA A SZOVJETUNIÓBAN borította a téves tájékoztatás. 
Warsó, Lodz, Kttttou·ice és I A vonat ugyanis alig késett 
Konin köz�tt,_ valamint a Kat- ) Az elmúlt évben a szovjet I az 5500 kilométer hosszú néhány percet, és idejében ért 
towtce--Gliwice--WroclatD vo- vasutak 2200 km hosszú vona- transz-szibériai fővonalat. Be- Békéscsabára. 1 
nalon. 

1 
lat villamosítottak. A villamo-- fejeződött a vasút villamos!- 8· 0,.. 

Az újonnan villamosított sított vonalak hossza ezzel I tása az összes Moszkvába ve-
vonalnak nagy jelentősége meghaladja a 20 OOO kilomé- t- r 1 Uk -
van. A Szot•jetuníóból ezen a tert. 1 ze O ovona on,_ raJM . n?-• 
vonalon érkezik  a lengyel im- j 

. . . , . eyobb fővonalam, a sarkt'ldek Legyenek figyelmesebbek 
a hangosbemondók . . .  port ugyancsak ezen a vona- Mit ,�zent ez a szam · Min- körzetében, az Uralbatt., a 

Jon jut el a Szovjetunióból az d�
1
n
7

ekelo_t
t
t, a:-:

b
t. hogy a 

5
i7asu!a

t
k Kaukózusbatt es Távol-Kele-

K b · é • 'b , vt. amost asa an a zov3e - .11 . , d é ND - a az . re e� egye _ ar:i. unió messze az első helyen áll ten. A Vl amos1tás ere m - A2 utazóközönség pontos tá
jékoztatása fontos feladat. 
Egyes helyeken mégis félváll
ról kezelik ezt a kérdést. Pél
dának álljon itt két eset: 

A vonal tet;e� v1 llar_nos1tftsat a. világon. Hiszen az eddig , nyeként az utóbbi négy évben 
Medyka h��arallomásig_ 1 9� villamosított vasútvonalak I a Szovjetunióban több mint 

��-b��
e

:�jezi�\e �gk�':i��- hoss22;_ jóval több, mi".t az l?<J millió tonna szenet taka

Poznan közötti vonal villamo- Egyes�lt Alfamok, _Angha , és I ritottak meg. A tervek sze-
ltá át 1970 t • d"g • 1 Franc,aorszag v11lamos1tott 

I 

rint 1970 végére a szovjet NS- A 415-ös számú személyvo--
l nat néhány perces késéssel ér

kezett Vámoswörkrl'. A vonat 
megállása után a hangos be
mondó közölte, hogy a csat
lakozó jászsági vonat azonnal 
indul. Az utasok egymást lök
dösve rohantak a síkos talajon, 
hogy elérjék a vonatot. amely 
jó távol állt az állomás vé
gén 

�u!m�itott 
u 

:o1na)�n
1 

1�:� vasútvonalai együttvéve. utak villamosított vonnlhá!ó
majd utazni a nagy kelet-nyu- 1 A villamosított vonalak kö- zata 45 OOO kilométer hosszúra 
gatl tranzit-vasúton Lengyel- zött első helyen kell említeni növekank. 

H Í R E K  A Z  N D K-B Ó L  

(Berlint tudósítónktól.) 

1 

hogy elegendő idő álljon ren- f zették az utaskísérő szolgála
A Deutsche Reichsbahn ar- delkezésre, a szerelvény át- 1

1 
tot. Miut

.
án ez a szolgálat be

ra törekszik, hogy a vasúti adására, illetve átvételére. Ez- vált. úgv tervezik, hogy a 
közlekedést az igényeknek zel a módszerrel a m�dó időt l Ber!in-Bad-Schandau között 
megfelelően korszerűsítse.

, 

úgyszólván sikerült kiküszö- közlekedő nemzetközi gyors
Mind több ipari üzemmel köt- bölni. vonatokra is kiterjesztik a 
nek megállapodást, mely sze- A darabáru forgalmat - a I stewardess szolgálatot. 
rint az üzemi igazolványokat gépkocsiforgalommal koordi- KMl-Ht'.ins Gummieh 

Célszerű lenne, ha. 11 bemon
dó például ezt mondaná ilyen 
esetben : a vonat áfszollas vtán 
azOJ1.na.l hldvl/ 

* a munkásvonatokon menet-
1
' nálva -. fokozott mértékben 

jegyként fogadják el. A DR központosítják a csomópon- A BOLGÁR VASÚT ELŐRETÖR 
edclig 105 üzemmel kötött tokra. A DR 1964-ben továb- A másik eset Fiizesabonvbatt 
ilyen megállapodást. bi 32 csomóponti körzetet Léte- Az idén tovabb folytatják a történt. Vasárnap delután volt. 

cs állomáson megsziin1.d- , �ít és 16 részbeni kör:"e�t tel- Bolgár l\lépköztársa•ág kiska- Elérkerett a Debrecen felé 
� a peronzárát. Je!I csomópönt alc,i.t .a . P.acitású, elavult.. vasúti háló- induló .li513 számú sz:emcl.vvo-

Az utaso
k 

-e
1l

err(itzése "a vo- A_ cs_omag?T\e_gi'í�ó szolg_�lat zatának korszerűsítését. A nat indulási ideje. A hangos 
natban történik. Eddig az volt teruleten_ a. P?ggyaszm:gorzö munkálatok a7. elmúlt évek- bemondó közölte, hogy a vo
a gyakorlat, hogy az ellenőrző automaták kerültek elotérbe. ben kezdődtek. Elsőnek a 1 56 nat azonnal indul. Eltelt 10  
személyzet a kiinduló állomás-

I 
� nagyobb pályau?varokon km hosszú Szófia-Plovdiv perc, 20 perc . _ _ a vonat még 

tói a Véga.llomási·g  utazott, il- es a fot"llalmasabb állom'8o-- közötti vonalat vil!amC>."ítot-
k ták mindig nem mozdult, mert a 

leh·e menetközben egy na- on 
. , 

· 
be szerelvény mozdonva ,·avában 

gyobb csomóponton történt a 1963 _végéig _ 3'760 da.rab 1964- n 90 millió !evát , 

váltás. Még így is sok meddő pog!l'ya..szmegonő automa-- költenek a vasutak moderni- kezelt. 

idő merült fel az utazósze- j W hdyeziek üzembe. 7-álására. Különösen nagy Ha figyelmesebb a hangos 
mélyzet rés:zérő,1. :E';ppen e,,.,ért Az idén további 5000 automa- súlyt helyeznek a villamositá.'!-- bemondó, akkor megkérdezi a 
a mu' lt év vége'n  Ehrfurtban tá·t állítanak fel. ra és a dieselesítésre. A múlt J ál •-·ó ·1 évben befeje1.ett Sztrnovo- sro g at"'v tő ,  hogy indulás-
és Halléban kísérletképpen A személyforgalomban több Rus.,ze vonal után az idén ra kész-e a s:z.erelvény, és csak 
, C!1:,,;an -,Uenórm b�ádot új �ocsi forgalomba állítására Szófia-Kar!ovo vonalat villa� ezután mondja be az _azon-

allitotta.k. szolgálatba., kerul sor. A terv szerint 1964- mosítják. Ez lesz az ország na.l"-il 
amely a mu:nká.svona.tokat ben a nem�etkózi személyf�r:- harmadik villamosított fővo-

l 

. 
csa.\ biziony?5 szakasmkon galom rész:re 65 darab UJ, 

l 
n:tla. A tervek szerint ezt ké- Legyenek fi�e�esebbelt a 

kíséri, modern, negytenge!yes kocsit sobb meghosszabbltják Bui;-ga- hangos bemondok. 

ngyis a váltás két egymással kap a Deutsche Reichsbah11.. szig, lszi t-.ál7) 
ellentétes irányban haladó vo-- BerU"-Wamemünde közöt- --------------- se 
nat találkozó állomásán tör- ti fővonalon közlekedő nem-

, J
l I. 

ténik. Itt a vonatok tartózko- 1 zetközl gyorsmotorvonatokon dem uürokrácia, az nffiinnvr11fo 
dási idejét úgy szabályozták, már az elmúlt években beve- liJ "J r;b✓ Ltf/iJ 

Lóugrás-rejtvény 

* AL #Á(. ltO A AS TE 
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, 
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QE LE EC/ SZE Nlé. S[(j HOL 

Ezúttal egy kis „sétalovaglásra" invitáfiuk olvas6inkat, 
Tessék mezónyünk csillaggal jelölt kockájából startolni 
és lóugrásban haladva minden szótöredékhez megkeresni 
ó folytatást, amíg az értelmes szöveg kialakul. 
Gyí, paci l - Gyí, ceruzo.l - Jó szórakozást! 
Bölegbe csak annyit, hogy nem csupán a rejtvényt 
megfejteni, a megfejtést megszívlelni is kinek-kinek saját 
érdeke. 

A va.1úti végrehajtó szolgá- vetelte azzal, hogy a k(llde
lat dolgozói körében gyakran mény érkereseról nem kapott 
hallani a megjegyzést : ,.Miért értesítést, !gy azok felszámí
kel! a.n.nyi mindent l'lőjegvez- tása jogtalan volt. 
ni ? Miért kell mindent bilrok- A visszatérítési eljárás során 
ratizá!nH" a vállalatnak adtak igazat, 

Rosszul látják az előjegyzés mert a vasút a távbeszélőn Le
jelentóségét, akik bürokráciá- adott értesítés megtörténtére 
nak minősítik. Szeretnék en- hiába hivatkozott. A Magyar 

nek bizonyitására ismertetni Vasúti Arudíjszabás I. rész Al
egy megtörtént, és gyakran talános Fuvarozási Feltételek 
előforduló esetet. 40. cikk 4. §-ában foglaltak 

"A" középállomés forgalmi szerint a vasút által vezetett 
szolgálattevője V8.iútüzem.i te- előjegyzés a távbeszélón adott 
lefonon felhívta „B" elágazá- értesítés bizonyítékául szolgál. 
si állomás raktárnok.át és fel- Ilyen előjegyzés azonban nem 
kérte, hogy „B" állomásho,; állt rendelkezésre. 
tartozó városban székelő egyik A vasutat kár érte, s ezért 
vállalatot postai tel�fonon ér- ,.B" állomás raktárnokát rész-
tesit.se, hogy részükre „A" ál· kártérítésre kellett kötelezni, 
lomásra meghatárowtt idő- bár váltig hangoztatta, hogy ó 
pontban egy vasúti kocsi kül- az értesftést elvégezte és meg 
demény érkezik. A raktárnok · tudta jelölni azt is, aki átvet
azonnal felhívta a nevezett vál- te tőle az üzenetet. Mindez 
lalatot és �özölte az �llett�kes- 1 �iáb� yolt, me_rt .a vállalat az 
sel a kocsirakományu külde- ért.esrtes megtörtent.ét nem is
mény érkezési adatait. Az ér- merte el, az előírt bironyiték 
tesítés megtörténtéről nyom- pedig hiányzott. 
ban tájékoztatta „A" állomás Dr, Gudag Jóuef 
forgalmistáját. A raktárnok Swmbathely 
azonban a vállalatnak távbe-
szélőn adott értesítést nem je
gyezte elő. 

A raktárnok tehát teljesítet
te a Vasúti Árufuvarozási Sza
bályzatban előírt értesítési kö
telezettséget, csalt az erről 
szóló előjegyzés maradt el. Mi 
lett ennek a következménye?· 

A vállalat a szóban forgó 
küldemény kirakásával késle
kedett, amiért az állomás ko
csiálláspénzt és fekbért számí
tott fel. A vállalat a felszá-

A Hivatalos Lapból 

A Mivatal� Lapból a szak.s..re:p.,, 
Vezeti btzotlBágok él, • dolgozók 
fiG}'elmébe ajánljuJ< a következó.. 
ket: 

9. •zl.mból: lOii Ol;'l/11164. I/2. B. Vasútlgaz.gatóságoJc munka.vn�ek lll6f. éVi célldtílz6&ei. 
11. aúmból, lot Wf/lest. I/t. e. Az --- k.aP<:SOlata. !enftivalók szabályar.ása. 

�--------------------' mitoU melléltdíjak.at � 

UII Slli/116f. I/%. B. A Mair,u AJ-
t lamvaautak haV!béres dolg0'ZlÓJnál 

all<almawtt juialmaZMi -
rnrttt f s 

s 

Irányvonat indul Rákos állomásra ! 

Dorogról havonta 6._80 iráayvonatoí inditanak. A szénvona
tok :r.ömét ·Rákos, Ferencváros és Szolnok állomásra indiiják, 
a porszenet a lába�anl cementgyár kapja.. Ezenkívül mészf<ll
vet is szállítanak Selyp állomásra. 1963-ban 824 irá.nyvon.afot 
indítottak a dorogi vasutasok. 1964. évi feladataik még na.
gyobbak, mivel a bányatröszt terve is ióval nagyobb a tava
lyinál. A dorogi vasutasok nemcsak. az Irányvonat-képzésben, 
hanem a kocslkihasználásban Is jó eredményeket értek el. 
OUjártunkkor Rákos rendeltetéssel késl!lült egy szénvonat. 

A nagyosziá.lyozóból ec-yszecre négyféle szén - por-, dió- ILl,
rabos- és kocka- - ömJ% a vagonokba-. Ezeir a kocsik mlK a 

t.artalékra várnak. 

* 

Horváth László bárcával látja el a rakott k.ocs.lkat. 

* 

Megkezdadlk a rüOIII irúy-vonat clsaeá.Uiiása. Janyllr. Mtkl6s 
tola"8veaetéi jelzéseket ad a $arialékmozdon;vna.k a kocsisor 

ldfui:aáeárll ar& osztályozótót 

{Hemzó Károlv riportja) 
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Szorgalmasan készülnek a versenyidényre 
.E:vek óta eredményes ne- nyitó mezei futóversenyen is 

velómunka folyik a Nyíregy- ott voltak az NYVSC atlé!.ái 
házi VSC atlétikai szakosztá- 1 Közülük Fehér é$ a serdil!li 
Jyában. 1963-ban például 34 Gebrl az első helyen végzett. 
atlétát minősítettek. Ebből há- A szorgalmas munka mf.tris 
rom - Fehér, Kiss és Gulyás I 

meghozta gyümölcsét. Re
- elsó-, négy atléta másod-, ményked.nek abban is, hogy a 
12 pedig harmadosztályú mi - q,orts„övetség anyagi támoga
nósítést szerzett. A szakosz- '

! 
tásával sikerül majd rendbe

taly Jelenleg mintegy félszáz hozni atlétika; pályájukat, 
versenyzót tart nyilván. ahol még nagyobb lehetősé-

A szakoszt.ály.vezetőség min- • get tudnak fordítani a ver
den jelentősebb versenyen ln- senyzók és az utánpótlás ne
dit versenyzo"ket. ·Az idény- velésére. 

Ünnepelték a bajnokcsapatot 

42 év a vasútnál 

191!!-ban k�i-ült a ki.-,Lere
nyei fúrőházhoz Jászai Nagy 
József. hogy megtanulja a la-

katosszakmát. 42 évi szolgá
lat után. a k.ö:.elmúl�ban in-
nen vonult nyugállományba. Eredményesen dolgoz- bizott.�ága. A rendezcény be-

A legjobb sake:nberek k:ö- t.1k 1963-ban a barcsi vas- ,,ételét a •panyol nép támo-
7,., tartozott, ezért bízták meg utasok. A személyvonatok gatására ajánlották fel. 
a géplakatoscsoport vewtésé- menetrend srerinti indításá- Jármüszállításra alka!• 
vel. .. I-.it:áLó dolgozó" és „Ki- ban 98,31 , a tehervonatok- mas, kt't�:r.intes iker teberko
t•úló rasutas" kilünte ,ést is nál pedig 86,41 százalékos csikal ké<.zítettek Svédor
Kapott. Sok jó mozdonyjavitó eredményt értek el. szágban. Egy-egy kocsira 32 
szakembert nevelt és vasutast - Ömlesztett c�m<'nl szál- személygéJJkocsi rakható. A 

Jításá1·a alkalmas tartályvago- be• tis kirakodásho-z a Ji.o-nevel. a ket fiából Ls : az •k 1 ·t · én h'd I k'  egyik  forgalmi szol!(á!atlevo. n'>kat �ész�t . a Duna! Ce- c.i ·• •� ,·eg • a a JI• 
a másik mozdony,·ezető. A ment!n_u . �eqz��e . "- �zekesfe- hato k1. . . .. 

. . . 
d - - • 1 --v- . 1 ln • bén·an J.trmuJ:n'!tó. - 9., UJ1tas1 Javaslatot nyug 1_J3za,;a e O _ 1 • e:·e,, .n ° 

_ �OOO lóerös , illanymoz- �dtak bf' a dolgozók 1963-(ogl:ilkozo.t a fu ohaz Jpar, . A . 1 - I - 111"- 1 ban a �vön�yösi MAV i;:·. t , . . . l • . k · - 1 . . - · 
1 

d&n). p1 zem .enm ,,_ .,_ 1 an1;1.01va _ es a 
. 
ts e; en} ei 1

,S- ,·ekben rövidesen elkész1.,J 1én3g_vartó Ü7.emi Vállalal-kolasol: :·es�r
_
e 

,
is t�r�o'.t po.�-

egv hat niltóáramu motor- nál. A megvalósit.:sra elfo-1ech_mka1 máka a .Rka.osmu-
1 rj muködö, 7000 lóeros vil- gaciott és be\ezetett újiti.-hel,; ben. 
1 1-nvmozdom· amely J 60- sol, n•v0n mrntegy 708 OOO 

Munkatá,•sai fájó s1;ivvel 200 km/ór�' sebesse-:gel is forint megtakarítás . vá!·�ato. 
bucsúztak Jasu! Nag,· JozseI- közlekedhet A beépített au- Ün llepelyes k11hosegrk 
t.61 és kívántak neki jó erőt tomatika ré,·én a mo,donv J./jzött emleke::tek a ha1-
e1;'-'szs.éget a megérdemelt önműködően gyorsul fel. 11- i·ani i·a .rntas nmnlcásör at-
nyugd1jhoz:. ,., ·,e tartja a megadnll se- egység megalakulasának he-

he ,-éget. tedik_ eP.fordu lója:!'a. Az ün-
Két úttörő labdarúgócsapa-

1 
csapat edzője, Stáhl Jenö, a Tize'lnt szociolista brigád nepse11e11 a r,aladta.11ok es 4 

l-ot látott vendégül március tartalékcsapat edzője. dolr;o:H, u tapolcai pal'lafenn- szolgálat, agak �•ezető, is je-
9-en a BVSC elnöksége, a 

I 
A bajnokokat Kiss 1\-lihály, Használt a bizalmi tanfo lyam tartási fő11ö!:1,ég ter-iiletén .4 len t•oltal:. 

Thököly út 41. szám alatti a BVSC elnöke köszönlötte. kPscthel!J< ·vr-o.s pályames- 10� sz.,zalékra �lje,j. 
klubhelyiségben. Mindkét csa- 1 majd a.z edzők gratuláltak az Budapest Déli pályaudra r 

I 
w<IJ:mak a bizalm1aK jogairól, teri s=a.kasz, a fónifüség pe- t<"Ue 1963. é\'Í tervét Mtztt• 

pat eredményesen szerepelt a örömtöl csillogó arcú úttörők- szakszervezet.i blzoLt..sága tan- fe,od:,.taí.ro!. A u,nfol�am dig a szocialista pályafenn- ttir állomás Utasellátó Ifi-
múlt évi labdarúgó-bajnok- nek. Az elsó csapat üdvözle- l folyamot szervezeti a biza!- l�g;,ktívabb hallgatói Ralu tartás; fonökség c,m meg- terme. Különösen nagy gon-
sf.gban. Az úttörő 1. a bajnok- tét Arató Gábor tolmácsolta. , miak továbl:}képzésére. A fog- l1t Mihályné, Velencei Ja nos, s•rrzé.<·'t tu•re celnl. dot ford1tanak a saját ke• 
ság IV. csoportjában az első, A két úttörőcsapat eredmé- 1 lalkovísokon hiány7.á..� csak Schreiner Jolán és Ha rnóc�, Emeletes szemt-lyko- sútéM1 ételek forgalmazá.,á-
az úttörő II. pedig az V. cso- nyes szereplélléért a kt::t edzőt, el\'étve fordult elö. Jó;;.�ef voltak. akik m'nd;g · c,lkat kéi.-zítenek expres,z- ra. 
portban a harmadik helyen Gleisza István és Far� Jó- A bizalmiakat érde'-elte az felkészi.!lve ji>!!ek az e)onda-

1 
vonatok részére a Szovjet- - J\11t,Tcius H-e és %1-e kö-

végzett. A bajnokcsapat "tisz- zsef edzőt illeti dicséret. e!óadások témaköre. Lehetövé sokra. unió leningrádi vagongyárá- ' zölt közlekedési filmek be-
reletére rendezett kis ünnep- A bajnoki érmek é. a ju- vált szimukra, hogy ' me.gis- A tanfolyam óta soi,;at ja- bon. Az emel�te� ko�sik- mul,at_á.,ára. l.�rü! sor a �öz
ségen az egyesület vezetői I talomkönyvek k iosztása után 

l 
merjék a szakszervezeti mun- vult a bizalmiak munkája, b:Jn 56 ut_as res>ere b1z_to- lekede,;_tu_doma.11y1 �yesul� 

mellett ott volt Gyarmati Já- 1 az elnökség uzsonnán látta ka ininyát és mód.szereit meg- -ól hasz:nosítják a tanultakat. s1lanak_ kenyelmes utazast. r�ndezeo;ébe.n a TN:bmka Ha,. 
nos mesteredző, az NB I B-s vendégül a két csapatot. • 1 szabó határozatokat, tájélrn- Szakszervezeti bizottságunk a A k?Csik ho�sza 23:!5. m"• zaban. 

m._,g gyengén dolgozó biz3l- gassaga 5 meter. Suln1 65 A Szovje,uni6, J11• 

�A Kitérógyártó ii.v öltözője I vagy a munkásszállást kellene Baranya_ Somogy é Tolna 
és fürdője annak idején 300 máshová telepíteni" - java- megye kulturnktivbt.ái egyho-
személy részére készült. Most solja levelében Kiss Lajos. naPQs iskolán vettek reszt Ba-
•n.ár 700 dolgozó szorong eb- * lato„bogláron. Az iskola hall-
ben az öl.tözőben. Jó l.enne, ha 1;atói kö7..Ött sok va�uta.� Is 
a létszámnövekedéssel szociális A7 egvébk.ént is tú.lterheU volt akik társadalmi munká-
létesítményeink ts lépést tar- �Z?bi v�I tö_bb állomá�án - I jukhoz sok hasmos tapaszta
Mn.ának" - írja Gyöngyösről 1_ria. �nter La3os levelewnk :-::;, latot szereztek - ol\"a.�luk 11· 
Szent{l'IÍli István. 1avitasos _koc.,iklro� foglalJa>- lés Gvula p� állomásról irt 

* el 11 vagan1_1okat. Van már levclcben. 
* ,,Szeretettel foglalloozik a olyan allcmas, amelynek kél 

nyugdíjas-:,k ügyeivel Halász- vágányát fog"La.l.ják el odairá-
né, Pestlőrinc állomás segéd- nyitott javitásos kocsik. Talán Tava.ly 93 ezer forint ;utal
hivatalnolta. Gondos munkáját jobb lenne ezeket egyenesen a mat kJ:lpta.k 11 doÍgozók a ta
ez.úton köszönik a nyugdíja- Landler, t1agy <l Dunakeszi Jár- polcai f;itőházban. Ezenkit•ü.1 
sok" _ írják a pestlőr:inci mújavitóba irányítani. 36 dolgozó kapott kit,á!ó do!-
nyugdijas csoport tagjai. * oozó jelvényt, vagy okleuelet 

* Kályhás poggyás�csit kér- és összesen 25 ezer fo"1-nt j-u-
Már a tat,aszra készülnek nek a Bfkésc.saba állomá.;;ról I talmat -. olvastuk Dancs Jo

Ba.laton.akali állomás dolgozói 10,42 orakor induló 814:l szá- zsef levelében. 
- írja Bognár Károly levele- mú személyvonat kísérői - ol- * 
>:ötlk. - Tervezik, hogy az vastuk Boldizsár Gyula levelé-állomás ta.,aszi csinosítása ben. - A kályhára főként éte-

1 
Megkezdték a szegedi igaz

után segít:i.k a község be nem leik melegítéséhez van szili<-
, 
gatóság epilletenek tatarozását. 

�itett területeinek parkosítá- �k. ltiszen fordulójuk 24 A,.munka�tokat -� � Csong. 
sát i.s. Főleg levendulát ültet- oraíg tart. rád megyei Épltő1pan Vállala-
nek majd, mert nemcsak 8zép, * 1 ta végzi. A tervek szerint 
h<l-nem haszTUJs növény is. 1 augusztus 31-Jg kell befejezni 

* 1 Eredménye�n múk.ödil: a tatarozást - írja Cserhá.ti 
„Balatonakalin, a II. pálya-

1 
Nyíregyházán ll va.suta.sok esz- Jó::sef levelezőnk -, de az 

mesteri szakaszon van egy perantó szakköre - írja leve- igazgatóság dolgozói azt s7.e-
4x4 méteres srobából álló mun- l lében Járó Antal. - A szak- retnék, ha ez e� hónappal 
ká.ss7,áJlás, amely egyben ok- kör a nyíregyházi vasuta.s kul- elóbb megtörténhet.ne, és a sz.a
tat.ási terem, melegedő és mű- l

j 

túrotthonban tartja nyelvtan- badtérl játékok Idejére már 
hely is. Ez nem egészséges folyamát és más foglalkozá- megszépillne a város ki.izpoot• 
mego/dás. Vagy a műhelyt, .sait. jában :\lló épület. 

K E R E S Z T R E J T \t É N Y 
\'Wzint,e5: 2. Pályatenntart.á.sJ 

elo'.h.é.s..tU.o telep. 12, Langol. 14. Ki
rándulás. 15. Veszteség. 16. Csapa
dék. 17. Takarmnnynövény. 19. 
'.a.dJsz igéje. 20. Mesefilmek hőse. 
-:?. El!entét-cs kötőszó. ZJ. Dallam. 
25. Azslaí állam. 26. Egy szin. 28. 
SakkJi.tékban a n)'itóhúzás:nak 
l!gy modja. 30 ldeül kétszt'res el
lenttte. 32. Ez a velencei, Shakes
peare-figura. 33. Német filmgyár 

rovtdüése. 35. zata megye: köz
ség. 36. Sertet-len. 38. "Tanult az 
esetből. 40, Papfrmérték. 41. Rés, 
népiesen. 43. Béke, oroszul. 44. 
Táncmulatság. 4a. Vajon .id? 46. 
Az első test,;érgyükos. 48. Ba
U'lé-szkod�k. 50. Sá:g.\s-z.ö:d 1nérge
zc5 gáz. 51. Munkaszüneti nap. 53. 
'J:.Rg&dószo. 54. Váro,; sv�orsZág
ban. 55. Fecseg. 57. Alta!aban ed
dig folytk a sakkjáték. 58. Kevert 

sül. 59. 0kor1 RUam Kisázsi.ában. 
80. K�td.e5-fe�eld formájában irt 
magyarázó tankönyv. 61. A. E. 62. 
Ellentéte"i kötöszó. 63. Igekö�ő. 65. 
Mocsár 66. Jó öreg nagyapa. 67. 
Tó. fjord skót neve. 69. Kosárlab
da. Idegen szóval. 70. Tagadószó. 
12. \ asüti pályat.est eg:,•lk része. 

Függőleges: 1. A vfzszlnteli 72.. 
modern ,·áJtozata. 3. Szám. 4... 
Helyhatározó. 5. F'dhéJ fele. e. 
Egymást előző betuk. 7. Skál.a
hang. 8. Következményt .kivá1tó. 
9. Cserépedény bevonata. 10. Er• 
tekjetzö. 11. Háziállat. 13. Régi 
magy.ar családnév. 16. Leng)'el 
félsziget. 18. Harang hangja. 20. 
Görög sziget. 22. Tanuló. 24. Gar
donyt szinmave. 26. Lakásbérlő. 
27. A pályamunkások munkijit 
könnyítik. 29. Európai nép. 31. Né
met személyes névmás. 33. Szovjet 
nemzel1ség. 34. GyOjtemény kötet. 
37. Hangerősség szabályozóval el
latott viJlanyzongorák. 38. Orszá„ gos Inté?.ő Bizottság. 39. Nagy 
edény. <O. Betanítás, állatoknál. 12. vagyona. 411. Nem illtél. n. Susogás. 49. Pest megye[ kö7.6ég. 50. roadmk, páratlan betüf. 52. 
Olasz folyó. 54. Tegnap és holnap között. 56. Finom bönl keeztyű. 57. Mezc5_�azdasági ipar. 62. Kérdőszó. 64. Helyhatározó. 66. Uzem.J blzotl'sá11. 67. Irán�·mutató. 68. Horse Power (lóerő). 69. "€-tlenüJ vét. 70. Sremélyes névmás. 

Bekilldendő: vízszintes 2, 72, függőleges 1. 27. 
BekiUdésl határldö: április 10. 

Az ellizö keresztrejtvény helyes 
megfejtése: -Oj munkáltatási rend• szer . .Jo-bb minőségű munka. 

Köny,·et nyertek: Fésűs László Szentes. Bercsény:1 u. 2. Balogh Gézáné Kaposvár, Személypénz
tár., Tóth Károly Pécs, L Endre 
u. 16. n. 3.. Halmai Szilvia Szom
bathely. Lenin űt 65., Nagy János 

Gyöngy6s, Mátrai llt 59. 

mia_ k:na.k. külön is segítséget ton
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' goszlá,·ia é., l\.lagyarorsz.,g 
sikerült. tánccal egy- , asutainak képviselói Bel-

nyujt. 
j bekotött teaestet rendezett a grádban jegyzőkönyvet irt·,k 

FOKI ISTVÁN Miskolc-tiszai palyaudvar nő- 1 alá a Magyarországon 11 • 
menő szovjet és jugoszlav 
vasúti teherszállitásróJ 

Labancz Gyula : 

C S I L L A G VO N AT 
Zóld, nabad jelzé.• soha..,e piros. 
soha.se sárga, 30hase ulos -

Zold - k.<].tt,ogó dub<irg6 t"&IUU 
tut;a � az állomásokat. 

<'lhagyia, bem, át1•eszi jelét 
,zemaforok-t.elnek ű.zenetét 

hmdja, fölt•e,szí, adja tovább 
<'1111 koroo l.'flll korbol érkezik a!, 

e{lfJ ko�a. egvre feljPbb egyre m.eg 
ka-t:tog, duf>órög a t•o,wtkerék. 

e,g felé tör, szinte az égről mar 
msszaint, de meg sohase áll, 

ka.ttog, dübörög, - szomja éhe 
ha,r,a, míg bef-ut a mindensegbe, 

oogolv•éber pálvaórclk fiuuelik 
piros larnpas reflektor jeleit -

!2'ét-Szór)4, rávetíti a földre: 
örök c1>'illaaként tiindökö!t:e. 

A legújabb szakszervezeti kiadványok 
A SZOT elnöktégénelt határozat.a 

.érteimében és szak&.ten:et.et.ünk.
kel egyetén�ben a táncr:.ic.., 
Kóny,,ldadó a közelJövuben az 
at,bb1 sz.ak.szf'r\"eZetl k1adványok&.t 
küldi meg a 87.alcs?,ervneti btzott
aágok.nal< : 

Dr. Jandek. G6u: A nodali.sla 

numkaverseny hazánkban 
A kótet eoko!d.i..ltlan elemzi és 

mutat;Ja be a szocialista munka
verseny helyét és szerepét a szo• 
c1aUsta építes ldószakában, kiala
kulását és 1ej!ődé,;ét. FeltJirJa a 
munkaverseny elvt és gyakorlati 
kérdéseit és ezeket magyaráz...-..._ 

f'ábri Tibor: A IJ'ZOclalí.sla brl• cád1.-ezetó tevékenysége 
A sz.ociaUst.a bligádok kiakon:,,·y

t..é.ra első kOtete azt a celt tü�te kJ. 
hogy megmutassa : hog)-·an cfolgoz.
z.on, mivel töröd.jón. :; hot:1an old-
t�al�g ;�::a 

v:::i!
t

.att /ot,
6
;t?i; 

köz.ött haswos tanácc;okaL ad a 
brigádvállalások - termelésl. mtl
velödé6:f., tanulmányi, nevetést stb. 

elkészítéséhez. és h:mertetJ munkáját cz!lk teljcsitése érdeké
be?', . CingyenP., ki.advány.) 

Dr. Szt'g6 Tamás: ll.lil és ho
rvan tPS.l a tár!adalm:1 hiróság-J 

- Kedres vendégek a B11.
dal;e.•zi MÁV Tüdöszanató
rwmban. A l!emuth>:i nő
nap alkalmabál a Nwugali 

! 
palyaud.•ar nóbiwtfsagának 
tagjai eUátogattak a szane
tóriumba, ahol t·fraggal e. 

I 
e okoladéral kedveskedtek a 
betea nőknek. 

A szerkesztőség üzeni 

Bo!dlz.<dr Gyu;a Bekéscsaoa, l S,t.tlcs t"ercnc HaLvnn :,U:ntgáJ 
J t\."án c;3,·vn�yös1 Szó,·árt Györg1• 
Barcs, Ktsv rd'li J4'1os. Bakó J�• 
nos M.lakolc. Ug'.yai Sándor .Fe40.-
z,,o:ca, srabó László, Bognár Ka· 
roly Tapo!ca, J. Nagy Jó�f K.s
tcrcn}e. Foki ist\•Jn, Kiss Lstván 
sudapes... Pintér I..aJac:: '\ .. 3.crátó•· • 
Ktss LajOs A!� dr. Banlc!a, y 
Oyula. Tótlka Ka:oJ.y, cserháti Jo
U>ef Szeged, Marosán Pál Debr.,. 
xn. Illés Gyula Pécs. Járó Antal 
:,.fyiregyháza : Leveleiket tapun1' 
4nYagáboz f-elbumáljuk, 

Balogh Sindo,- Beretty64j!ala. 
Levelét ltletékeohez tavábbítotiu><. 

Laká�csere 

Elcserélném 2 t.zoba, ösinkomt'or·-
to:;, nagynlére\<Q, nap, s. kene:,;. 
�tA V-Jakásomal l szoba. ósse.kom
fonosra vagy két 1 szoba, lconyL ·<i 

t.anácsl rendelkezésüre. CJ!ll: 
i;:berné, Bp. x., MAV-telep 16. 1 •. 
(llungárui krt. 5.) €rdeklódnl bár• 
mikor Jr.he-t. 

S�egedi 2 .s2:ob�UJ„ modem laká:,o.. 
mat gyl5rlért elcserélném. Dr. 
Gombos Józsefné, Sz.eg<,d. Lenin 
kr1 56. II. 6. 

Elcserélném forgalmi sr.olg�l.;1-
tevövet, lehetc51eg a budapestt vag ·, 
a miAAolrt lgazgatóság terillete--• 
Tokai állomás felvétel! épület-ébM 
'evó t i;7oha. konyhás. vfz:vezct� 
kes. mell�khelyiségekkel és nagy 
konyhakerttel N"ndelke:rö S'ZOlgá
latl la'ká!-;omat. Cím: Tomá.zy Gyuw 

la. Toltat. Baro� u+ca 2. 

M4GV A R  YASUTAS l<OI:krét, gyakorlati segltséget A VáJAszoiu1;.k a 11olgozól< )<érdé-- 1 ny�jt a szak.szervez-e� _tlszt:ségvl- :.eu e sorozatban megjelenő és el- P'elelO,; _ .,_ erkeszt.O_ • Oul:,. 6s 1,not seloknek és a. gazdasag1 vezetek- súsorban a bi7.almiaknak, akt.tVis- FelE'!lc'\c fldadó· �zsb6 Antal n�. Bet�jezéti:ül t9nertetl � mun• th�nak szólo fü.zet népszer'1l mó- Sz:t-r-ke..<-TtOséi;!: ka,.-;er:seny formáit - el:{; éni m don ismerteti a társadalml birósá-- 1 Budaoer;1 Vl. BPm"'zór u. tJ kollektív versenyiormákat -, az 

I 

golc tevékenységét. Jsme1-tett a 
újítómozga1n1at, !oglalkoz:l.k a létrehozásá\•aJ

-
kapcsolatos teendő· TeJ�fon varos:i· 424- 184· 

m nJc • - � ól6 10., ket. a társadalmi bíróság elé tar-
] 

Ozemt !t-7'1 u a11ersen}_ru1 sz ""�/1961. toi.6 ügyeket. eljárását, lntézli.edé- -rertesi-a· • Népszava c.aoki•dd (XI. 15.) s2á_mu MT-SZOT határa- <elt. valamint tájéJtoztal a fellel>- Vallalat zat megvalo�itaúval i�. (Ara 7,60 bezé::>1 eljárá,:;róI � 8 végrehaj- Budap�"1' vn Rak�zt 6f S4 
Ft.) t:lsról. (Ara 1,- Ft.) Szll<r& �D!IYOfflCÚ 

• rCil o;: e e.• 

B Ü S Z K E S É G  

- Viselkedj rend.isen, Béla. tn tul.ajdon
képpen hivatalos személy vagyok! 

•c::•=•r::•c:.•c.•c•e 

E G Y K I C S I T  K É S Ő N  

. . · . . . .  

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

Vegyűk csak ellí az ut.asítást. Mindjá1't 
kiderül, kinek van igaza . . .  

(Puutai Pál roizai) 



Szabad· hazában 
szabad nép 

i VILAG PROLETt.RJAI, EGYESÜLJETEK! 

( 
I 

r 
� 
f ? 
; 
� 
f ? 
7 ---------------------------------------

.. i 
A S Z ER V  E Zfl  T VA S U TA S  D O L G O Z  Ó l<  L A P  JA 

� VUL );;VFOLYAM, '7. SZÁM 
� 

Ára 40 fillér 196t, ÁPRILIS 3. 

f -----------------------------------------

� " 
� 
1 
t 
j 

d 
7 � 

Összefogással jobb együttműködéssel 
teQesíthetők a szállítási feladatok 

, � Az MSZMP Központi Bi- használatú aut.óközlekedés az 
1 zoLtsliaa fe!n-uar 20-22-i ki- előírt időben teljesíti a je-Népünk ezernyi szenve�se után 1945 á.p·ri�is 4-én végre � bóvitett �l��� határoza�t lenlJkező szállítási feladatokat. 

felraqycgott a szabadsa,g 1111pj4 hazánk ege.n. Ezen a =- ) hozott az ei>ttótpar mu.nlcá1a• AlTR kelt törekednünk, hogy 
pon feje:;,ték be a hos szovjet katonák a fegyveres fasiszta :, róI és a. mezöoazdasáa he.l11ze- a szállitásolkat az adott kö
hordák. kiűzését Magyarország területéről. Fe!.szaba.dmtu.nk! ? téről. A határozatból adódó rülmények között. a lehetősé--

A �óta 19 esztendő telt el, s mi mimlen esztendőben ápri- ) szállitá.si feladatokat március gekhez lrepest a l�rervezet
lis 4-én egyszerre ünnepeljük szltbtuuágunk, 'fü!111<'tienségü_nk � 26-án aktíva értekezleten. vi- tebben, a �asági követel
es $ZOCialista társadalmunk szü�tésn.a.pját. A swojet hadse· � tattá.k. meo a 1.,a.sút és a k,öz- ményeket a munka mlnd<m 
reg katonái győzelmes fegyvereilcke1 évszázadok l>Hincst!t ? lekedés szakemberei. . moZT..anatában szem előtt tart
verték. le népünk, kezéről, gyözelm.ük megte-remtet1e .mind- � A Vasúti FóosztáZ11 kulitúr- va hajtsuk Y®'e. 
azt, amiróL korábba.n népünk legjobbjai csak álmodhattak. } termében. meatartott aktiván A vasút lemaradással k.ezd-

lgaz, a felszabadulás előtt is volt szabadság Magyarorszá- 's ie!-m voltak a oos,ú(, _az _aut<?- te az évet. Azzal kellett hozzá
f/0:ri, de kik élhettek azzal? - A föidl>irtokos nemesttrak, a ?  k?zle,k�dés, az Épire5.i1./1111 Jl!i: fogni az idei feladatokhoz. 
gyárosok, a bankárok sZ<Zbadsága volt az. Azt jeLentette, hogy ) nts�érium. .. A ,Kozlekedesi hOJtY l(OIIldos.kodjunk az el
sz4badon zsákmá1iyolhattá.k 'ki a. dolgozó os.:tályokat; a mun- � Épitési • T".08Z!. es a SZÓ- múlt évről elmaradt szállítá-
1..á.sakat, és a nincstelen parasztságot, de gúzsba kötöttél: a ? VOSZ kepviselót. sok oótlásáról is. Az idén a 
mau11a.r é rtelmiség alkot6készsé(Jét is. Ez.ek az u,-ak kastélyo1{- l Az érte!<ezletet Szücs Zol- vasúton. és közúton 256 mil
ban éltelc, üdültelc külföldön, és 'hazánk legs:ebb tájain, övék � tán. " Vasúti Fáo6zt:ily Párt- li6 tonna áru.t keU elfuooroz
i·olt minden jofJ az úri M<Lgyarországon. � hirottsál(ának titkára nyitotta ni. Figyelembe ,•éve az el-

1945 á.prilia 4 óta a nép Ma.gyarországa. !ttt 4 mi hazánk- ,; meg, m.ald Rödönyj Károly múlt éve.1<: szállítási te.rvszá
bó!. A proletárok és zsellérek fiai, u-ndkái áivették jogos ?  minis2:!-erhelyettes. a MA V ve- mait. nyilvánvaló. hO!!V az 
örökJiégülcet, mell11el annyi even át ad6su.k voit a tö-rtén.eLem. J 2é�tója ismertette az idén hallatlanul nairv felana
A Jelszabadu.!ás napja ót,a, eltelt 19 eszteilaő e.rernyi t>Tedmé- � 1004 évi s:zál.Hl.ási feladatokat. tdk hárulnak az érdekelt köz-
nye bizonyítja, hog-y n.épü.n.k tudott élni a szabdd!láwal, hog1J ! , lekedési á.<!akra. 
eredményes munkát végeztünk. Eredménveinkben döntő ,-ész.e � A gazdas6gossag A zord idóif.rás miat.t az év 
van ann.itk u, hogy Mmcsak a felszabadítót tisztelhetjük -� ) szellemében elro két hónapjában tovább 
Szovjetunióban, hanem a mindvégig hűséges bat'átot és szo.. � nőtt az ad6sság. Ezt is figye-
i:etségest is, akivel a.wnoo célokat és -ményeket vallunk • - A határozatok rendkívül Jembe véve az elmúlt évinél magunl:.énak � ,iemzetkö� �litika, az �OlÓf!ia és _ az �pftés � n.i.,zy feladatokat hárítanak az nehezebb ikörülménvelkkel kell valamennyi lenyeg,es kérde�ben. A Szov,etunió segitségunkre ) érdekelt közlekedési ruza.krn - i:zá,mol'lli. Az előirányzott �zá.l
volt, !ÍlO(JY népünk bék.ében. c!lheSBen é3 4Z mperíalirt4 . csel- :;_ mondotta t,e,rezetőJél,ffi. a mi- !ít.1-'li kapacitás feszített. 
rrffc� ,e_k :'J!c zab_4rflass� .. �q _ 1Ul munká�t. �a.záflk '"fi � ! niszterhelvetl,-s. - A smlll- mű.•zaki paraméterek alapján 
s:ocialtsta or&uigok kozo�ei;éMk megbecsült u ttTven:,oau ? tá.s.ok maradéktalan tel,lesíté- kierült ikimnnkálásra Az ex
tagja. � se  nélkül nem val6sítható me,;t oort. imp0rt, valamint a tran-

ll a:a nkat a barátság eurn'Yi szá.14 füzi Ö86Ze a. fe'l3z4badit6 � sem a mezógazd� !eilesz-
1 

z:i1fo�nlomból adódó követel
Szot·jetunün:al. Nem elég ilyen5wr az elektrom<n áramot ? tése. �em a tervbevett épltke- ménvels is emelkedtek. 

s:ál!itá táv_1:1ezeté��e! val?I' a Barátság ,<;Jlaji;eutekr�, a gaz- � zések. önmagában nem ele- A jóváha1acott népgazdasálti 
dasagi eg11uttmukodes valto;:;a.tos /ormaira gondolna. Eze!t � 5 gendó. ha a vasút és a köz- terv szerint a. vasútnak -
kölcoönös előnyökön al<Lpulnak, de a, dolog ttrménetienel { •• 1 

jogi;a, l�vén a mi orsulgunk kicsiny, és nyersanyag<>kba.n. sz�- { 
0 " .. "" 0 00 w "" •• "" " - •• -

00 0 •• 0 w -
g{my. különösen etönuösek számunkra. Sokkal többről van itt l 
s:ó, mint józanul felmért gazdasági e{llfmásra utaltságrol. A ) VENDE" GEK AFRIKAB" o" L S::ot•jetuni6ban mi a kommunizmust épitő, a, szocia.lizmu.shoc

:, 
c�Öl•aínt uta.t törő, a világs;:,oci.alizmus ügyéért a legnagyobb ? 
aldozatokat lwz6 országot látjuk. Párt;ának és 'kormá.nyá.nak j 
csel;,kedeteiben megtestesülnek a. lenini el-t:ek. � 

Nemcsak az anyagi segítséget, de a példát is a -szovjet ? 
nép adta. ahhoz, hogy hazánk feltámadjon a romokb61, és egy � 
k's nép boldog ottlwna. leg11en itt a Du.na.-Tisza pa.rtján.. 1 � 
,ui.g,J évfordulók idején szokásos statisztikai a.d.atok.at sOt"olm. '; 
Most is l.önnyii dolgunk lenne, hi.szen 19 év a/.att 4nnui szép { 
es jó tiirün.t ebben az országban. Kép::eletünkben megjele-nr.ek 1 
a; újjáépítés, a. háromé!les tervek, az ötéves teroek szá.mada- � 
tai, eredményei, és n.el'lézségei. L..á.tjll!k az Új gyára�_t. a _váro- < 
sokat, a;; új lak6te1epe1�et, ahová már ,,-rr.inden szoglelig el- � 
jut a napfén11 s tiszta levegő" - ahofll/ Petőfi á lmodta:. Meg- t 
ötszöröztül{ a; ipart termelést, szociali.sta t>ágányra ál�(tottuk � 
a mezógazcLa.ságot. Népünk ku!turólis színvonalát, a k.özok�- '; 
tá.st, és az egészségügyet olyan mau<U színi:o.nalTa. em�!tuk, f 
hogy a felsza.badu!ás elótti nely:et va_lósá.gos szalcadékna.k � 
ttinik. S mindez a nnak ellenére ment vegbe. __ hogy „rombadőlt � 
ors:,ígot l;aptunk örök84'gbe, s m!!U kellett �;tde nunk a 1114:- :; 
gunk hibá.iv-al, a legkülönféiébb előjelű tévedésekkel, és elha;- ? 
!ásokkal és a haladást fékező ellenséges erőkkel is. De sem- ; 
'ntiféle �ehézség, még a;;; eUenforra.dalmi lá�s "}legr_ázkói!- � 
tatása sem tu.d/Q megtörni a szocializmust eprt-ő nep hitét, !s '; 
le!loosedését nem ti.!.dta kioltani a fáklyát, aniely-nek láng1a ?. 
1945 tavaszán gyúlt ki e. so!ka.t szenvedett országban. � 
: :: idén már a második ötéves rer� negyed� évé1tek cél. ) 
A kitúzéseit>el birk.ó::unk - eredmenn�i. . Kepe�k�k bi- � 

zonyultunk <Lrra, hogy - ezt az esztendőt tS „beszamitva . -: . 
158 milliárd forintot ruházzu.nk be ötéves tervun.k me�los�- Í 
tása so�á.n. Ezek a milliárdok lakóháiaka.t, iskotákat, u.1 gya- ) 
?akat, tsz-épü�teket, gépeiket, és á.lta.lóba.n otvan létesí�ié- � 
nyeket jelentenek, anteI11ek gazda.gitjá,k, szépítik az orszagot. � 
s bo!doggá teszik a népét. } 
• Igaz, sok bajunk, nehézségünk 1,•an még a gaz�ág egyes � 
á,;i<Liban, például a t•a.súti közlekedésben, de a v-asu.ta.sság � 
narcos haqyománya.ilwz híven aTTa törekszik, hogy megküzd- � 
qön ezekkel a n.ehézEégekket A fejlődésből a vasút sem ma- i 
.,-ad 1/d. és szép fejlesztéSi tervek meg>valósUása el.,}tt áll. J6! t 
érzékeltetik ezt a villanwsitá.sban elért eredmén.y.ek, a Jwr- } 
,nerú Dtesel-mozdonyok. a dominió rendszeri/, áUomásbiztosí- , 
t6 bererul.ezéulc. a felújított 1,,a.súti pályák és a modern fel- 2 
vételi épületek. Eredményeink között tartjuk számon a vas- � 
':tasság részbe éppen ez év január;ában adott fizetésjavitá_st, :;, 
es azt is. lv.>t;lf a vasutas dolgozók sem mara.d1Ulk ki az egesz { 
népi!nket átfogó kultúrforradalomból. -1 
Pártunk politik.á.j4 hat az élet minden területén, metJmUta.tja ) A közelmúltban kenyai szakszervezeti delegáció ta.riózko• 

népünk számára a helyes utat. Aprilis 4-ét, hazánk leg- � dott hazánkban. A delegáció tagjai szakszervezetünk köz
na.gyobb n.enueti fümepét an1ialk az elhatározásna,1: a jegyé- ? pontjába is ellátogattak, és baráti beszélgetést folytattak 
ben ünnepeljük, hogy még hatásosabban megvalósítju.k ezt a ) szakszervezetünk vezetőivel. A megbeszélésen részt vett: 1.0. 
politilcét, a szocialista demokrácia � humanizm� pol��ik�ját, � �angó1 � kenya� szakszervezeti szövetség (K�L) végrehajtó 
mi!lJm<>k legfóbb cél;ia, hogy minden az emberert tortenik. � b1zottsaganak tagJa, a vasutasszakszervezet elnóke. A. W. Ka
s e:::en a napon az űnnePi hangulatban gond,olju.nk majd ? rumba, a KFL alelnöke, magyu rész.röl Sza.bó Antal főtitkár, 
a:okra a s�ovjet emberekrit is, akik a Legdrágábbat, éle- � dr. Soproni Jó-rsef titkár és Szabó Jóuef a főkönyvelöség ve
tüket áldozták a mi felszabadulásun1tért, szebb és boldogabb � utöje. 
föt:önkért. ; (Heni.zá KároJ:11 felv.) 

mint az már ismeretes -
1964-ben l07,6 miHió tonna 
árut. 4.5 százalékkal többet <LZ 
1963. évinél,, a közhasz-ná,latú 
au.t6közl-ekedésnek. 79 miUi6 
tonnát, a mú.U évinél 12,1 szá
zalélckal többet keLl elszálií• 
tani. Ha mindehhez hozzá
vesszük, hogy az. éves árusz.ál
litási terv összeállítása idején 
még nem volt teljes mérték
ben , ismeretes ,:ail.amennyi 
szállítási igény, akkor a fen
ti számokból nem nehéz meg
állapítani, milven feladatok 
vámaik a közle.1<:edés egészé.. 
re. de különösen a vasúti és 
a közúti közlekedésre. 

Különbséget kell tennünk 

A núniszte!,helyettes ez-
után arról beszélt, hogy a 
vasút az. év minden szaká
ban maradéktalanul elfuva
rozza a fűtőanyagokat. az ipa
ri alaP(U!Yagokat. a mezőgaz
chsálti termékeket. az építő
ipari anyagok iközül a té�. 
a cserép, " mész és cement
télesége'ket. tová,oM az expart. 
im,POl.1' és tranzit árukat. A 
kó. kavics. föld. homok. saJal;::. 
cemenwártmányok és a ta
laiiaví!ó anl·�ok elfuvarozá
sát. az operatív szállítási bi
zo�. ,, mindenkor ie
lentkezó kapacitás füitl?Vényé
be:n. kell maid =rervezrúe. 

A rendelGcez.ésre álló ada
taintk szerint a SZÖVOSZ 
15 OOO vagonnal több árut vá
sárol fel a múlt évinél A gyü
mölcs-. zöldségtermeléssel ösz_ 
szie�ő beruházások hiánya 
miatt. valamint a kereskede
delem elmaradott technikai 
színvonala következtében en
neik a tervnek a teliesíiése 
� nehézségekbe ütközik. 

A tárolótér hiánya miatt a 
fuvarozás volumenében és a 

jelentkező csúcsigényekre, 
rneitielelö táralótérről kell 
ll(l;),ncloskoclni. 

Kevés a hűtőkocsi 

A �az.dasálti termékek 
exoo.rt fuvarozásához mind
öss:re 728 hűtőkocsi áll ren
delkezésre. Ez 1610 kocsi meg
rakását biztosítja Eli!Y hónao
ban. A jelenleg ismert killke
t-eskedelmi ú:ények szerint 
júniusban 1820. júliusban 
2350. augiusztusban 600. szep
temberben pedig 500 darab 
hútökocsi hiánY'Zik a feladatok 
ellátásához. Ezért feltétlenül 
sz�. hOll:Y az exP(Yrt nt• 
kodá.sokhoz idöbe-n és a vi• 
szonulat pontos megjelölé$é• 
vel rendeljék mea n. fuvarce• 
taták a hűt61wcsikat. Az ai.·u 
minősítését. a kocsikba történő 
beral!'ás előtt véi(ezzék el. Ar• 
ra is fizyelemmel kell lenni, 
hogy a naponta berakaruió, 
.<tVOtsan romló exportkülde
ménvek továbbítására sooll'(á
ló TEE].V[ v-0natdklkal naponta 
190 kocsi továbbírasát bizto
sHsuk. A hiányzó kocsik pót
lására a vasút a baráti álla• 
moktól és a kapitalista orszá
goktól igyekszik megfelelő 
mennyiségű hút.őkocsit bér• 
bevenni. 

Rödönvi elvilá:rs az 1964, éli 
feladatok szám,bavételénél is
mételten ha=úlvozta: l,eg
fontosabb kötelesséa a vas-im 
közl.ekedés,·e háruló szállítási 
szűkJiéqletek maradéktalan ki• 
eléaítése, vala.mennvi f•lkí• 
nált áru elszállítása. En.,ek 
érdekében tovább kela feszi• 
teni a műszaki l!azdasá,gi mu• 
tatókat. növelni kell a tMei·
vona tok át.1a.i:,;os terhelését. a 
tel1erkocsi'k statikus terhelését, 
a vonatok utazási sebes�ét 
és mindent el kel követni. a 
kocsiforduló csökkentéséért. A 
megkívánt teliesítmények ma.

közúti fuvarozási távolság nö- radéktaJan végreha.itásának 
velkedésében ielJentilrezfk az a le11:főbb kövele1ménve a szál· hatás. ami els�rb�. a töbl;-

1 

lí!Jási munka te
.
rvszerúsége, let fuvarkapacitas 1genybeve- amely alapvetően kthat mind• telét jelenti. Az üzemanyal(- azolmak a célk.itúzéseknedc a s�lításná!- -

. 
tek:i.nte�tel a teljesítésére, amelyek a vas• szuk tartálykocsi kapacitásra 

I 
úti for�alom 11:.Vors és gazda-

- föké11t a tavaszi és őszi 
-

mezögazdasá,ü munkák ide.fén (Folytatás a 3. oldalon.) 

A magyar hídépítés fei lődése 
Március 28-án az Or-

sfágos Míiszak.i Könvvtár 
es Dokumentáci6s Központ 
székházában megnyílt A ma
gya,- hidépltés fejlődése című 
kiállítás, amelyet a Művelő
dési Minisztérium Műszaki 
Emlékeket N11ilvántartó és 
Gyújtó Csoportja, az Orszá
gos Műszaki KönyvtáT és Do
kumentációs Központtal és az 

e- 'ekelt szervekkel közösen 
rendezett. 

� tablókból, makettekből, 
értékes dokumentációkból ál
ló kiállítást dt". Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter nyitotta meg. 
A közúti és vasúti hidak, fe
lüljárók mellett bemutatásra 
kerür az új Er.::sébet-híd nagy 
modelljén kívül több újonnan 
épített híd modellje is. 

Csehszlovák és magyar vasutasok találkozója 
Bánréve állomás kultúrh� 

1 
Lenartovce dolgozói nyerték, 

Jyiségében baráU taláilkozór.i és átvették a vándorzás.zlót a 

gyűltek öss:re a helyi és a bánréveiektől. Me.gbes.zélt.ék a 
szoms2Jédos Len.artovce cseh- további feladatokat is. A taiál
szlovák határállomás dolgozöi. kozó a csehszlovák-magyar 

A megbeszélés során érté- barátság jegyében élit véget. 
kelték a két állomás páros ver
.seny,ét. A versenyt három szá
za.lék'.kal jobb erooménnyel 

Haraszin Károly 
Bánréve 
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Új váltótisztító berendezés 
A váiltók, kitérök tisztítása 

havazás, hófúvás e:;etén job
bára a pályamw1kások felada
ta. Van ugyan néháilly hótaka
ríió gépünk, de a váJtók, kité
rák tl&ztít.áaa ma mé.g kézi 
erővel történik. 

Néhány évvel ezelótJt kísér
letlreppen Fe,-mcváros állomá
son egy elektrom05 energiávaJ 
működö váltömelegíLö beren-

vel a váltókon, kitérók.ön levő 
havat nagy erővel kitújja, 
szükség esetén a je�t megoi
vasztja, a keletkező vizet el
párologtatja. A távozó égéster
mékek nyomása és hőmérsék
lete szabályozható. 

Ésszerűbb 
anyagvonatokat ! 

Al.sóőra á110ffiil60ll lá:btam, 
hogy Caopak felől betolt egy 
hosszú any,agvonat. A kocsik 
nagy része Ky és Kzrn soroza,tú 
volt. Ezek oLadaJ.a � aj
tajuk a.a.k e.gy van, 6 emiatt 
!rezi erővel nagyon nehéz és 
hcxs<Sz.ad.ailm.ais a klnak.á6uk. Az 
any�onart nem sokáig áJ!Lha·t 
a von.a.Ion, e2lé,r,t jobb Jenne, ha 
alacsonyabb oldalú és több aj
tós kocsikba rJ.knák az ilyen 
s:zá11.ítmányoka1. 

,,Mentesítjük a túlterhelt rendezőket" 
SZENTLŐRINCI LÁTOGAT ÁS 

A pécsi fővonal fontos el- az elegyet, a munkát a szent- szerencsét, amikor egy évvel 
ágazási pon�ja Szentlőrinc ál- lónnci kocsil-endezóknek. Leg- ezelőtt megvált a vasúttól. 
lomáf.; itt találkozik a fövo- Löbb tenniva.lót a nagyharaa- Most visszajött, mert a váltó
n.allad a barcsi és a &e!!11eí vo- nyi kóvonatok rendezése je- ke:relö tornyot, ahol szolgált 
nal. Szentlőrinc kis község. lent, mert ezeket a rakodas és munkatársait, akikkel jó
Nincs se bámráia. se Ipari üze- helyén nem tud,lá,k rendezni. ban-I:05SZban együtt volt, nem 

Az első műszaki és üzempró
bára Ferencvárooba.n került 
sor. Az eredmény kielégítette 
a szakembereket. Az új tipu- me, az ail:lomás mégis sok Látogatásunkkor Is fürgén tudta elfelejteni. Találkoztunk 

Az úJ váltótisztitó berencle,úa 
dezást heilyezte'lt üzembe. A be
rendezii& - amely azóta is 
üzembiztosan múködtk 

sú gép főként rendezópályaud
varok nagy számú és gyakran 
ha.s.znált kitérőibelc, lírainak 
me.,atilSztítására nagyszerűen 
alkalmas. 

Bognár Károly 
Tapolca 

Hatvanezer forint 
újítási díj 

irányvonatot indít. dolgozott a „zetor". (lgy becé- a kocsirendezö zászlót lobog-
- IgazgatósáQunk feladattii- zi,k a szentlőrinciek az M. 31-es tató 26 éves Ulmer Józseffel is, 

ból annyi rendezési munkát tolatómozdonyukat.) A Sz.iget- aki mielőtt a vas.úthoz jöt:, 
vállalunk, amennyit csak tu- várról érke?.ett, elóállattal és havonta váltogatta munkah .... 
dunk - mondotta látogat.a- konzervvel rakott kocsikból, lyeit. Munkakönyvét már tu
sunldtor Csapó József áillo- valamint a tolatós tehervona- catnyi bejegyzés tarkítja. Mo.t 
másfőnök. - Ezzel mentesítjük tokkal hozzott ,,sürgő.s" vago- úgy Játszik, megállapodott. 
az amúgy is túlterhelt rende- nokból éppen megkezdték az - Srdekel ez a munka éa 
zöpályaudvarokat, el.sósorban 1951-es .számú ferencv.á.rosi jó! érzem magam a brigádbcffl 
Dombóvárt. Taval11 mintegy gyorstehervonat öss.zeálHtá- - mondta. - Megunt.am a 
100 OOO kocsit rendeztünk. sát. vándorlást. 

- Há.ny irányvonatot i.ndi- - Sok munkát ad nekunk Felkerestük az állomás ra.k-
ta.n.ak havonta? ez a gyorsteher - hallottuk tárát is. Közúti járművel ne-

A sz.eg,edi � teril- _ Szükség szerint. Január- Tóth Jenő tolatásvewtötól, aki- héz megközelíteni. Tengelyig 

l.etéln dolgow sro]€A,!Jati helyek- ban például 76 februárban 36 vel a rendezés alatt álló ko- érő sárban evicirelnek a foga

ről ta,v�y 706 újítási jav�- rendezéssel képzett irányvona- csisor 1:1elle�t �oztunk. - tok és a teh rautók. SzüW

tot nyuJwtt.ak be, 12,3 szaza- tot indi&ottu,tk . Dombóvárra A leadasl allom.asok pontos ges, hogy mielőbb rendbehoz

lék.klal �evesel:>bet, 1;1IDt l!Mi2- Ferenct·á.rosba és Duna.újvá� j sorrendjében kel� ös�zeá!lítani zá,k. 
ben. Nove�tt , Vl5ZOl1t . a 

I 
rosra. Március euő dekádjá- a kocBl_�t. ho/lll �tk_özben csak Tankó József, a sza.kszierv� 

megvalósí�-a e'lfogadott Ja- ban 27_et menesztettünk - 1 a legrovidebb ideig kelljen zeti bizottság titkára átnM--

:�tok s.mma. O_,;z.esen 242 \ váUi�zolta az Mlorná.,;;főnök. állnia a szerelt•énynek. nesztő raktárnok. Kert.e, tol-
uJ!tást ta.ntatt-..,ak aJk.a.Jmasnak Gyorsan haladtak a munká- mácsoljuk néhány zociálla 
a �-ezeresre, míg tavalyelőtt . • • , val. ütőképes törzsgároa ala- problémájukat. Az áruraktár-
csak 215 javaslat volt ilyen. Az Ha1nal1g nmcs megallás kult" ki Szentlörincen. Főként ban például nincs vízvezeték, 
újítáisok: revén 300 erer forint ennek köszönhető hogy a ta- bár a rak"'tár faláig már elve-
megtak:arítást értek: el, az újí- Szentlórlncen a nagy forga- valyi tervet - ha'. nem Is sok- zették a vízcsövet. WC ninas 
tók 60 e2le1" forint újítási díj- lom délután lre:r.dődik. 16 órá- ka1 - de az élü7.elllSZint Cö- a raktárban. Régóta Mrik u 
ban re62e\Sl(ii<!Jek. tói hajnalig nincs megállá6. lött teÍje;;it.ették. állomás dolgozói, hogy létesít-

Sziládi Sándor 
Nagyharsán11ból, Szigetvár !e- 1 sienek Tllszükre egy kis fürdőt 
!öl és Pécsről egymás után ér- ,,Jól érzem itt magam" két zuhannyal. A koc:sirende-

Sregied !remek a tehervonatok. Hozzák zo7rnek és a raktár, munkások-
Az áJ:lomáson nincs létszám- nak, különösen nyáron nagy 

hiány. Azcik is visszajönnek, szükségük lenne erre. 

nagy energiafogyasztása és 
magas költsége mia,tt nagy 
számban nem alka:lmazható. 
Kísérletek folynak: a Nuugati 
pál11audvaron egy jóval kisebb 
ü&meltetési Jajilts,!\get igény,lö, 
gázlánggal üzemeltetett vá,ltó
melegító berendezés megfelelő 

1 
ti pUISának kialaltitására. A legféibb cél a nevelés 

akik �-két éve elmentek. S Szentlörinc állomás dolgozói 
aki idejön, elóbb-utóbb gyöke-

1 
becsülettel helytállnak a mu.n

ret ereszt a vasútnál. Pauli kában, méltán megérdemlik a 
1 Géza fiatal V'á,J tólrezelő az segítséget. 

e.gyik erdőga.zdaságnál próbált (Lörincz) 
Az elmúlrt hetekben két da

rab, az eddig a1ka,l.rnazott vál
tó.. és kitérótis.ztító berendez.é
.seknél korszerűbb berendezés 
látott napvilágot. Az új gépe
ket az építési és pá:Jyaíenntar
tási szakosztály és a Pestvi
déki Gép.gyár mús.zaki kollek
tívája konstruálta. A nagy tel
jesítményű gépek rövid idő 
alatrt képesek megtl5ztítani 
egy-egy állomás vá>lióit, ke
res2ltezéseit a hótól!, .a jégtől. 

A berendezést egy vagon 
homlokgerendájára ecá;.ítet
ték. Ugya.ncsa.k a kocsin he
lyezték el az üziemanyagtar
tályt, valamiflt a kezeláfülkét 
a megfelelő mú=ek:kiel, be
rendezéssel. A gépet egy em
ber irányítja. kis teljesitményű 
Diesel�mozd<ll'.ly m�tja, il
letve vontath.a.tja egyik állo-

• másról! a másikra. A gép kez.e
lője és a moulony személyze
t.e között rádióteleton-össze.. 
kötteres van. 

A;r. új berendezés munka 
ikiö:zlbeni haladási sebessége 2-
4 ·km/óra. A felhasznált i.i2lem
anya.g égéstennékeit hasznosít
ja a ki�ók hótól és jé,gtó! va
ló megtisztítására. Az égéster
mékek 300-350 fok hómér-
6élclettel távoznak a berende
zésböl. Az erre a céíra ki•kép
.zett verel6c&atorna segítségé-

1'73 nap 
társadalmi munka 

Pécs állomás swcialista br.i
gádjainak 327 tagja 173 napi 
társadalmi munkát vállalt 
1964-re. A �dtagok közül 
20 általános, 8 középiskolába, 
1 egyetemre iratkozik be. 
Szakvizsga megszerzését 18 
dolgozó vállalta. Számos sro
cialista brigádtag kapcsolódik 
be az olvasómoz.,"lllomba. A 
vállalásokban jó példát mutat
rat: a szakszervezet aktivistái. 

Zomi Lajos 
Pécs 

Ötszáz vasutas kés:rül 
a Thália Színházba 

A Thália Színház na.gy si
Jleerrel :iá,úsz:a Sa.ul Levitt ne k, 
a. kiváló o.merikai írónak Pa
rancsra tettem cimű drámá
:iá.t. A d4rab cselekmén11e 
1865-ben, az E1111esült Allamol, 
washingtoni bírósági épületé
ben ;átszódik. A detektívregé
nyek izgalmával vetekedő, de 
azoknál íróilag sokkal színvo
nalasabb dráma mindkét ré-
1rze a bírósági tárgyalást kö
veti. 

A szakazer1,ezet budapesti 
bizottsága mellett működő 
kulturális bizottság ehhez a 
kitünő darabhoz mozgósította 
a nagyobb bud4pesti szolgá
la,ti helyek dolgozóit. Aprilis 
11--én este, mintegy 500 buda
pesti vasutas és hozzátartozó
itt tel.-inti meg az e!óadást. 

T ársada/mi bírósági tárgyaláson Pécsett 

A vonatkí.s.érök zs.úiolásig 
megtö1tötték ma.rcius 21-én 
délelőtt Pécs állomás oktaló
l.erm.ét, amely ez a.lk.alonunal 
„tárgyalóteremme" alakult áL 
A tá,rsadalmi bíróság - dr. 
Nyiri Sándor ok,tatótiszt, Mar
kó Lajos vonatvezető, Ba,gol11 
Dezső jegyvi:z&gáló - elfoglal
ta helyét a dobogón iew,5 =

tal mellett. 

,,Nem az első eset nálam" 

- A tar&ada.imi bíróság 
tárwalá&át megn11itom 
mondatta az elnök.lő dr. Ntliri 
Sándor, majd arrál szólt, hogy 
a társadalmi bíróság ezúttal 
el&ó ízben ült ös.s,ze Pécs áJJo
máson. hogy megtárgyalja Sü
megi György ellenőr, vonatve
zető ügyét. A tényállás rövi
den igy hangzott; Sümegi 
G11örw februá.T 8-án ittasan 
jött szo!.gál4tba a 6�06-os vo
nathoz. Nem az el.só eset, hoglJ 
szolgálatban sze,zesit.lil.t fo
gya.&...-tott. 

ElsőDek a vádlott kapott 
6Zát. 

- Na(ll/on meg voitam fáz
va. - mondotta Sümegi. -
Szolgálatba lépés elótt ezért 
mentem be az állomá3on Zevö 
btsztróba. Csak egy poháT for
ralt bort ittam. Belátom, hel11-
te!en volt. Nem az első eset 
nálam . . .  önként jelentkeztem 
elvonókúrára. Azt szeretném. 
hogy ezzel a Sümegi-ÜQII vég
leg lekerüljön a napirendről. 
Más mondanivalóm nincs. 

Ezután a tanúk mell,ha,JJg;a
t.ása következett. 

- Alig állt a lábán, amikor 
szolgálatra jelentkezett - val
lotta Andic.s Nándor segédve
zényló. - Többet ivott, nem 
e(/1/ pohárral Ha józan, nincs 
vele baj, tú ha pénzt érez a 
zsebében, n.em tudja elkerülni 
az .ital.t. 

- Ittassága miatt nekem is 
foglalkoznom kellett vele, ami
kor a rciktárba.n dolgozott -
mondotta Sólyomvárj János 
kereskEl(!elmi á.Uomásfónök
helyettes. - Eg11szer haza
küldtem emiatt, utána úgy, 
ahogy tartotta magát . . • Bár 
11.kkor is berúgott, amikor az 
ittassá{/ miatti feweZmi bűn 
tetését töltötte. 

- Ki kíván szólni az ügy
höz? - kérdezte az elnök a 
hallgatósághoz fordulva. 

- Sokat t+taztam együtt ve
le. Soha nem volt ittas - mon
dotta Rattinger Ilona szakszer
vezeti bizalmi. - Megígérte. 
nekem is, hogy többé nem 
fordul vele elő il11en eset. Ké
rem a tiJJztelt társadalmi bíró
ságot, hozzon nevelő hatású 
határozatot. Szomorú, hOfl11 
i!uen eset előfordul a vasút
nál. Magunkat is vádolom 
azért, hogy idáig jutott Süme
gi. G11örw. Senkinek sem ju-

tott eszébe eddtg, hog11 foglal
kozzon vele. 

&ítette Sümegi Guörwöt. ieg
vonta t.őie a várható üzemi ju
talék 50 száza.lék.át., egy évre 
kizárt.a mindenféle jutalma
zásból, füet.ésooek 50 &Zázalé
kát ezentúl le!esége kezéhez 
keli kifizetni. Java.soLták ala-

Hol vannak az igért lakások? Mihál:, Jóuef és Me::eí Kál
mán vonatkísérők is védeI
mülroe vették Sümegi Gt1öT
fl1/Öt. A felelős& - szerintük 
-, akik nem töródtek vele. Az 
elnök erre felmutatta. Sümegi 
szolgálati táblázalát. Négyszer 
kapott már bünteté&t itta.s.s.ág 
miatt. 

Több mint 10 éve műkö
dik a berentei s?.énosztályooó 
és a klsro1gáló pálnudvar. 
Az alap.Hó okrnánybarl a be

asony.a.bb munkakörbe való he- ruházást végző nehézipar 1 0 
Jye:r.éset és k:éré5sel fordulna.lt lakás építését vállalta a v 

vasút Berentén mllllkaa-ö
hlánnyal küzd, hiszen a dolgo
zók inkább ott helyezkednek 
el, ahol idővel lakáshoz iB 
jutnak. 

Bábel György 
Miskolc - Hibáztatható a vezetés? 

- kérdezte az elnök. - Lái-
hatiák, sokat foglalkoztak vele. 
Nem küldték el, hittek fogad
kozásainak. 

1600 forint italra 

Ezután felolvai;.ta Sümegi 
felesi,genek az .áiHomás szak
szervezeti bizottságához kül
dfüt levelét. melyben a há:rom
gyennekes anya .kéri, hogy -
mivel férje nem adja rende
sen haza keresetét - fÍ2letésé-
111ek a ,törvényben clőfrt részét 
az ő k.e2léhez fizeesék ki. Az 
utóbbi három hónapban 1600 
forintot _vont el a csa:ládjá'tól, 
& abból lS sokat italra költött, 
amit előbb hazaadott. Szomba
ton vásárolni ment, de Bemmlt 
.sem vitt haza, mert a pénzt el
itta. 

Ilyen tények hallatára meg
változott a terem hangulata. 
Szórt kért Virágh G11örw is. 

- Hat éve én is elvonókú
rán voltam - mondotta. -
ÚQII mentem oda, mintha az 
utolsó szalma3Zálba kapasz
kodnék. Használt nekem, mert 
azóta nem iszom. Azt ajánlom 
Sümegi G1JÖT1J11nek, hogy Ciak 
a.lckor men;en oda, ha őszintén 
akarja a gyó1J11Ulást. Az orvo
sok anélkül nem tudnak ra;ta 
segíteni. 

Több felszólaló olyan ítéle
tet kért, amely elő.segíti, hogy 
a vád•lott ismét józan életú 
dolgozó legyen. Rámutattak, 
hogy a na.gy .fclelőosi;éggel járó 
vasutas.munka nem tűri az ita
lozást. Hasson oda a bíróság, 
hogy megakadályozza Sümegi 
tová'bbi italozását, de közvet
len munkatársai is vigyázza
nak rá. ,,Nem engedhetjük. 
hogy a közösség elveszítsen ell1J 
értékes embert, márpedig Sü
megi u ilyen, ha józan" -
mondották. 

Amikor a társadalmi bíróság 
elvonult, hagy meghozza hatá
rozatát, élénk bes;,.é,lgetés ala
lrult k1 a teremben . •. Ha még 
e/lll&Zer inni aJuir, kiütjük ke
zéből a poharat!" - mondták 
többen is. Am ezek a meg
jegy2Jések nemcsak Sümeginek 
sza!tak, hanem a,nnak a né
hány „érdekeltnek" is, akivel 
még előadódik Pécs állomáson. 
hogy szolgálat közben megfe
ledkezik magáról, és a pohár 
fenekére néz . . .  

Az ítélet 

A társadalmi bíróság ko
molJ• figyelmezteté6ben �ze-

az illetékes tanácsi sz,e,rvhez, 
hogy kötelezzék elvonókúrán 
vaJ!ó re.zvételre. 

utasok, részére. Időközben a 
tanács hatáskörébe kerültek 
az ipari beruházásokk&l kap
csol� lakasépi1ések is. 

Felépült Berente mellett a 
Etbujtatott könyvtjr 

Még egy utal.só lehetáséget 
adott ez:r.el a társadalmi bíró
ság Sümegi Györ-gynek a javu
lásra. 1939 óta vasutas, mar 
nem fiat.a.l ember, �lyosan 

Sajó-völgy &ZOC'ialista váro- Furcsán hangzik, de a Déli 
sa., Kazincbarcika is. de a pályaudvaron levő szaltszerce
va,.·ureisok:nak tett ígéret be- zeti góckönuvtárat valósá17gal 
váltásáról mindenki hallgat. elbujtatták. A pál11audvar át
Igaz. 1964-re a Kaz;ncbar- rendezése után egy eldugott 
cikán épülő lakásokból 15 és távoleső padlásszobában 

érintené az elboc-sátá&. lakást ígerteJc a vasutasok- kapott helyet. A helyiség nem 
Remél.}ük, él a JehetÖ6éf(- �. s úgy látszilk, ezzel el-

, 

/üthető és nem a lkalmas a 

intézettnek tekintik az ügyet. köuyvcserék ellátására sem. 
gel . · • 

I 
Ilyen körülménye!{ köwtt Memsi Miklós 

L6rincz János ném lehet csodálkorz:n!, hogy a Budafok-Háros 

Nagyobb türelemmel, 
megértéssel bánjunk a cigány dolgozókkal 

A vasútnál mintegy 1500 cl- a segédkezelói és a fút.ól vizs- olyan cigány dolgozó, akik szí• 
gány dolgozót tartanak nyll- ga megs,zer:r.ésében nyújtottak vesen vállalnak társadalmi 
ván. Ebból Miskolc kömt1ékén segítséget a mozgalmi szervek. munkát. A Miskolc-tiszai pá-
280, Záhon11 térségében pedig Ilyen és ehhez hasonló példák- l11audvaron és a budapesti 
2_DO dolgozik. A ��-bi �egosz- kal_ talál!toZ?-i máshol is. Az épületfenntartási fónökségen 
Yk_ az ország killonbözó he- 6mukolci palyafenntartási f6- szakszervezeti bizalmi funkció• 
lyern. nökségnél például 4 szocialista ban is találni közülük. Még 

Legtöbben a pályaíeMtar-
j 

brigádtagként dolgozik. több azoknak a száma akik 
tásnál és mint rakodó munká- � megkülönböztetett bánás- j készségesen vállalnak sz�repet 
sok, a kereskedelmi szolgálat- móddal nincs különösebb prob- kulturális rendezvényeken fó-
nál dolgoznak. A nagyobb lé.ma. A legnagyobb akadály az ként zenekarokban. 
szaktudást igénylő szolgálati analfabéti.zmus és a minimális 
ágaknál - a megfelelő iskolai iskolai végzettség. Szakszerve
végzettség és szakképzettség zeti bi.zottságalnk sokat tesz
hiányában -, már jóval keve- nek az analfabétizmus felszá
sebb cigány dolgozóval talál- molásáért. Erőfeszítéseik azon
kozunk. ban nem minden esetben jár-

Több éves tapasztalat hogy nak eredménnyel. · 

a vasúti szolgálatra jele�tkezó • A . budapesti építé.!i főnök
cigányok között meglehetősen 8!Y™;l a szakszervezeti bizott
nagy a fluktuáció. Sokan van- sag Javaslatára, az ahal.tabéta 
nak köztük olyanok, akik né- cigány dolgozók mellé egy-egy 
hány heti vagy hónapi munka patronálót állítottak, akik vál
után hátat fordítanak a vasút- lalták, hogy megtanítják őket 
nak. Ugyanakkor érdeke.� az a betűvetés, az frás-olva-sás tu
ls. hogy az eltávozottak közül dományára. Az ercsi pál11a
többen visszatérnek és gyöke- �esteri szakaszon a vezetőség 
ret vernek a vasútnál. Ja�aslatár'.' szakszervezet! tag

gyu!ésen ugy határoztak, hogy 
megveszik a könyveket füze
teket és írószereket az ;nalfa
béta cigány dolgozók részére. 

Türelemmel 

Természetesen sok függ a Az elhatározást tett követte. megértő, türelmes nevelómun- A dolgozók segítségével egy 
kától. Igen ·szép példáját mu- évig tanultak. de ezt követően tatták a cigány származású kiléptek a vasúttól. 
dolgozókkal való foglalkozás- Szakszervezeti bizottságaink 
nak Debrecen állomáson és a más szolgálati helyeken Js évek pécsi fű.tő�l. Debrecenben óta foglalkoznak beiskolázá
a mo�alffil �zervek és � szak- sukkal. Eredményt azonban vonali, vezetok segftségevel az csak ott tudnak felmutatni arra ratermette� közű! töb'?en 

j 
ahol már megszerették a mun� �zere�tek s��kv1zs1pít es utána kát. beleilleszkedtek a közös

Jegyv1zsgálo1. segédraktárnok1 ' sé1füe 
és átmenesztő! beosztást nyer-

1

1 A r�dszeres politika.! neveló
tek. A pécsi fútőháznál pedig munka hatására egyre több az 

A környezet hatása 

Szakszervezeti szerveink ha• 
tékonyan foglalkoznak a ci
gány dolgozók egészségügyi 
szemléletének alakításával is, 
Jelentősebb eredményt elsósor· 
ban azoknál érnek el, akik 
munkásszállásokon laknak. A 
környezet és az ismeretterjesz
tő előadások hatására arány• 
lag rövid idő alatt megszok• 
ják a munkásszálás rendjét. 

Összegezve megállapíthatjuk; 
hogy a vasútnál a felvilágosító 
munka eredményeként szület• 
tek eredmények a cigány dol• 
gozók nevelését illetően. Leg
főbb eredmény, hogy a nomád 
életmód helyett egyre többen 
illeszk_ednek be a vasút mun
kájába. Türelmes, nevelömun
káva1 az általános műveltség • 
színvonalának emelésében Is 
elöre lehet lépni. Ezt a mun• 
kát nem szabad kampány
feladatként tekinteni. Ha a ci
gány dolgozókkal minden szol
gálati helyen emberségesen 
bánnak, ha többet törődnek 
nevelésükkel. taníttatásukkal; 
fokozottabb mértékben előse
gíthetjük beilleszkedésüket 
társadalmunkba. 



1964. APRILIS 3. �fAGVAR VASUTAS 

Abai nem áll meg a gyorsvonat MÍkor dolgozÍk jól a '7asút? 

Domboldalon, bevágásban r Bár az igazság az, hogy net Inotára, az erömú részére. A ,nunha.erő gatnlálhodás 

fekszik Herend állomás. Fent. sem Herend állomás. sem a 
a bevágás szélén hósövény so- község nincs felkészülve az 
rakozik. hogy megvédje az ál- idegenforgalomra. Az állomás 
lomást az esetleges hófúvás- épülete szűk. A múlt nyáron 
tó!. Az idén szelídebb volt a vizet. is nehez.en kaptak itt a 
ba!kony:i é1thajlat. látogatók. mert nagyon sok• 

A kjrrl;Yeken működő öt. ter- A vasúhi munka 11errnelé- csök:ken,thetók a készenléU meloswvetkezet, az er4:1ogaz-

1 
lrenys,égének, ga.zdaságoos.á�- ómk, az önköLt&égi utiazgatá

daság és a parcelángya1; 15 nak rendkívül fontio.s mutatója sok száma, a tálvolliét.i és a 
nagy forgalmat bonyoht le. a munkaieróvel vai1ó gaz.dá!l,ko- wdlgáilati órák nemegyszer ín
Új lakóh�zakkaJ.. bővül a PO�: dás. Font:o.s a népgazdaság dokolatl.anul nagy killönbsége. 
�lángyári lakotelep é;s UJ egésre szempontjából, me,r,t a Hogyan cíll jelenleg 0, hely
�puleteket emeln_ek a gyarban ,közwtlen ga.z.dasá·gi tényező- zet? A távolléti óra,,zám a jc-1s. Ezért mostanában rengeteg kön túl, ma már a ru§,pgazda- len],egi létszám alapulvdelével 
�pí�yagot �ell ki_rakni az fiág egyéb .szektora.i is munka- i.s indokolat.l.anul magas. Ha a állomason Látogatasunk al- eróhiá:nybran 61lelllvednek (mé.g t.elepheJ.yi. á<t:Lagokt.ól eiteki.nkalmával például autódaruval a � is) és a va&út fün.k � az egyénileg t.eljesirakták ki a beérkezett vas- .Lérszámi.gjén.yeit egyre nehez.eb- tett óilá:k számát villgá,Jjuk, 

PauJicsi Jenő állomásfönök 
Is ez:nel kezdte a beszélgetést, 
111eg azzal. hogy Herend a 
kis állomások közé tartozik a 

SZJélcesf ehérvár-Szo,rooathe l11 
l<özötti fövonalon 

szor elromlott az állomás 
egyetlen szivattyús i,.,ítja. 
Hogy szomjukat oltsák. a 
málházó hordta a vizet a oá
lyamesteii lakás udvarában 
levó kútról. Időszerű volna. s 
nem is 'kerülne sokba a vízve-
zeték megépítése. A szombat

f.egalább elegendő vizet helyi igazgatóság illetékesei 
ezt már tavaly kilátásba he-

- Régebben nálunk ts meg- h•ezték. Megjegyezzük: ,, vo
tUt a gyorsvmiat, tk most- natkísérők részére kiieHilt 
,ná,r Cla.k áthalad, Személ11- YÍZVételezési hely. Herend ál
fO'l"gQ.lmu-n,k =k a hét uégén lomás. 

betongerendákat az egyik ben, de .mindenesetre hiányo- még =.bi> a kép a hely-vasúti kocsiból isa,u tudjálk kielégíteni. Fontas benlak.ók, tehát a „könnyen 
- Ta.va.l11i teMnink--et ;ól te!- a vasút S?anpontjálból mert vezén11eU1etók" há•t.rányá.ro. jesitettük - mondotta az ál- a munkaerővel való ;ó gazdái- Kisku,i.ha!tlS á11omáson. például lomásfónök. - 1,3 száza!.ékka.l kodás növeit a va.tút eredmé- havi 200 és 410 óra között váljo,bb.  er�mé7!111 (;rt;;n.r, el n11ességét, javítja a vt1Su.tasok tozik a távol•lét 15 szúrópróbakocs,tartozkodasban a terve- any0,gi és szociáUs helyzetét. 6WI'Úe,n kiemel,t dolgozóm,,!. zettnél, bár fl01..'"i?mberben és A ,"'a!Sullaa:>k igen nagy re- Ebból 170 és 340 óra köwtt 

decemberben " szénbán11_a. rteg,Jot jelen-tik az or:s:z.ág ddl- v,a.n a =lgálat.i 162 é.s 307 óra 
iizemza.1,a.rai miatt wk kiese- gozóinak, nem közömbös behát, között pedi« a '  t,engelyc,n töl-

számottevő, amikor a porce- Ha llcis alJ.omás is. nem je
lá1t1111ári mu.nkáso-k hazautaz- lentéktelen Herend. Teher:or
n.ak. N11á-r<m ntlí111obb a for- ga,lma a hasonló állomásoké
,alom, mert ;ön a sok kirán-

1 
hoz képest jelent&:. Az itt 

du.ló. aki kíván.cs, 0, porcelán- mili<ödö szénibányából napon
,vári múzeumra. ta eo irányvonat viszi a sze-

runk -volt. A bá,nyáook "1ogy e nagy .létw.ámma1 ho-
1 

töLt idő. Na
0

gyok ezek az e!JM-
UQ114nis nincs széntároló;ti, gyan gaz,cM;!'kodunk. A va.sútí tiések.. Ha még hozzáv€55Zük • 
egu,mese-n OOQOnra termelik létszám 1-2 százaiékos neve- az Uy,en ve?Jénylés egyenes kO: 
a szenet. Ha. kevé$ kocsit iése vagy csökkentése ezrek- v�e, hogy a magas 
a.dunk. ők áUnak le. ha gyen- ben fejezhető ki. E2lért a vwút óraszámok:k:aJ. együtt jár a .sok 
oén jön a szén, ácsoroata.tjá,k :bétszárnszükség!e:bének felmé- meddő idó, akkor teljesebb a 
kocsijainkat. A kocBikihasz- Tése, rneg!ar\.-ezése, el'OSZtása, kép. T. Gy, jegyvizsgáló 1964 
nálásban 3,7 százalékos tu!- felihasználása. és megtartázs:a februárjában 414 órát volt tá
teZjesí.tésünk 1.,o!t. EZt f6k.ént körül<tek.intő, ala,pos munkát vol. Ebból szolgá,1,ati óra 338 
a bánya seaítséaéve! és az.::a.l .i,glénye!l. Ha Elhhez hOZ2lálvess7J(lk t,en,geiyeo tfiltött 227. 
értük el, hoíiu az erdőgazda- a VQS.Út 1.echn:ikiaI fogyatékos,-

... ........ -.... -···•···-· ...... _. 
. .. ···� 
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sáaMk ;óI láhaszná.lható .,.!"- 6ágait, mely.n.ek lle!h,-üzdé9ére ., Tisztelettel: rezsiben" 
kocstka.t adtunk. fa bera.ká.$á- ma is legtöbbször a létszám 
hoz. emelése .láltBzlik egyeUen. - Ez nem klumózum. EI.Lenkie-

��elk
� �a!� zó.leg. Tömegév-el t.a.Wunk 

Kikerülte a fe"1lódés szele 1,_,.,_,, ___ "- �= h--'--J·e. rnínden telephelyen olyan do!-� ............ '""""" ..._,. """"' � gozókla.t, akikn.éil a tá"·o!Jéti és 
Herend állomáson még a :tengelyen töltöbt idó között 

nincs swclalista brlgád. Gon- ,.Ahol legjobban szorít 100-150 óra különbség is van. 
doltak már rá. de megszerve- a cipó" Nem sak!k:aJ jobb a he!IJ'7let a 
zéséhez még nem volt elég fútőházaknál sem. A nagy 
erejük. A három tur awnban A vaisút � különbségek vizsgálata során 
részt. VESZ a munkavemeny- dá6a sokretú, jerentős eM és egy liO<' új<a,bb 1'9ldel4en,es;ég
ben. de nagyob igényeik. nln- llJ or1lmi reLadaltokat tartal- ge1 1al�tunk. 
csenek. - Persre, a lehetó.sé- mru:. E cikk iloorebei nem a.1- Alid,ana1k: itt a péidáik. Mis
gekben sem duskálnak az i.tt .kalmasa.k - de nem is ez a kolcról Rákosra rend5zer'E!Sell, 
dolgozók. A múlt évben bal- cél - a fe'laclMok vabamen,nyi. naponta uba.zn.a!k bngádok a 
esetmentes munka folyt az von.m.kozása.it - a ter,1ezést, az vil'lam�onyok 6ZElll1.élyz,e
állomáson. Cs.áfordi Béla lor- elmztást, az ;ir,ányít.ást - fel- lének vonali váJ�a Emiatt 
ga.Jmista brigádja érte el a ölelni. A2lOikat a 1.eciilebellret a srolgá!lat áitvétele előtt és 
legjobb eredményeket. A ooimem csupáin, ahol „legjob- ul.j\!n jan.uároan 2249, illetve 
dolg07.6k fegyelmezet!Bé",.ére ba.n szorít a cipö". Ez pedig a 1968 önkxi,litségi ám és 129 689 

�elyes piirekocsiJt készültek az NDK Nlesky vacon
gyáráb&n. Km ilyen iisszekapcsoU kociio 30 m hOMaí vá
cúq,m�ei ldlet 67.álliianl. A kocsik maximális sebessége 

nem lehet panasz_ A tavaly vonflaltási és foreaJmi ula:wk önköl•tségi. kilométer, fehru.ár-
i;zep1emberoen vegrehajtott probllé!má'ja, munlcáijuk jobb ban 1946, illetve 1969 óm és 
állomásvizsgálat alkalmával megszer,,-eresre. 126 730 kilOlllléteir meruLt fel. 
nem hiába értek el ,.jó" ered- Többen hajlamasrak azt ál- A Szeged rendezó-Mtikó 80 km/óra ményt. litaóni, hogy a k6rü.J.ményekhez között kmllekledő 8474'8498. i;z. 

Az igénytelenséit nem i a viszonyítva minden IWldben vonatot - ,,személyzet hiánycí
szolgálat ellátására ·vonatko- V'alll: az emberek szerelnek ke- ba.n" kisegí1lésklént - szen,te;,i 
zi.k, hanem arra. hogy az Itt re5illi és ezért ut.aznri. M személyzet továbbítja. A sze
dolgmó va.sutasok nem tá- úgy v�� hagy a !éct- mélyzet Szentes-Szeged és 
IrulSZ!ahfilc különösebb génye- sr.ámh.tány tt. nem lehet a Makó-Szente, kö.wtt önköl.t-
.ket saját fejlődésük, műve.ló- JllU,lllk;á,t jobl:xm &?lel"l,vznl, a ségben utazílk. A �tuk 

• ,ük iránt. Csak az egy Ve- szalgálati ónák:it csöldcenit.eni. ideje alatt megtett 60 kilomé
rő József ...-.ut.óőr most a ki- Aki ezt ta:r,tj,a, az nem él az � _!,�o kilométer- Te2l5i uta
véte}. aki gimnáziumba jár. A emberek körotl A misl<Dlci = """"-

Ezt a hűto7toasU az NDK dessaul vagongyára készitette a 
aebszlová& vasutak rés2lé:re. Mindkét Já,nnúvet bemutatták 

a iavaszt lipaMd vásáron 

többiek megálltak, s úgy lát;- vi1lamoomo7x!any�Y21et A magas tá,v� törvényte
szi:k, nem veszik észre. hogy peld.ául január 13-i levelében leru;égek sorahoz veoot. Az 
a fej,lödésben nincs megállás. � �<ll:l tlltalrozik egyfolytában tengelyen töll1lheoo 
Ha nem igyekezne!k, elrobog Q magas órasmanok eUrec!. Le- időkre a pihenőnapokra vo
mellettük, mint az állomáson vel:ük a nép�zdaság és az nart.k:oz'.ó törvényes rendelkezé.. 
áthaladó gyorsvonat. A for- egyén � egyaránt hasz- · seket megsér,ti.k. Az 1957. évi 
galmisták példá.ul csak segéd- o«s ela<4ireléseket .i.s tartal- 54. sz. Hivatalos Lapban meg
tiszti tanfolyamot végeztek. maz. Jelent rendelet előírja, hogy a 
Hasznukra válna a tanulás, Az tttazós:::eméZ11zet ti vtis- pihenónapok,a,t havonta előre 
ók is járhatnának gimnázium- ut� �1.Qozó�� közel 20 szá- h"cll rorvezni. Mégis sok helyen 
ba. A közeli Ve.u-prémben er- ztilék.át teszi k1. Jelentős a uióLag írják be elfeled� hogy 
re lenne is lehetőségük. Kul- ��"!,ik U:- Mun- a_ ddl;gozó otth� várt v�
túrterem. könYVtár nincs az �� �z..;-et.Ienill kihat .az lesre, m4: a pihenónapan ene 
állomáson. Letéti könyvtár � �iesitményekre. TelJe- n� kötelezh�. i:,. tengelyen 
részére azért elférne még egy s,lrnényük � a lé� �lf.J?ető ma.xtmáili.s óraszám 
kis sze-krén}•, ha másutt nem, és a 52l0lgá,Jati órá?t alakul.a- túlllrépése egyre nagyobb mé
az állomásfónök iodájában I sá'bain • •  � . Jelen!t:kez.ik. reteket öllt. Ez nem 1!11Z01gálja 

L-c · 
Munk:áJuk Jo megJ!!i2Jel'Ve7Jése a vasút biztan6ágát, és a dol-z tehárt �I hat a v-asúti goz6k: egltÍSZ9égét �Laposan 

Összefogássat jobb együttműködéssel 
teljesíthetők a szállítási feladatok 

munka termelékenységére. l.génybeveszi. Nem jelen'fékte.. 
len mé11békben ennek következ
ménye az U�tnáJ fla
pasztal,ható rendkívül magas 
beteg],étszáan. (Ez sem segl,ti a 
helyes és jó vezényi!ést.) 

Sok a távolléti óra 

A von.tatási é& foraa.lml uta
zók munkájának megszervezé
se ti jó személyzetfordul6k ké
szUésén és azok betartásáan 
alapszik. E2lért: fon<tos, hogy 
miruien � előre 
határozzák: meg a fordulókat 
és a.s2Xmnt ve7.énye1jenek 
MegfeleliÖ, a vasútümrn és a 
doLgowk érdelreit egyaráirnt fi
gyelembe vevő fon:Iá.k: kéizí
itésével - és �-a.l ! -

(Fol11tatál az 1. oldalról.) 
l 
sá.t. az el.eio, jolbb csa,tlakozá-

1 
csökkentésére. A tei;�, kocsi

sát és nem utolsó sorban a fel- forduló idő több min.t felét 
aíc.os leboro-olftásávai fü�- és elfuvarozás tervszerűbbé kitevő. a fel- és leadási áUo
:nek össze. tételét. másokra eső részét kel.! elsó-

A veziény.Lésnél tapasztal,ható 
nehézségeket reálisa,n · keli 
mérl�Jni, nem szabad egyik 
oldalról sem túN.ásba. es.ni. 
Látni k.elll a2JOk;af; a hiáinyoo
ságokat - menetrendszerúség
von.atköz1ekiedési terv hibái' 
mus� okok 6tb. -, amelyek 
neh�t oko2l!lak e fontos 
területen. De az öss:r,es hibát 
nem lehet ezek ok,aJ.ként feti-
6izál1Ini. Van elég olyan hiba 
ami a vEl2Jénylés 1iel1V!Srerútlen� 
ségeit ti.ik:rozi. Hálny.szor „fo
hászkodnak az egekhez'' az 
uta-zószolgá!Laroot el'l.áotók, ami
kor egy-egy kiért.e&ités után 
árakat v'á.rnak lresrenlétben, 
vagy éppen hazaküldik óket 
l!léhány óna múl'Va. Tapasztal
ható olyan jelenség .is, hogy a 
vontatási vagy forgalmi nem 
utazók pótlására utazót állíta
nak helyebtleskénit. 

A vasúti üzem tervszerinti sorban rövidíteni a rakodások 
Alap a menetrend legyen munkájához elwrenaa k,öve- oéPe3itésével. � iparváaá-

A viasúti közlekedés tet"V
Aeruségének alapvetö eleme 
a menetrendszerű közlekedés 
követkeret.es megvalósítása. a 
tehervonatdk for�ba.n is. 
tpPeQ ezért az a oélllci,túzéf;, 
hoe:v a tehervona.tok 7 0 szá
�ka. menetrend azeri.-nt kö<z
lekedien. A súlyPOnt a fővo
nali tehervonatok menetrend 
S1Jerinti közlekedtet.ésén van. 
Mint ismeretes. a tehervona
tok: menetrends:zenl közl.eke
désenek eizyiJc feLbétele a vo
na'flközlElkedési terv fejlesztése. 
Az elloovetkezendó időben a 
S7.álilítási feladatok!hoz alkal
ma.2lkiodó o!1J(l.n vonanközl.eke
dé81 ten,eket ken kiaolgozni, 
amelvek. a -naponta áitalál'Jan 
kőzleJoedó tehenxmatokból az 
ólla.ndoon kÖ2llek.edö tehervo
natok rends.zerét teremtik 
mea. 

Már ebben az évben tokoza
tosa,., el kell érni. hogy mlnél 
több legyen a törzsvonatok és 
minél kevesebb a sz-�ti 
VUlatolt száma. A helyesen 
k111lald1x>tt vona1lközlekedési 
terv lehetövé teszi a vontatá
li kaoacitá& :lobb lk:ihasznrálá-

telménu a. szállítástervezés n11ok grafikus lciszo!Qo(ílásának 
reáZwbbá téwle, a viSZC\llYla- xivításáva.l. 
ti tervezés területén is. A vi- A tájékoztató után szót kér
szonylati tervezés színvonalá- tek a szállíttató felek: két>vi
n.a.k növelése a vasút és a fu- selói. Simor János éoítésüioi 
varoztatók munkájának :szer- miniszterhelyettes a többi kö-
vezetbé t.é!elét. wzyana,kkor az zött elmondott.a. hogy a kavics 
indolrolatlan és nem izazdasá- 1 és t.égl.asz!,hlítások pro,u-amo
f!JOS szállítások ikellö időben I zásá.nál. számítógéoeket alkal
való feltárását is el&egftheti. mazna'lr. Szabó Antal, a vasu
A =út CMk akko-r tudja tas szakszervezet főtitkára a 

A felsza/Ja.dulás 
évfordulójára 

vonó- és vontatott ;ármiivei- munkakörülmények állandó Jobb munkával készülnek 
ne.k ka.1)4Citását hatékml.111111. javítására, a jó előfeltételek hazánk felszabadulásának 19. 
felhaszná,lni, ha a szállf.tási biztooítására hívta fel a e;a.z.. évfordulójára a tapolcai tútö-
szükaé.(lwúket előre ismeri és dasásti. vezetök fizyelmét. ház dolgozói. 
ezek e®enletes kielégítését a. Ham:súlyozta. hozy a mintegy A fajlagos szénfogyasztás 2 
fuvarozta.tó felelokel kőzö.,en 250 OOO közlekedési dolgozó százalékos csökkentését vál
measzervezi. csakis wn, tud ma.radéktala- lalták. Fokozott gonddal 

Van kiút 
A minisztel1helyettes befe- nuJ eleget tenn.l a feladatok- ügyelnek a gépek pontos ki

iezésül arról beszélt. hogy a nak. ha a vezetők nem :foled- járatására. Elhatározásuk, 
=iövekedett áruszá.lljtásl keznek � róluk. ha állan- hogy a fútöház hibájából egy 
feladatok ellátásáhoZ s:zü.k.sé" , dóan javítják s.zociális hely- 1 mozdony sem késhet. A gép- Egy néhány gondolatot, meg
ges többlet teherkocsiknak zetüket. Lendér Jen.ö a KPM javítást úgy szervezik meg, jegy2lést; lre1l fűzni a vasút 
csu.Dán eltY" része bizto6ít.ott a Autóközlekedési Vezérigazga- hogy április 4-én egyetlen munkaerógazdálikodá,;a szem
vasút beruházási terveiben. tósá.l?ának vezetóie és Molnár mozdony se álljon javításban. pontjából oly fontos teJ.'i.lLet-
J;;poen ezért a múlt évben János. a KPM Ji;pftóioari A ffitóház fiataljai Is részt hez, a jelenlegi helyre! adta 
sokswr előfordult teherkocsi- T.röszt vezréiigaz,zató;,, az vesznek a vállalás teljesftésé- feladatokhoz. A tennivalók á:1-
h.iánnval az idén is S7ámolni együttműködés további iavítá- ben. Tizen kezdték meg a fel- talában ismel'tek, e7JéJr,l; csak 
kell A kocsihiány részbeni le- sáróJ és az eizyenletes terme- készülést a ,,Szakma ifjú röviden emlíiem az áJta,Iam 
kilixlése érdekében mind a lést gátló tényezc'.lkról szólott. mestere" mozgalom kereté- legfonf:OS&bbnak vél,fleke<t: 
vasútnalk:, mind a szál.líttató Az aktívaértekezlet a késő ben. o Mindenek elé és fölé keJlI 
feleknek na� gondot 'kel for- délután.i órákban fejezte be Dancs JÓ7.Sef j helye2llli a menetrend be-
dítani a koc&iforduló idő rnunká.iát. (vlsl) Tapolca fialrtá&át. Erról sok 6Z6 esik, 

de az eredmény lrevés.. Pedig 
az eredményeknek ez a gyöke
re. Mindenfé1e t.ervez.és, a vo
n.atközlekedésf teiwek, moz• 
donyfordulók, személyzet.fordu• 
lók elkészífié,s,e, oot.a.rrtás:a enél
h."ill csalt óhaj marad. Ez min• 
cJ,en valamire vaió vasút al,ap• 
köve, erre építhetünk minden 
egyebet. 
• A vonatköz1ekedési � 

ket pontosan, az igények
nek megfelelóen lrell el:készíte
ni, és azt be is tartani. Az nem 
jelenti. a tervek betartását, ha 
késöb& indulás mia'bt á,tszrá. 
mozzá'k a voo.afot. A menet• 
rend, a '"ona1lkÖ2llekedési terv 
a1.apján pontooan klE'Jll ooszeá.l
litaru a mozdonyfordulókalt. 
• A vezélny!Jés munkáját 

megfele'lÖ színvonalrra kell 
eme!Jni, 6Z3!1Ul>lva a k.özl,eke,dő 
,·onatoldcal, a dolgozók pihenő
idejével, sza;baxl3á,g'ával. stb. 
Akkor jó a ve2lény11.és, ha a 
d�� legmbb 80 szá
zaléka egy hónapra elóre is
meri focdáját. Ilyen fordaké
szítés me'l:lett csökken az i.n.do
ko!Jat.Jan tú1szolgáwa.t, a rezi;i
utazáook szárma, a felesleges 
ve7Jénytlásiek mLa.1M boo&zan'� 
dás. 

Tenmé5'2Jetesen az ilyen !or
da .k.észí1.ése sza:lrerlelmet, el
mélyülést és egy k!i.s többlet
mun.lmlt jelen,t. A többletmun
ka azonban csak lá'tszóLa&OI!, 
mert később bóven me:gtén1L 
Ha "ialak:i a „szükségletre" � 
zényel, akkor számolnia ke!U a 
kál'OS kJöretlcezményekkel. 
0 A fenti céil.kitÚ2lé9e!ret elö

isegítö östlJtön7.ési rendszie.. 
rokiet kellene kiddlg,ozni, a 
me,g].evólret pedig követ:kezete.. 
ren aLkialma21'.li. Helyes lenne 
például magasabb pontszám• 
\nal értékelni a menetrend be
tartását az �tósági ver
senyben.. 

Fokozottabban kellene alkal
mazni egy sor új, vagy ismert, 
de kievésre a:lik.a.1mazott eljá
rást., teohnológi,á,t, amelyek a 
�ti óráik csök.Irenltésér 
hozott határooatok végrehajtá
sát segiienék. Ilyen például a 
swmélyret menetközbeni vá't
tára, a rö"idebb fordulók a1-
kail.m.az.ása, a közvetlen és lép
csóz.etes iranyvon.a1ok 111ö,'clése 
stb. Ezeket is az anyagilag ösz• 
t.ön<l?.endö cé1:kitWJérek kooé 
:Lehe11ne sorolni. 
A Meg k.e1l 6"1JÜntelni a2 
V' utazoozamé1Y7let munka.
és pihenőidejére von:atk.ozó 
rendel:lrereook semmibevéielét. 
Az e téren jelentkező törvény
tclrenségelrent ma még csak el
vétw vonnak felelős;ségre ve
T.énylólret, de mindenilror e:1-
ma rad a swlgálati fónökök fe
lf.lósségrevonása, annak e!Jené
re, hogy a :nerndeldre-rés az 
egyetemleges felelősség eh'ét 
követik. 

Lehet segíteni 

A do1go:zi>� � kelJ ér• 
tetni, hogy a fegyelmeretlen
oog csak .neheztti az utazósze
mélyret helyretét. A va:;.út lét
számhelyzet.e uítvolról sem jó, 
de jó akarattal pá.ro.su.J,t szak. 
ét-tó S21erVezéGsel sokiait eilrérbe
tün.k. 

Nagyon fon·tos emket a kér· 
dések,e,t napirenden tartani. A 
cikk elején említettem, hogy a 
létszámhiány ma minden szak. 
mában jelentkezik. A vasútnak 
a.oonban van minden sz,épsége 
mellett a többi 52la.k:mához ké
pest egy soha ki nem k� 
bölhetó há.tra.nya. Ez a munka 
jellegéből adódik, abból, hogy 
az idójárasna;k kitéve, a sza
badban, a csaLárl tó! távol, éjjel, 
nappal hétkö:zm.ap és vasárnap 
is dolgozni kre.lil. Ez máshol 
nincs, "·agy nem ilyen mérté• 
kű. Ezt a há,trá,nyt csak a nú
nél rovidebb munkaiidóvel, 
jobb szociális- ás nrunka,köl'!.!J
ményelclte'! lehet elileru,;úlyozni. 
A v�sutas dolgozónak: is jog,os 
az igénye a pihenésre, a szó• 
1-a.kozásra. 

Most még időben van e kik• 
dés megoldásán való munkáiJ. 
kodás.. Most kell elkészíteni 
azokat a tervek:e<I:, eLképre!é.s,e
ket, amelyek e nem � ki
hangsúlyozhatóan fonito.s kér
dés megoldását elórelendftik. 

A vasút munkájának két t,e.. 
ruletét emeltem ki: az utazó
szemé1)'7,et és a vonóen5 gaz
d�ságos felhasználását. úgy 
vélem, hogy e terülebek ehsó
rendúen fontoo:ak. olyanok, 
melyekben cseppben a tenger 
az egész vasút jelenlegi mun� 
kája benne van. Ha eoolcben 
előm léptünk, akkor növekszik 
a vasúti munka. tenneléken:v-
rege, jobban dolgOZik a vasó.t. 

Dr. Soproal Jóllllef 



Nemtörődömség okozta 
balesetek 

bi baleset nagyrészét is a 
munkásvédelmi előírások be 
nem tartása okozta. 

MAGYAR VASUTAS 
1961. APRILIS 3. 

SZÓVÁ TESSZÜK . . .  

. A .. va.sút nyolc járműjavító
Ja kozul tavaly mindössze ket• 
tőben csökkent a balesetek 
illetőleg az emiatt kiesett 
munkanapoK száma. 

Az egyik a Landler jármíí• 
javító, ahol 

Kevesebb lenne az ilyen 
baleset, ha a vállalat munkás
védelmi felelősei és az illeté
kes műs.zakl vezetők nem 
hunynának szemet a szabály
talanságok láttán. A közel
múltban tartott baleseti kon
ferencián elhatározták: 

Köbánye-t.eherp6,lyoodva.r 
dolgozói a legutóbbi termelési 
tanácskozáson ismét sok jogos 
panaszt tettek szóvá. A 4-es 
számú őrhelyen például sem 
víz, sem WC nincs. Hasonló 
hiányosságokra panaszkodtali, 
a kocsirendezők és a kereske
delmi szolgálat dolgozói is. A 
feladási raktárnál már fél éve 
használhatatlanság miatt le
zárták az illemhelyet. 

Miért sok a baleset 

tolatás közben 1963-ban 3t  balesettel tör• 
1ént keve'!ebb, mint 1962-

ben. 
Ez 13 százalékos csökkené� 
A dolgozók a bázis időszak
hoz viszonyítva 91 munkanap
pal kevesebbet töltöttek be
·tegállományban. 

Ez a néhány adat azt biz-0-
n��ja,_ �ogy a Landler Jar
mu�avitoban eredményesen 
k'iii.d.öttek a balesetek ellen. 
De korántsem jelenti, mintha 
minden a legnagyobb rendbe,, 
volna. Erre következtethetünk 
a januárban es februárban 
történt bal'c!s:itekből. Januar
ban 18 esetben kellett bal· 
eseti jegyzőkönyvet felvenni. 

A balcseiek okai: gondat
lanság, vigyá7,atlanság, a 
védőfelszerelések mello
zése, a szabálytalan mun
kavégzés é3 helytelen 

anyagtárolás. 
Nézzünk meg közclebbr'51 

néhány balesetet. 
A kocsija•ntó osztályon do! 

gozó Zsuppán Gyula (ék.szer
kezet ,zerelése Közben sérill1 
meg. A fékfüggvasat szabál;i,
talanul, a vállával emelte 
meg, hogy a csapszeg,:,.t beil
leszthesse a helyére. A csap
szeget az ujjával pr6bália a 
nyílásba illeszteni. Közben •'l 
íüggvas lecsúszott a válláról 
és az ujja megsérült. 

A kocsiosztályon szenvedett 
balesetet Vojtkó Sándor is. 
Westing-szelepkart fúti. de sa
tuba szorítás helyett a szelep
kart a kezében fogta. Egy 
óvatlan pil lanatban a fúró 
megakadt az anyagban és 
Vojtkó keze megsérült. A töb-

a ,jövöben szigorúan felo
lösségre vonják a mun
kásvédelmi szabályok 

megszecöi,. 
Nagy szükség van en-e, hi
szen eddig több műhelyben 
nem volt rendszeres az ellen
őr2Jés. Nem is csoda, hogy a 
1,,-édöszemüvegek mellő2lése 
miatt sok a szem.sérülés. 

A balesetek számának f.<>
vábbi csökkentése csak úgy 
érhető el, ha a dolgozók és 
veretók egyeUen percre sem 
feledkeznek meg a balesetvé
delmi utasítások betMtásáról 
és betartatásáról.. 

Sz. L. 

Miért nem kap szappant 

a tartalékos ? 

Békéscsabán a tartalékosok 
nem kapnak szappa,nt. Azt 
mondják, nem jár nekik. A 
dolgozók tisztítószer ellátásá
ra vonatkozó rendelkeZlés va
lóban nem tesz említést a tar
talékosokról. Ez lúba. A tarta
léka.s gyak!ran egész nap pénz
kezeléssel vagy más olyan 
munkával foglalkozik, amely 
után tisztálkodnia kell. 

A tartalékosok joggal kk
dezik, miért !eledke2Jtek � 
rólu•k a t isztftószet• elosztásá
nál? 

B. Gy. 

0 -0>------

Öltözőszekrények a szabad ég alatt 
Nemegyszer szóvá tettük mát· 

1 
A főnöki !roclaT 52.M!áshely

innen-onnan ru: ültözöhelyisé- nek rendezték be, de senki 
gek tú!,-.;;ú[ol lságát. Az:, hogy nem használja. Ezek ;_., telé
hideg he1yi�égeken ke'.l át- 1 zi.k a 120 dolgozó mo,;toha .sz.o
��ni1!k a d�lgo,zq_kna'.', míJ 

I 
ciá•lis körülményeit. 

a furd<?b.ő_l az oltozobe Ju.1;11ak. Hosszas huzarnna után a Ugy velJu�, mlnd':z�n _tu_.�z négy zuhanyozó már me.1eg \·ia debrec1;m rakodas1 _fonök�e- zet ad de akinek .sz.ekr 'ny gen fennalló helyzet: ! l-t az ol- k • < , 
e 

,
e 

tö-ös•·ekrények egy rés:ének cs,a . az e:e. _z a,att kapo,t 
"' . � _ . . helyet, ,·aim1 keveset hasz· csak a s�abad eg alatt 3utolt nál •a az[ A orszáo gy·k 1 "-hely. J . z o _e _i •. eg 
Az amúgy is sivár képet mu- modern.eb� felvé�ll epul�te 

. tató épületben egy - saját szomszeds�gában siralmas -á.1-
erőből épített - helyiséget ilapot uralkodik, amin mielőbb 
lámpakamránal. foglaltalG le. segíteni keH. 

------ • • •------� 

Hídépítők eredményei 

Tavaly a zord időjárás miatt 
11agy hátránnyal kezdte az évet 

Fordau:erelvényeli 

u építési munkák segítésére 

Jó lenne, ha a budapesti 
igazgatóság illetékesei mielőbb 
orvosolnák a panaswkat. 

Turcsik István 
Budapest 

Rövid a peron 

Ismét zyakoriak a tolató
személyzet súlyos kimenetelű 
balesetei. Ezeket a főként ha
lálos és csonkulásos balesete
ket a mozdonylépesőn való 
utazás. a mcrz,gó jármúvek kö
rüli figyelmetlen mozgás 
okozza. 

Két éve sincs.. hogy nyoma
tékosan fellúvtuk e helyen a 

Az utóbbi időben hosszabb forgalmi- és vontatási dolgo
személyvonatok közlekednek zók fú:Yelmét a mozdonyiéo
Zalaegerszeg-Rédics között. esőn való utazás veszélyeire. 
Sok az utas, szükséges a több a tolatással kapcsolatos biz
kocsi. Dc arra Is szükség len- tonsági szabály betartására. 
ne, hogy meghosszabbítsák a Felhívásunk akkor mel'(hall
megállóhelyek peronjait. Sár- itatásra talált és átmeneti idóhidán például egy áteresz fö- re csökkent az ilyen természelött _álln� meg a . személy- tú balesetek száma. A leo!Cko�ilc. Tuskeszentpeter_ meg-

, 
!rissebb statisztikai adatok állohelyen hasonló okbol nem- azonban ismét magukra vonré_g b�eset i�. történt. Sárh_i- ják a fig.velmet. hiszen fenn. da� �s Bocfoldén sem eleg 

I 
áll a korábbi súlyos helyzet ho,szu a peron. . megismétlődésének veszélye, Markos József Az idén 

Zalaegerszeg � három hónap alait 

MIT LÁTTUNK 

A KÖZLEKEDÉSI F ILMHÉTEN 

Az Örök.re eltiltva című díjnyertes játél.dllmben Molnár Ti
bor a Vígsúnhiz művésze, mint moul.onyvezető na.;yszerűen 
alakítja a film fós:1:erepé&. A felvét.el a� a. pillanaf()t ábril
'11:olja, amikor a szemonros ecy baleset után közli a moz-

donyvezetővel, hogy többé nem vezethet mozdonJ'i 
(Lengyel Károly felv.J 

A l{öz!eke-cléstudomá.nyi 1963„ Mar,uarol'.,::ág a volán 
Egyesület március 14-e és mell& és a Mosoly vona.ta 
21...i kÖZÖtt közlekedési film- címú magyar filmalkotás. A 
hetet nmdezett a Technika. marseille-i filmfesztivál nagy
Há::ában. A filmtiét alatt 50 díjával kitüntetett. Magyar 
magya�· és külf'óld.i vasúti, Rapszódia 1963. címú filmet 
útépítési, autóközlEl!rediési, hét ország vásárolta meg 
postai, hajózási és szállít- mozi- vagy televíziówtítésre. 
mányozási. baleretelhárltási j 
és idegenforgalmi propaganda 
kisfilm került vetítésre. 

öt halálos bl néhány l!Ú- korlátja. a villanyQ5zlop ,·ai:v 
lyos balesel forduli elö a a rakodó széle és a mozdony 
fOQ'almi óvórendsza.bály teste között csak keskeny rés 
1.22. és 126. pontjaaban marad. ha a gép odaér a dol-
fo,:laltak lil'Yelmen kívül goz,ó bajba került!et. 

Jtacyása miatt. Legtöbbször csak eir.v szó 
A gép!dsérők. kocsirendewk, hiányzik, egy figyelmez. 
vonatkísérők tolatás kö:llben a tetö ltiáltás, egy kannoz-
mozdony lépcsóJén. a gép ele- dulat a féken. 
jén vagy hátulján. vagy a fel- Sletet menthetnének ezek a iáró lépesőn álh•a utaznak. hiányzó mozdulatok. 
!gy járnak be a géppel a ralk- Gépmenetben közlekedő 
tár! vái::ánvokhoz. al101 a rako- mozdonyainkon mé;:: mindig dók széle lesodoria. vaitv ö.sz- gyakran előfordul. hogy a léD• szetöti a védtelen embereket. esőn ülve vagy állva utazik 

Ha csak e!tYetlen ember néhánv vasutas. A gép 40-50 
halna me.,c ilyen mulasztás kilométeres sebes.,;éiszel halad, 
következtében. már ennek is és némelyik ember a léocson 
olyan hatást kellene iklválta- ülve bóbiskol. mert elfáradt a 
nia. ho,gy minden vasutas rá- nehéz szoli.álatban . . .  I1<v ko
döbben.ien a sz.abáh•ok betar- rábban érnek haza, de el� 
tá..<ának életbevála(ó fontossá- egy kis balszerencse. s már 
sra. nem hazaérnek. hanem a kór-

Miként a baleseteknél min- házba. 
dig, a tolatás közben eló!or- :EJrdemes többet gondolni 
cluló baleseteknél Is az ilven veszélyekre? A !(;a• 

elsóftlldú követelmény a korlott vasutasok megszokták 
megelőzés. már a fif!vclmezt.etést:  

De .ki te.ln'e meg a Jne11:előző ,.A vasút veszélye üzem, 
inl.éz.kedéseket? A forga.Jmi minden mozdulatra vi• 
szol,luílattevő utasftást a.d uázni kell!" 
ugyan a tolatásra. de nincs S az emberek legtöbbször 
mindut jelen. sót. rendszerint nem ezzel számolnak. hanem 
nem tudja fig_velemel kísérni arra számítanak. llogy akkor 
a tolatócsapatok munk.á.iát. De sém lesz bai. ha nem tartJák 
ott vannak a tolatásvezetök, be. amit az utasítás előír. Az 
aki!k .kötelesek ügyelni a sza- ilven fclfog�s 1�.öbbször 
bályok betartására. Az ú.iabb ! megbosszulja magát, 
balesetek elkerülése v tt j A mozgó Járművek elé tör-
szüksége�, hogy a tént \'áratlan belépé miatt ís 

tolatásvezeto"k mindeoü.U több halalos baleset történt 
fo,Ju><ZoU fel.elóssl-gel �- már az idén. · Hál'om esetben 
zmek beoszto,tJnik és ön- fordult eló. hog1, éppen a 

ma,:u.k te.ti él)Sé:réért. munkát iránvító tolatásvezető 
A · koosirendezók: nyih-án lépett a másik vágánvon köz

azért lépnek fel a mozdony lek� ;ona� elé. vagy a má
lél)CSÖiére, mert így gyorsab- sik vagam· urszelvénvébe. Azt 
ban eljutnak a kívánt helvre mt.r m.:mdluk. hogy a tola• 
könnyítik munkáiuknt hlszer; táweze\ó jobban vigyázzon az 

e::.v-e;?V mú�zakban 3Ho iki- embereire. �e k1 , l?.l'?ZZOD a 
lométert fa kell gynlogolnia t!.>la 9"-ezet?re- - · eln mal!á· 

ec\Y kocsirendezöne.:,. De ya- nak kcl� . ''1f!Y3Zllb. figve me

jon megéri-e ezt a könnvflést. 5:oben Jarn1a a ,·ru:Anyok kö
hogy közben az életüket koc- wtt. 
káztatjá-k? - A ,·álasz ön- A ,.megs:wkottság" ebbe-n 
ként adódik: Nem! a munkakörben éleh-eszé-

S ha már a tolatást ,·égző lyes? 

dolgorok nem eléft óvatosak Aki ÚI<\' lép a sínek közé. 
és körült;eJi:intöek. miért nem hc,zy már nem •né-, körül . 
fi�el jobban, miért nem vi- mei!Szokta. nem féli a ve
gyáz rájuk a mozdonysze- szé!vt, az bizon,'. hamar a ke
mély;:et? Teljesen érthetetlen, rekek alá kerülhet 
hogy a mozdonvvezetó. aki a A fokozott figyelem. a 9.on• 
léocsón utazó koc�lrendező dosság - ez nem frázis - a 
jelzéseire szabályozza gépe tolatás közbeni balesetek el• 
�ását és a gép út.iára ál- kerülésének legmel!bízlhatóbb 
landóan f'i.,zyelnle kell. nem módszere. 
veszi észre. hogy a széntér Hegedús Károly 

a Hídépítési Fönö�g. A jól Az építőipar és a főként az 
szervezett verseny eredménye- útépítők munkahelyein a ta
ként a feleme!Jt tervét év végé- vaszi induló anyagkészlet na
re mégis 100,4 százaJ.éklra tel- gyon kevés. A pécsi igazgató
jesitette. ság ezért intézkedéseket tett, 

A jó eredményben nagy ré- hogy az építési anyagok egy 
szük van a szocialista brigá- részét ,,$"-sorozatú kocsikból 
doknak. A 20. számú. épitésve- álló fordaszerelvényekkel to
zetőségnél Ujhegyi Miklós és vábbitsák rendeltetési helyük
Sweitzer Jakab brigádjai vé- re. 

A filmhét ünnepélyes 
m,egnyitóval kezdődött. Ká
das Kálmán, az Épíwipari 
és Közlekedéli Műszaki Egye
tem dékánja, a KözJ.ekedés-

250 B ETEG OTTHONA 

geztJék a legjobb munkát. A 7. Elsősorban Uzsabányára és 
számú építésvezetőségnél CZi- Nagyharsányba közlekednek 
rok Sándor, a központi lakatos- ezek a szerelvények. A kő, ka
mühelyben Boross Mária. a hi- vics és kohósalak ki- és be
dészrész!egnél Han.gya László, rakásának szerv,ezéséért, a ra
az anyagcsoportnál Jálini Já- kott é� üres szerelvények 
nos brigádja volt a legjobb. gyors továbbításáért az igaz-

Jelentősen csökkent a bal- gatóság forgalmi osztályának 
esetek száma is. Nyolc építés- egy-egy dolgozója felelős. 
vezetőség egész évben 

.
baleset-

1 Vá-�• Lászl.ó mentesen dolgowtt. ....., 

tudmnányi EgyesUlet elnöke A busz nehezen kapaszko
megnyitójában rámui81tott a dik fel a budai hegyekre. 30 
fihnhét jelentőségére. Hang- perces út után feltúnik a 
súlyozta, hogy a köz.Jekedés vasutasok fenyőkkel övezett 
területén a film egyrészt a tüdőszanatóriuma. A fogadóba 
músza'k:i !ejlódlés segítője, lépve nem szanatóriumban, 
másrészt a baleset-elháritási 

) 
hanem egy előkelő szálloda 

propaganda egyik legmeg- halljában érezzük magunkat. 
gyóz.óbb eszköze. A �- '

i 
Vendéglátóim délszaki nö

talatoik azt igazolják, hogy vényekkel díszített irodában 
mind az okt:ató, mind a já- ültetnek le. Fehér köpenyt ka
tékfilmek nagy népsrrerúség- pok és máris indulunk a sza
nek örvendenek a közleikedé- natórium megtekintésére. 

Müller János Pécs 

KÖSZÖNTJÜK . . .  KÖSZÖNJÜK . . .  

sí dolgozók körében. 1963-ba.n 
870 OOO né.zó előtt vetítettek 
szakmai okt,a,tófilmeket. A 
MOllP és a televízió 12 
közlekedési kisfilmet tüzött 
műsorára. • 

A rövid megnyitó UJlán az 
Aprilis 4-ét, hazánk fel· 

1 
mrk, mindazokna.k, akik nt,tU- építési és pályafenntartási 

szabadításának dicsó ünne- galmunkat, gyógyulásunkat soolgálat hazai gyál'l:rnányú, 
pét, mi vasutas ba!esetesek elősegttik. korsrerú munkagépei,nek be-
is szeretettel Twszöntjük! Nem is tudjuk mélt6k,1PJ)e1l mutatásával megikezdodött a 

De nem volna. méltó ün- 1

1 

megk,öszőnni 
.
a. s.reretettel gyó- filmvetítés. 

neplésünk, lia nem emlé- gyító, mindenre kiterjedó A filmhét második napján 
kez11énk meg aN'ól a nagy- go-nd,oskodást, melyet osz- forgalmi és kereskedelmi, az 
szerű intézményról, amit mi tályvezetó OTlJ0811.n.k, időt, utolsó napon pedig vasúti b.a:leseteseik kaptunk a erót nem kímélve tanúsít, vontatási szakfiJmek vetité
ba.!eseti utókezelő osztályt, hogy nyo,morékságunkból az sére került l'Pr, mely11.ek célja a balesetes emberi méltóságba visszahe-
vasutasokat visszasegíteni az lyezzen. A balesetelhárítási ffünek 
élet vérkeringésébe, elfeled- Arni kéTjük az il:leté- k� nagyszerúen �a 
tetni velünk életü1Lk sötét keseket ho1111 továbbra ts se- a célt a SZOT, 40'lllunlkásvédel
t'lapja.it. gí.tsék 'ezt a páratlan kezde- tni filmfesztiválján a játék-

Köszönjük a vasutasszak- ményezl\st, a nymnoré>kká filmek E:lső díjával kitünt.e-
�ervezetnek, a MAV-lcórház lett vasutasok felkarolására tett Örokre . elttlt11a._ .. cú:r:íí 

or,oosi gondoskodásánctk, a létre hozan inMzményt. f:lm· �-zt a �et. küfon ,s 
lelkiismeretes gyógytonw.-

1 
MAV baleseti utókezelő I 

fi�e1;"1uklbe _a}á!lllJ'Uk a von-
tanárnőknek, a gondos ápo· • tatás1 dolgozoknak. 
lást biztosító nővéTeknek, az osztály 34 betege A színes filmek közül tet-
intézmény minden dolgozójá- Bp. XIV. Jávor utca B. szett a Mawa.r Rapszódia. 

A t6rsodalom 
és a tudomány erejével 

Délután 3 óra. A betegek al
szanak. Mindenki számára kö
telező a pihenés. Az egyenletes 
hőmérséklet, a csend bensősé
gessé teszi az egész épületet. 
A konyhából kiáradó illatok 
pedig egyenesen csábítják az 
embert. Kísérőim büszkén mu
tatják a modern konyhafelsze
reléseket, köztük a mosogató
gépet, amely percek alatt több 
száz edényt elmos, s közben 
fertőtlenít is. 

A szanatóriumban jelenleg 
250 beteg tartózkodik. Ez a 
szám állandóan változik. 

A röntgenszobában, a régeb
bi típusúak mellett hatalmas, 
modern röntgengép tűnik 
szembe. Ez az új berendezés 
a. sugárzás szempontjából ke
vésbé ártalmas a betegekre és 
a kezelő személyzetre. 

- Hogyan sikerül� megaka-

dályozni az orvostudominynak, 
1 

szűltségben mozdulni sem mer• 
hogy hazánkban a tbc koránt- tem. 
sem olyan rettegett betegség, A kezek gyorsan mozogtak. 
mlnt volt néhány évtizeddel Ilyenkor minden perc drága. 
ezelőtt? - tettem fel a kér- j Mútét közben a penicillin-, 
dést kisérőlmnek. streptomycinport szinte öntik 

- A megváltozott életszín-
1 

a felvágott testrészekbe. A se
vonal és tár34dalmi viszonyok bészorvos szeme alatt sötét ka· 
következtében na.gvmértékben rikákat rajzolnak a fáradtság 
csökkent a megbetegedések jelei. Ahogy elérkezik az utol· 
száma. Emellett az úi, hatásos só öl téshez, keze egy pillanatra 
a.ntituberkulotiku.mok és az új megáll, feltekint és végtelen 
mütéti eljárások segítségével nyugodtsággal szól : 
sikerült elérni, hogy a tbc-s - f:bresszék! 
be�ege_k nagy része ma már Szőke hajú fiatal orvosnő -gyogyitható -:- k�p� a v�- öt éve került ki az egyetemről 
!aszt. - �ási_k resz�I pe�ig - lép a beteghez, s gyengén 
� bef;!f1$eg leny�_ge_s ,avulása ütögetni kezdi arcát. Az óra 
erheto el, Kv.loncsen nagy 5-öt mutat. Még valamennyien 
eredmén11, hogy a fia.ta.lkorii ott állunk a műtőasztal meItbc-s �etegek száma rohama- lett. A beteg kinyitja a szesan cs�k�t. s a gyermek tbc- mét. Az orvos kifelé indul és sza.natm:_iumok �sztályai kö2;ül megjegyzi :  egyre több kerol felszámolás- ú l •t · b t ·ól ra. - gy a_ om, a e eg J _  

A második emeletről leér- v�n. _ami vert vesztett, maid 
ve Szokob Ferencné egy kis potol7u.k. 
meglepetést tartogatott. Ar- _ A szanató:iuinban megl�he
comra steril maszk került. s tosen sok fiatal orvost latm. 
engedélyt kaptam egy műtét A fiatalok az idősebb, tapasz
megtekintésére. taltabb orvosokkal harcolnak 

Harc egy életért 

- Ez ma a legnehezebb ope
rá.ctó - mondta halkan a se
bésZQrvos. - Kicsit megllle
tődve léptem a míít6asztalhoz. 
Különösen meglepődtem, ami
kor megplllantottam a feltárt 
mellkast, s benne az élet mo
torját, a szívet. A drámai fe-

azért, hogy a felnövő nemze
dék már ne  is tudja meg, hogy 
mit jelentett valaha a tbc. 

A rnútőból újból ,1sszaté
rünk az irodába. összegezzük 
a tapasztalatokat, s elköszö
nünk. Kint már besötétedett. 
A langyesti szél tavaszi le\'e
gőt áraszt a budai hegyek fe
lől. 

Bereznai Márta · 
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Gyorsabban, jobban, gazdaságosabban As ü•e"lfti jutalék rendssere 
és hép•éséneh feltételei 

Aktívaértekezleten vitatták meg a vasúti építőipar helyzetét 
a vasúti l.ö•lehedésben Március 20-an a Vasúti Fő

osztály kultúrtermében aktí
rnértekezleten vitatták meg a 
\'.c,Úti épitöipar helyzetét. Az 
aktí\'aértekezleten - amelyet 
az MSZMP Központi Bizott
sága február 20-L építöipari 
határozata alapján hívtak 
e;;ybe - jelen voltak az épí
t.e.sí és pályafenntm·tás!, vala
mint a távközlő és biztositó
berc•1dezési szakosztály fel
úgyelete alá tartozó \"állala
tok, főnökségek es szolgála
ti helyek gazdasági, műszaki 
és moz;:almi vezetöi. 

Az értekezletet S::íí.a Zol
tán, a Vasúti Főosztály Párt
bizottságának titkára nyitot
ta meg A két szakosztály 
elölt álló feladatokról Har
mari Sándor vezérigazgatóhe
lyettes tartott beszámolót. 

- Az építőipar egyéb ága
zataitól eltérően a va;;úti épí
tési szakszolgálatnak a vas
úti ü7.cln fenntartása közben 
rendkívül nehéz köliilmé
nyek közölt kell elvégeznie 
feladatait - hangsúlyozta be
ve1.etójében. A korábbi 
években megkezdett felépít
ményi munkák befejezése 
után a vasút növekvó telje
sítménye és a menetrendsze
rü. ég font06ságának elismeré
.e fokozatosan előtérbe állí
totta a tervszerű:éget. A sok 
1zétszórt munkahely helyett 
,z erók ö.!s=pontositá$a után 
hatékonyabbá vált a felépít
ménycsere. Ezzel a vágány
zárak számát é · időtartamát 
egyaránt sikerült csökkente
ni. 

Koncentráltabb építést 

A pályafenntartási munkák üzem irányítását elősegítő 
gépesftéséről szólva elmon- korszer(! hírközlő berendezé
dotta, hogy a szakszo!gálat se•: építése. A jelenlegi 508 Minct teljesebb az összhang .területén 1958 után indult fővonali és 341 mellékvonali az egyén! és társadalmi érdek 
meg nagyobb lendülettel a állomás közül 346 fővonali kozött, annál zavartalanabb és 
fejlődés. A gépesítés és a állomás biztosított, míg 162 eredményesebb a gazdálko
technológia jelenlegi állapo- állomáson c ak jelzőberende- dás. Az egyéni és társadalrnl 
tát az jellemzi, hogy a nehéz zé.; található. A térközbiztosl- érdek között az.onban van egy 
fizikai erókifejtést igénylő tó berendezések közel 9000 nélkülözhetetlen összekötő 
aláverés, ágyazatrostálás, kö- km-t kitevő hálózatából 850 láncszem: a vállalati érdek. 
kirakás, a vágányíektetés és km a mechanikus Siemens- , Ezért a dolgozókat is érdekelt
még számos kisebb munkafo- Halske blokk, míg a korsze- 1 lé kell tenni anyagilag a válla
lyamat gépesítése jól halad. rű. önműködő térközbiztositó 4 lat gazdaságosságának foko
Soron következő feladat a berendezé ·el felszerelt vo- zasában 
nehéz munkafolyamatok. fo- nalak hossza 229 km. 1 A vállalati érdelcre való 
kozottabb gépe:;itése, újabb 

I 
anyagi ösz,tönzés �tir4nl/Ú. 

gépUpusok beállítása, nagy Tízéves terv Egyrészt &ztönzik a válla.la-
sebességü sinmezöszállitó sze- tc-t, hogy a népgazdaság! érde-

ha a mutMók javulásából '(ii Jutalmazási alap elmén ,,._ 
bázisidőszak tényleges tel;esl- !amennyi mutató után együtte
te•éhez viszonyítva) kiszámi- sen igénybe vehető összeg fd· 

tott megtakarítás alapjövedel- só határa. az egy évben kifiu-
mezóségen felüli többletered- tett bérösszeg B azázaléka, 
ményként realizálódott. amely kereken 25 napi munka-

Abban az esetben, ha az elc5- bérnek megfelelő összegű ;ti.· 
zó évvel szemben a többlet- talmazásra ad lehetőséget. A. 
eredmény kevesebb, mint a ténylegesen elért és felhasznál
mCs.zaki-gazd:Mági és deviza- ható juta:lmazási alapot :iz üze
mutatók javulása által �ért 

I
mi jutailékszabályzat alapj� 

megtakaritás összege, akkor o:·ztják fel az egyes do� 
jutalmazás céljára caak a rea- kozött. 1959 évtől - az uzerru 
hzá!t többleteredméfly 30 szá- jutaléklronstrukció bev� 
zalékának megfel.eló ö:;szeg tél - évenként a követkm:ó-
tartható vissza. képpen alakult (napokban ki

relvény és gépesített fektető- A szakszolgálat a biztosító- 1 
keket minél eredményesebben 

berendezés kialakítása. ,;brá- berendezések fejlesztésére 10 szolgálja. ez a vállalat fejlő- Jutalmazási alap képzése 
toros elven műlcödő lánctal� éves tervet dolgozott Id. En- j dését segíi.I, mert műszaki fej-
pas ág;yazattömöritögép min- nek alapján 1962-ben vette les�. a váll:aJa.t bővítésére, Jutalmazási alap képezhető a 
tapéldanyának elkészítése. kezdetét a nagyobb arányú J tov_a�h? szoci� és ki;tlturá}is muszalti..gazdasági és a deviza-

kjezve) a kifizetett üzemi ju
talék mértéke: 

1959 évben 13,1 

1960 évben 16,7 
1961 ét-ben 10,/l 
1962 évben 1Z,5 •· 

rn bérnek megfeleUl összeg. 
A müszaki tervezésről szól- fejlesztés. 1963 végéig 7 állo-

1 

ellátas'.'na� j�Viit�ra es ln.tez- mutatók javulásából (a bázis
va az elóadó rámutatott, hogy máson helyeztek üzembe kor- ményemek bővítésére__ e�� időszak ténylegea teljesítéséhez 
a népgazdasági bel'Uházási szerű biztosítóberendezést Az kap fedezetet. Az ös7tönzes · onyiti'a) szánnazó megta-
lerv késői jóváhagyása miatt idén 9, 1965 végéig további másik iránya az -�érl,i és a · "tás, továbbá az emn felill 

E · · · d k · 
nagy nehézségek mutatkoz- 15-18 állomás kap korszerű vállalati �ek osszekapcsolá: jelentkez:ó egyéb fo1Tásokból ' gyem er e · 18 

nak a ten·ek te!J"esítésében. váltó- és vágányfoglaltságos sa: a _dolgcrz1?.k nem<:5llk egyém (szállítási felfutás, költség- 1 . ,�--" teljes1tményuk szennt. hanem csökkentés atb.) keletkező I M_m�8!1 vasutas �0!"':'"" 
Az éves népgazdasági terv berendezést. a vállalat eredményéool f(lggó- eredményjavulás e után egyeru érdeke 1s fu� �-
késön kerül jóváhagyásra, A hírközlő berendezések en . részesednek yagilag. a követke7.Ök szerint· hoz, hogy személyes jo munká• ugyanalckor 'Cl megrendelése- szintje i jelentősen javul. A IS · an 

1_ Az egy dolgozó kocsira esó jávai segítse eló. h<>lfy a MÁV 
ket m<ir hónapokl,.al előbb fel csomópontok és Budapest kö- a·rutonna-'·'lom ... er • mmél nagyobb többletered· 
k l ad · · · "tt �,e1 1 - t · · A " !lai t· · d L lt · ""' .,. es az egy e L n1. Nepgazdasagl szin- zo me� e o csa �rnaszamu ,;a a I er

„e ... e eg dolgozó mozdonyra e,ö elegy- ITIÉ'nyt érjen _el. .A v�ti köz-
ten az alvállalkozó kapacitás- berendezesek telep1tése é a formai tcmna-kilométer növeléséből lekedés t61'tlletén egyik leg-
hiány kérdése sincs tisztáz- rendelkező v?nalszakaszo!t .s=ér=ó megta.ka 'tá 30 zá- I 

fontosabb feladat a rendellre-
va. �z4:lektoros hálozatának ki- A vallalaU érdekel épek zaléka. 

n s s 
zi.sre ál:ló kapaciiás minél .in-

A továbbiakban ré zlete- ep1tese szerepel a tervbe�� kél form Ja ismeretes: I E mutató javulását különö- �nz,vebb, ga�osabb ki-
sen szólt a dolgozók zoci - Ugyanc alt fontos hely�t f'?o . a) a dolgozók iis.,zességének I sen befolyásolja a kocsifordu-

1 
�a.:-ználása. mert ,gy_ :izonos !Is helyzetéről, amely még la.1 _el, a i;épkap�olás� tav- 1 kuzvetlrn érdeke a t.'állala- ló idő, a teherkocsik statikus 1do alatt nagyobb száll!tási feL 

nagyon sok kívánnivalót hagy gep1ro hálozat kialakítása. tc,k gazdaságos működé$ében, terhelése a vonatok átlagos aclat vegezhetó el. ami a nep
maga mögött, majd a párt- . .z elóadó . a továb?l�kban melynek formái: sebesség� és át:l:agos terhelése gazdaság • számára is jet.,ntó6 
határozat tükrében a követ- a szakszolgálat gépes,_le ével, _ jutalmazási alap rendszer stb. megtakar1tást eredményez. 
kezóképpen összegezte a !eg- a tudományos kutatomunka ('ipari vállalatolmál nyereség- 2. A bázis idószaki deviza- A szállítási eszközök, beren• 
fontosabb feladatokat: eredményeinek . felhasználá- részesedési rendszer) egyenleg javulásának 40 szti- dezések kapacitásának jobb, 
Haték011yabbá kell tennL az !láva!, _a tenneles. �oncent- - igugató alap rend zer zalika. gazdaságosabb kihasználása el-
építés klvitelezéaének szerve- ráltságaval, _az _ep1�kezések b) a vállalatnak, mint önál- A devizaszerzés legfontosabb sősorban a vasutas dolgpzók 
.:ését. Maximálisan koncent- gondosabb eloké. 7.ttésevel, az ló gu..dascigi egységnek pénz- módja: az átmen6 (tranzit) for- munkájától függ, (helyes koo
rálnl kell az épiúsi munká- anyagi öutönzőkkel & a dol- ugyl érdekeluege a vállalat galom lebonyolítása, illetve peráció, forgalO?n$Zervezés-i.ni.-

A zakszolgálat nagyon he- kat, fóként a vasútüzeme, za- gozók szociális helyzetével gazda&á{li ered1™inyeiben MAV járművekkel külföldön flyitá.,, gyors ki- és berakú, lyesen, fokozattkSan áttér a ooró" felépitménycserét és foglalkozott. A · többi között melynek formál: idegen megbízó részére fuva- szerelvénvösszeállitás, tovább(. 
•zervezettebb, koncentrál- hídmunkákat. Tovább kell I 

megemlítette, hogy a vasúton - vállalatfejlesztési alap rozt.s teljesítése és az üzemel- tás stb.) de nagymértéld:Jen 
tabb, egyes fó vonalak telje- szilárdítani a munkafegyel- belül egyik legkevésbé gépe- rends:raer. t<"tésükkel kapcsolatos deviza- elósegíthetik e:zit a szállittató 
sítóképességének novelését mer. Az eddiginél .!.ZÍ(IOTÚb- síte t terlllet a biztosító- és - műszaki fejlesztési alap köl Lséglek minimálisra való fciek is az áruszállítás terme-
jobban szolgáló te!jes felépít- ban kell elbírálni a minóié- hírkozlőberendezések szere- rmdszer. csökkenllése. Devízamegtakarl- tén. 
rnénycserék rend�zerére. gi h!dnyokat, e1 selejtl!I mun- lése. A munkálatok jelentős E aik:k keretében csa.k az tás érhető el azáltal is. hogy A vasúti közlekedés terüle-

Az elóadó ezután az építé i kát. Ahol indokolt és arra le- részét m!g ma is kézi erö\·el tl2'eml :)utalékrends21Cn-6l lesz az exp<rt-lmpo forgalmat el- tén is igen fontos követelmény technológia feJle,ztésének hetóség van, a munkát tóbb végzik. Pedig a gép ités le- zó. A v út.l kiizl edés juta!- sósorban se.lét járműparkunk- a ennelékenyllég állandó em,e_ 
főbb irányvonalairól beszélt. mú zakban kell végezni. het ge Itt is m \ an. • •agy- mazá •i alap rendszere is a nép- kal bonyohtjuk le, vagy a lese, amely az ürem:i jutalék-
Az épitéri ú pályafenntartá- 1 Mindenkor érvénye Heni keJI

, 
,zerú 1 hetne a gépeket garo én�(e-i;�el sroros vasúti külföldi kocsik beUöldi képzésnek feltételeiként mec-

al azakazolgálat legfontosab_b azt a_ Jeitog t; hogy; a vas- 1 II. ká.r;>91LilJ:<ll.'S<ll\�t- ö�:ll,aflii�i,�•�!CÍ.iUla tos- tartózkodási idejének a;ökken- &llapított mutatók javulásával 
feladatai között említette a úu építés1 szolgálat ne oncé-- �l: lilik 1U 1 és az ffigyelcmbe véte1éve( tésével. van összefüggésben. Miután 
minőség nagyfokú javít'"át, lú, hanem az üzem segitóje nnyagolás külsótén munklú- került kia.lakításra. Igen fontos nJ:pi:eamjasógi ér- népgazdasági érdek a v-:JU 
4 ocuúti üzem munkájának legyen. m\l. Az üzemi jutalék képz � ��k f�rodik ahhoz. ho� a va&- köz1ekedési eszközök és beren-
m!nd kisebb zavarását, az Ezután a távközlő é bizto- Harfl'l4tf Sándor vitalnd1tó nek jelenlegi feltételei és uti _kozlekedés minél _tobb d;- d<-Zések kapacitásának fokomt-
igénybevett vágányzárak éa sitól>erendezési szak ·zolgá- táJ-,koztatója után előbb Papp a vlsszatartá mertéke. V1?t .. �zerezzen. deV1�ada- uibb mértékű kihasználása. 
sebes•égkorlálozások 11Úrté- lat építési tevékeny égével Károly, az építési- és pálya- Jutalmazasi célra tmszatart- sait csokken!se és devizameg- ezért az üzemd jutalék képiié-
kének csökkentését, az on- foglalkozott az előadó. Hang- fenntartási, majd Urbán Sán- ható az alap;űm?deLmezőség el- takarítást .�Jen_ el. se elsósorban a külnöbözó mú
kölUég és a te�Zékenység súlyozta, hogy a vasútépltés dor, a távközlő- és bizto ító- érese esetén 6 napi mun1:abér- 3 .

• 
A ba�is,d�s;,akot megha- szaki-gazdasági mutatók jlrVU

Jaritásat, a magasépítési mun- feladatkörén belül a mai vo- berendezési szakosztály veze- nek meg/elel6 ö�zea. llOflba.n U;do kocsuilliup!nz bevételi lásából szárm.a,-.ó foolntban ki-
kaknál pedig az l!:.M. által natsebességek és terhelések tője tartott kiegészítő elö- a m- zaki-glllzd • ,:uiam!nt tubbletén•� ZS •. •zazaléka.. . rnt t:atható megtakarításhoz fú. 
megszabott építési technoló-

1
,.�ellctt igen fontos feladat a 

I adásL Az előadásokat élénk a devizamutatók javulása A ,,a.<rutl kozlekeclés egyik zlidik. 
i:ia állandó korszerű szinten nagy biztonságot nyújtó biz- vita követte. után i · csak abban az esetben fontos üze�azdasági célkl- Ezért szakszervezeti szerve-
tartását. tosftóberendezések és a vasút- (rl) képezhető jutalmazru.1 �p tii� a kocsiforduló idő csök- ink és a gazdaság! vezetók 

.,..,.,.,huettut1mnm11HtllftUIII ltU111MlA1ttflHUHOIUIIUl1HUHU 

' kentese. mely relatíve kapa- minden szinten tegyenek ha.tá.........,.1•monut1nuu111811111111nou,u11111mHttu•u•un,"mmumm,111tt1111, .. un,........,1,11111mmott11a111nuu"""''"11"' cif{>sernelkedést jelent. (Uj ko- kony intézkedéseket a szállítá� 
cr.ik beszerzése nélkül nagyobb si feladatok gazdaságos teljesis7-állitási felada v�zhető el.) tésére. használják fel a jutal

A Kutatóintézet 1964. 
, . 

ev, terve 
Beszélgetés Szentgyörgyi Káro ly igazgatóval 

Felkerestük Szentgyörgyi 
Károly elvtársat, a Vasúti Tu
dományos Kutatóintézet igaz
gatóját, hogy tájékoztatást 
kérjünk az intézel 1964. évi 
tudományos kutatási tervé
ről. Kérdésünkre a kóvetke
�ókben válaszolt: 

- Kutatási tervünk kidol
gozásakor alapvető jelleggel 
vettük figyelembe a második 
ötéves erv időszakára meg
állapított Országos Távlati 
Tudományos Kutatási Terv
nek a közlekedési ái;:azatok 
korszerű koordinációjára és a 
közlekedés üzemcnek kor
szerüsítésére vonatkozó ku
tatási célkitűzéseit (28. és 29. 
z. fő feladat). Ezek kereté-

ben legfőbb teendő a vasúti 
közlekedésnek azokat a leg
fontosabb gazdasági és mű
szaki kutatási célkitüzéseit 
ös zesiteni, amelyek az egyes 
fófeladati koordináló bizott-
5ágok ajánlásainak megfele
lően már több éve az Intézet 
munkájának gerincét képezik. 

41 téma 

Szerepet kaptak tervünk
ben nemzetközi jellegű kuta
tási feladatok is. Ezek elsö
sorban a Szocialista Vasutak 
Együttműkődésí Szervezeté
ben (OSZZSD), iRetve a Nem
zetkilzí Vasútegylet (UIC) ke
retében folyó nemzetközi tu
dományos tevékeny égben va
ló több éves részvételünkból 
adódtak. 

Az intézet 1964. évi kuta-

tási terve 41 témát ölel fel, 
amelyekből a 28. és !!8. fó fel-
adat keretében 34 témát 
muvelünk. A fennmaradó 

z a v�útl közlekedés nem 
Orazágos Távlati Tudományos 
Kutatási Terv fe:adatot ké
pező kutatisi terllle!ér61 adó
dik. A tervben szerepló té
mákból 10 nemzetközi jelle
g(!. A kutatás szintjét tekint
ve egy téma alapkutatásnak, 
25 fejlesztési és 15 alkalma
zott kutatásnak minősül. 

A kitűzött kutatási felada
tok közül a következőket em
líthetjük meg: A műszaki tu
dományos kutatások kereté
ben foglalkozunk a vasúti 
alapépitményi szerkezetek ki
alakltásával, méretezésével. 
valamint az építményi tech
nolóoia fejlesztésével, továb
bá a zúzottkó ágyazat tömő
rltő eszközei hatékonyságá
nak izotópos vizsgálatával. 

Tovább folytatjuk a hézag 
nélküli vágányok hófeszült
ségeinek összehasonlító vizs
gálatát, különös tekintetlel a 
dinamlku� igénybevélelre. A 
vasbetonaljaok korszerűsítése 
céljából az alj . legmegfele
lőbb méretezésének meghatá
rozását szolgáló statikus és 
dinamikus méréseket hajtunk 
végre. 

Igen jelentősek azok a ku
tatások, amelyeket a különfé
le vontatási feladatokra leg
alkalmasabb Diesel-vantató
jármú típusok fó jellemzői
nek meghatározására, továb
bá a gőzmozdonyok �nergia-

fogya ztását ClSőkkentő korsze
rűsítések kidolgozására foly
tatunk. Vizsgáljuk a vontatott 
járművek kerékpárjára ható 
eróket, valamint a vasúti te-
hl?rkocsik fejlesztésének leg
célszer lbb iráflyalt. Kutatá
sok folynak a vasúti jármú
javítóipar jelenleg! helyzeté
nek felmérésére és jövőbeni 
fej le zt • si lehetőségeinek és 
szük égességének megállapí
tására. • A roncsolásmentes 
anyagvizsgálat területén már 
korábban kialakított ultrahan
gos jármúalkatrész vizsgálati 
módszerek és technológiai el
járások eredménykiértékelé
sének automatizálását vettük 
proeramba. 

A biztons6g érdekében 

A vasúti távközlő- és biz
tosítóberendezések fej leszté
sét célozzák az elektronikus 
és mágneses kapcsolási ele
mek vasútüzemi alkalmazási 
lehetőségeinek, a va útüzeml 
távválasztás módszereinek és 
technikai tökéletesítésének 
vizsgálatával foglalkozó ku
tatá ok, valamint a vasúti 
jelzőberendezések izotópos 
működtetésére s végül a kül
ső energiaforrás nélküli vi
lá&ítótestekre, gyártási meto
dikájukra vonatkozó kísérle
tek. 

A vasúti forgalom korsze
rű ítését kívánjuk flőmozdí
tanl az állomási munkák 
s?ervezt� é, az elegy!ovábbí
tá.s rendje terén elért ered-

mények, valamint a kapcsola� 
tos elmélet! kérdések tovább
fejlesztésével. 

A kor-zerű vonójármüvek 
követelményeinek megfelelő 
men trend kialakításához 
szükség s vontatási számítá
sok korszerűsítése terén Je
lentős feladatot vállaltunk, 
amennyiben foglalkozunk a 
gépi menetidőszámitás mód
szerének és programjának ki
dolgozásával. 

A kullöldi tapasztalatokat 
is hasznosítják 

Alapkutatási jelleggel kri
tikailag elemezzük a közleke
dési ágazatok ö,szehasonlftó 
hatékonyságára vonatkozó ed
digi be!- és külföldi vizsgála
ti módszereket az ágazati ln1-
tatásl feladatok kitűzésenek 
céljából. Továbbfejlesztjük a 
hazai vasúti önköltségszámf
tást, amelynél különös fi
gyelmet szentelünk a haté
konysági vizsgálatok, a költ
ségtervez:s és a díjszabás
szerkesztés Igényeire. 

Az eg_véb kutatások köré
ben fol>"latjuk a magyaror
szági vasuta.�ok munkásmoz
galmi adatainak feltárását és 
feldolgozását. Ugyancsak 
folytatólagos feladatunk a 
nyolcnyelvú OSZZSD vasúti 
szakszótár magyar nyelvp 
anyagának összeállítása. 

A Vasúti Tudományos Ku
tatóíntezet főbb vonásaiban 
felvázolt 1964. évi kutatási 
tervének feladatai számottevó 
rozzájárulást jelentenek a 
vasútüzem korszerűsítésére 
irányuló tervszerű munká
hoz - fejezte be nyilatl·oza
tát Szentgyörgyi Károly igaz
gató. 

B. D. 

A felső határ 
mazási alap rendszerében rejl.S 
ösztönzési lehetóségeket i�. 

Annak érdekében, hogy a Az üzemi jutalékrendszer o.,-
vasútl kocsik gyors ki- és be- éves tapasztalata azt blzonyít
rnkásában a fuvaroztatók köz- ja, hogy az anyagi érdekeltség.. 
vetlenül - any�lag ls _ ér- nek ez a módja a népgazda
dekeltek legyenek, \·ezették be ság. a MA V és a vasutas dol
a kocslálláspénz rendszerét. gozók �zem�ntjá�ól előny.tis, 
Ennek lényege, hogy ha a fu- A7.6ta_ l�nye"� Javult a köz.., 
varozltvtó fél az előre megálla- lekedes'. eszkoz?k, berend� 
pitott határidőn belül nem ad- j �ek k1ha�ználasa, nagym4:r: 
ja vissza a vasútnak a teher- tékben csokkent' a szállítasz 
kocsit, büntetés címén kocsiál-

j 

költsé�. � vasi:tas do�gozók is 
láspénzt köteles fizetllll. amit Jelent.<;5 °' •. zegu uzemu jutalék
a vasút a fuvan:líjjal együtt ban reszesültek. 
sred be. Zubor István 
-----------------

A dorogi flllóházban 10 tagú nöi brigád vétz( a teh«"-ik 
csapvlzsgáját. A brigád a lechidegebb téli napokon Is Jó 
munkát vépett. A k�n BaJkó Józsefné frila ol&JN ilnt a 

C&&PácYlokba 
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\f ,iszaki konferen_cia Kiskunhalason j �\(.»)OO�Ja�IJ:' � 
·Tanulságos műszaki k<Xl- A szak,;zervezeü bizotiság

--l r.rMcia volt Ki�kttn11.al";S�n. titkára. Dobl'a L4jos. ]avas� , N 
• .. h , 1 , • ·· h '1 ' 1 S,monek Gyula allomasfonok latot terjesztett a muszaks , em tOn a a O, 10n a a O • 

a �sszol:;áJati . �ak �pvl- konfei·encia elé : kbssenek 
J .. h , 1 , 

• ·• 
h ' 1  ' 1 seloi.nek Jelet1leteoai_ szamolt komplexbrlgá.d-s::.er2ődést a On a a O nem 10n a a O • 

M t k ' f "  ' 'k f f '/k 
' •  

1 
b� a s-Le�él;:� . és �rllS2áll!- társszolgálaii ágak dolgo::.ói 

' 
es ere es ama oro O O OZOJO tas. pr�lemau

ok
·ol . !;t�::i��� Ez az új versenyforma elő- I A vona.elemzé fontos dolog a vasúton. személy- es ai.·u-

1 ana nmcs s e . . d 1 ·tt k„ 1 b 
. t A b d . _. . 1 • • • • • ,. , hiba

. 
esetén az állomás és a ":oz_ st.ha _ia_ az -�gy� _mu o- rorga1o�n an egyaran . 

. . . . 
lyekeli 

u
b!f"='ti . ��gala-t_i he- 1 ';' . budaJ?ESti _igazgatos;ig� 

1 

lúlőhá.z dolg,o,zói igyekeznek de� .1avuh,sal, a kolcsonos se- 1 s,emélyforgalomban aLert. meJ'I egyes kolott formaJu 
nek az üz�� ae:kb 

k?ze�- ,  �zaftlt s�n;-uJ1f�- Dely
d

!'e- egymásra hárítani a .f�elős- 1· gítség11,·újlást. rnnatok esetlegc!S<.'n hianyzó k�ijainak pótlá!<aról kell gon-

gok. Ötödik h
5
ónapj:

Jn
��1;: Le�lent �;r-e ��

e 
Hei:-J

m
nelk: �get. _ Ha.<2i:,..ose.bb. ha , kö-

. 
Cserhá.ti József j 

doskodni. . . . mik a küzdelmek. Az e-Jmu1t 1 kila 1._ győzelemmel veg- 1 Z°'9 _erovel kuz™."nek_ 3; . h.bák I Nézzünk ket peldát a rns,,zul leadott el�mzesek k?zul, 
n�pokban a háZi bajnoki idény 1 ,etl. 

· 1 oka1nak megszuntet.é5eert. Szeged melyek következm�nyei jól mut::.lják az elemzc,ek fonlossagaL 
k?Zponti rendez\'ényeként ke- A vasutas sakkspol.'t ra- --------------. Napjainkban targyalják az Utasellátó jogos pana<zál. A 
1''.1H sor a sa_!cl!,mes!ert:1,. és JOngói . e,;!Ít lal is dicséretes 

1

, tényállás: Sturovó l\IÁV képviselet� 1964. i�nuár hó 14-én _a 
va.sutas amatorok barat1 ta- 1 munkat veg,eztek. A kooyv- , • • , 201 .  számú nemzetközi gyor vonalrol elemzest a<lott. A valo-

Tö.ltet Hul1:u11 1  reraJol. sá<>tóJ elté1+}leg az! kozölte. hogy a Berlin-Buk::.rest közótt 

( 1 
k tt · 1 

1 
re;dszeresen kó>lekedö hálokocsi hiány21k n rnnatból. A Nyu-

Debrecen állomás pénztári Üf!!!elóse_g c·é ·adoi :«':PC.Sfla\�� póD�át. A� meg i, történt. Sz�mélszel�;l· 
felszer:1és,el ut-

'� a lllt'gllilzO 8 na • • • A hatvani villamos vo11a.lfel-

1 

gati pályaud,·ar megkereste az Utase!l;ítót és kérte a kocsi 

1 . 1 •�-ak d 1 „ lh t·• ta.ta11a/, fenn a he.y1 l,011, a .  rn keszen allotl a kocsi D e  ami kor bee1Kezett a �onat. ben• zo ga al,alln O gozo, e a .. - - , 1 - 'ksé . ,. . ••s . . . . . be 1 1 . 1 
. . . 1 roziák hogy többet tesznek 1 _a,. s ,a s .u . . ge.� .  on ,e_n:.· ne , olt i. halokoc,1. 'Te hat �z em r, a e sze1e &.. es a , e e• 

• .  k t· , 1 . 'al' veradassa l seo1tt!, e?o a cernl- j.iro munka fele.sle•essé vált. a meg,,,zo O rn« : a �zoci . is- tck gyágyu'ását. E� a vöröske- � 
. . • . t� �unk!1hely 

1

c1m elnyereset res.?/es szerve:et 1953_ban ala.- Ennek fordítottj,n:aJ ta)all-oztunk -. u&):anc»ak a Nyu�ti 
tuz�.e� celul . 

__ .N
e11;�s�l� _

a _ga_�- kltll s awta a :; i!:.emegés:ség- p.ílyaud,·aron múrci�s _19-�n, amikor !3�har,1eres;10t�s határal
das�g1 munl,a1 �n.arják J_au: ügy ja.t:itását is jól segít i. Di- lom.is (gyalmrn ad h1b:1.s e,emzé.st) &Z ;J8 1/b sz. (a\lt'attal ar-

1 tani .- 82?ciali:,ta eik�lc�i cséretre mélfóak a. szolgalati ról adot+ értesité:-t, hogy az 509 sz. ,ona ban a MÁV 384 5l. 
normák szermt kivannak elm. lwly tisztaság! mo:gl!lmában Bukaresl-Bel'lin rendellcté·ű WL J,ocsi erkeúk. Aztán beét·-

Szak.mal tutlásukat külön- és a szociális ii_qye1· inté.:ésé- kezelt a vonat. s nem volt benne hálókocsi . 
�2? ���vi�sgák me,gszei·- be,i elért eredményeik. HaLó• Jó lesz e� [gy' zescvel novels,r. l'obben oro- . J. 

1 szul és németül tanulnak. Fi- Hatvan -1,yt-

lásnak. hogy a munkahely 19 ------- 1 

1 

g_velemre m
_
éltó része a válla-

dolgozója orökbe fogad egy 1 - 59 vasut.as festő tevékeny- 1 - Az ui..a,;ok gonda.t:ru1Bá@ 
árva gyermeket. akivel rend- ' ET T MENTETT , kedil. a szombathelyj vasuta- mlatt meggyulladt egy párn.úa 

Az amatőrök nagy érdeklődéssel fig-yt-Uk Dely nemzetköz.i 
I 

szer esen törődnek majd, hogy EL E bOk Ady Endre l\füvelödési kocsi rni:,,&nye a Déii pálya-
mester lépéseit pótolják a S7Uloi ház �zeretc- .. . . . . . . Otthonának képzóművés7eli 

I 
uct,·ar t„'l"oló váganyán. A tüzel 

. . . . . . te1. Bankbetétet gyűjtenek a _A . .  koiele•sege!;e�ite, !io.s, szak).örében, Munkájukat Bu- Spinger Józs,ef kocsitisztító vet• 
!_al�o�Jára a_ buda�h igai.- ! Julalo� res':"s;11t gyoz)e- gyermek ré,zére, amit akkor P�. da;at adta ma�_crns I.,-an I rányi Nándor festőművész irá- te észre néhány perccel az
.,atosag .kulturtei1neben. sek pedig mélto Utód.kent 

I 

kap majd kézh�z ha nagyko- F�a:e�!J�uyba n . i ig_h Fere,ic 
I n ·ítja. után, hogy a .;:7,e,-e!vényt ki-

A találkozóra a budape&li szerepeltek a legjobbak házi ,·ú lesz 
- ' gepf!-1sero. Egy ittas u•lapot �a n _ Uj hfrkör.Jó bernnd.e?k;e- to:ták a tárolórn. A kocsi ki• brwttság meghívta Dely Pé- versenyén. · 

Molnár Miklósné lev� !ltas fel 
.�.

1:a_rt ,,gran, � kel hel�·eLLek üzembe Szeke,,,fe- <>g · · 't &lketiHt megakadályoz. ter nemzetközi mestert és v. M. ,no-fJnsban, l_e�o voMl_r?:_. 
1 A- , hén ár á.llomfu;on. A 1 'gi mor- ui. 

Helkki Reikkilii Magyal'Or- 1 

1 

Debrecen ugrf_st �,1,e,t.ette. A 1,o.e_ben zelávíró berendezések helyett 
szágon élő, finn származású -- ■ e ■  --- _______ taT,o:kodo : ,gh �erenc elete !te irá.msoon mar új tipusú magya,r sakkmester!. A meg- l kodcafaia!a.t·a 1 S�(lle a l;ere- j sze.lc-ktoro.s távbc,,lk,ö kbzü�é-jelenteknek Dely Péter nem• ! , 1 kek a.ol rantotta. k, � _mao1:te- ken to, bbi i \k a 1 ,·irntokat. l SZERKESZTŐSÉG ÜZENI zetközi mester. a nemzetkö- 1 RAKTARBAN POROSODÓ 1 1 8  ja,·asla, 11�/etlen emberi, a lmo! 1;1�e- _ A ráro · t·asiita.1tomásanalt zi saktkélet fejlödé..éről, ered- 1 ·dt, hogy 1,al Q;Jern•�1, ap;a fe!eje1t rende:ték be a: autó-
ményciről tartott előadást. PÉNZT.ÁR.ABLAK Az óm,sT:olci Pal11a;"ennta.r- Gyula Zoltán , bu•z-palyaudra.1·1 a: a ngliai :Mint vasutas mű ·zaki í nlé- tási Fonö1:ség dolgozói műsza- Fuzesabony , Lutonban. -ző, s mint a va�ula$ színei- Veresegy1tázon huza.LOS a I ki konferenciákon és terme:é- _____ _ Kél ev ólo tai·t te-nn ba· 
ben játszó, élvonalbeli spor- személypé,1ztár. A panaszok si tanácskozásol,on b,szélté · 1 ,iti kapc,-o!atot a székes eher-toló. méltatta a sakksport megszúntetése céljából hat meg. milyen feladatokat kell 

, b 
, .in járműjavító gyartás1 · Z.:e-. vasúton belüli múltját. fejlö- hónap alatt elkés?.lietlek egy el\ egeinibk, h.t beköszönt a Pavel Popovics rigád g,t\nek a 57,0C!Ol,&ta btig cl d-désének távlati lehetús{,geit. beszélö-rácsos. forgótányéros ta,·asz. met oo�y ?.el eln) t Szantú-

Az előadás után Dely Pé- pénzlárablakot. Az ablak öt Részt veti a Ulll.ác&eozáson I Pai:el Popovics � oi·jei ur- bl'igooja a &zékE-,fehérníri 
ter és Heikki Heikkilil. 20, hónapja megérkezetL az állo- a föno'kilég do:gozóinak 9-0 pilót.a. nevet 1·ette _fel S:éles nyomda szociiü1&ta cím01 t küz
llietve 15 táblás szimultánt más1·.i. Azóta a rakt.�rban po- ,zJzaléka, akik 1 18  java,- J Istran . i·onali·e�ef? ha!t·�m dö ifjú,.á_gi btigádjárn.!. Az if
játszott a vasutas sakkozók- rosodik, varja azl a napot, Jalta! segítik a vezeto:; mu.,_ t,onatktsero .�:oc,ahsta. br1gad- jú � b i�.ld a .k67elmüllban 
kal. Dely Péter már hetek amikor ,•égre beépítik a he- káját. A termelési tanács- 1 ja. Ez a. brigád h sok ner T.i- el!.ito�. lo!t a j„nmiia�;tóba. 
óta a szokottnál er&ebb .,ed- lyérc. kozá.sok meg ze1•vez,ését jól lométnt 11 t n :0Lt már. c.sal; - Kö:ös jugos:!<11:-bolgó.r 
�é�ket·• tart. ké;;zül a szarn.-

1 
Ezt vál jak a személypénztár �egítelt& a miihe1ybizottsá- l�ssa?�a11, 111 i11t '.' "  ·a�o)ul, a= határáll.Dmás. A jugos:lá�, fi. 

Je,·01 nagy V�:"'Jlyre. Dely dolgozói is gok éli a biz.almia.k. urha10,·al. Ciha aro:tal . h ogy a bolgtir álla m i;a..,u tak 1,e:er-
ezen a nemzetkozs versenyen 1 

• 
s�-�& 1...,_, A-""I J•'--I 

a s=emcly1·011ato!,: me11etre11d- iga:gatósága kö:ril/ megálla-
;i,ndul a nemretközi nagy:mes- , � - u,. �- s:erilségében 97 s:n:alé1ws podás jött /élre a 1,ét ors:ág 
1eri ciméti. 1 Veresegyhaz Mbkolc eredménl/t en,el.: el es a bri- 11atárme11t i ,·astiti forgalmána� 

gád minden tagja. T>a 1·011ta l;ét s·abál110:á.sáról. A meg.álla.po
pihe·nűnapján tehenonatnál I dás 1,üzcis ha.tarullomás létesi-

Még egyszer a rendkívüli segélyekről 
is c·állal s:olgtilatot. tését irá 11yo:=a elő Dimitrov-

S1.ücs Ferenc grádban. 
Hatvan \:édogázoi, hf'geszt<'snéJ 

llJ típu. tí beg ..... ztöpi�ztolyt 

B01d1,. ,11 G:. i, B'-'ku;csaba. 
\.'.irna.J wszlu. zoml LaJo� Péi;s, 
Hur&r>:dn K roly Banl'cVC. C:!l.CtháU 
JU1$e(, SzJlódi SU,1dor, Totka Ká-
roly Szeged, .Ki.s� Laje:s Alsóors. 
\.'oiosino, szkY Jiia06, Molnár MJk .. 
lo�nt;. Ma.1 osan Pül Debrecen, Tur„ 
CiiJ< L,tvun. 1-'oi<I rst,·án, Müller 
Jáno� .Budapc.st, Bngn..tr Károly, 
Dancs Ja ·er Tapolea, Mez6t-J Mik· 
Jos Budafok-H.-tro�, sza..,c;z Józ.se.t 
Verc�egyhiil. l\iurkos 1Jo:,,i;tí Zal�
c:;e.r.szeg, SzüC'S rerc:ic. • "ovak J6-
zset Hatvan. Hábe! Gyc.irg�•. Antal 
JO srr 1l �olc. G),'Ula ZolL„n Flí-
7. • bony. Perla.Jd G u1a Sopron, 
Hon·áth .\l1n:d c�obJ.d. Pintl·r La
jo..., Vácrat .. : Lf''\'tleikf't. lapuo.k 
anq1•;;,1.hoi: felh.&1111·.-naljuk. 

G 1 .J�nó K.lskU'!"'!� lf-·"':'iláZa, Stl!• 
1 g János Bud'ap t. E�Nni Z:,Jg„ 
mund Debrecen: l.tv�leU..:et. illeté• 
J.i.f>Shez to,•ábbitollUk� 

Bdcskat Tamé Kiskur\ba!as-: 
Lcgu'ób� G. Ko\i3C"SJ. Tamo& né\'en 
itt. KPrJtik adja mtg ponto ne:, d 
i1 f"hn�t. hog-y vála�zolba%unk Je• 
Vf'h.•re. 

Kom.'z Já11os Budapest : ,· er� 
köz.Jé.sért nint módunk. 

Lapunkban már több ízben igazgatóság kezeli. Rendkivuli 
!elhívtuk a tényleges dolgo- segély irán li kérelmet ilyen 
zók és a nyugdíjasok figyel- helyeken is a bizalmi útján a 
mét, hogy a különböző indo- szolgálati főnökstéghez kell be
kok alapján kérh1?lö és adha- nyújtani. A különbség itt any
tó t·endkívü11 segélyek iránti nyí, hogy a szolgálati főnök 
kérelmeket hol, hogyan kell és a szakszervezeti bizottság 1 

haszn.ilnak a. -.zékN-fehérv ári - • · 1� ·1 • h to· Az u' ·1 A Hh alalos Lapból 
� állapítja meg az összeg Jatmu,..n o Pgt'�z 1. J -

'benyújtani. javaslata alapján a területi 
Ennek .'!llenére még mindig jellegű megyei bizottság met- j 

sok rendklvüliscgély-kérelcm 

l 

lebt működő segélyezési bizott
érkez.ik a központ társadalom- ság dönt a szolgálati főnöksé
bfatosítási osztályilhoz, holott gek állal beküldött kérelmek 
annak elintézése nem tartozik elbírálása a!ápján a segély 
az osztály jogkfuébe. Az ilyen odaíl.éléséról és mérvét-öl. 
kérelmeket mindig vissza kell A vasutas nyngdíjaso.k küldeni a kérelmet_ �en:>;újt�- rendkívüJI segilyt nem hoz, amt az _ _  elmtezes 1deiet Igényelhetnek, erre esa.k 
meghosszabbüJa. a tényleges dol�ozók joro-

Ismétcl'1:en hangsúlyozzuk, sultak. 

Szakszervezeti 
rendkívµli segély 

nagyságát. llyen segélyt csak I Kulhíréll'l tást kiilföldi sza.lórodalom 
A Hl\'atalos Lapból a szaksur-

a lbt:-s té-nyleges doJ.gozók és alapj.in ,·ez,,tték bt'. vezeti bl,ottságol, ts a dolgozók 
a saját jogon nyugdíjat élvező a Déli  pályaudnron - 43 b," �. dban 5i2 doigozó, figyelmébe ajánljuk a kovel.l<ez.,._ 
tbc-s nyugdíjasok ké-rhetnek. az '1re'l1 tb:i:dolgozóina.1{ mint- ket: 
Tbc-s családtagokra e,; eltar- EredmJnyes munkát 1·ége� 1 e;zy _30 .�ma!éka \<'l�yz�:t 1!. számbot: 10; 698 19134. r 2  A:t. 
toltakra a segély mé& nincs a Déli pályaudrar kul.!tí·rne- a mul� e� ben a S"ZOC1nh.s� bn- 0

1���'W/J.:,�
l
gti�

t 
A�

ts
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kilerjeszt\·e. 1 velé�i bi-:ottsága. Megs:er- !l.d�. ci_ll';e"' a Dunakeszi Jár- te,é!sek ,•égrehajtásaról. 

Tbc-sek rendkívüli anyagi vezték a p:i.lyaudi•ar területén I muJ•Yilob.:ln.. . _ P!\lyázat a szaktanács fe?s6fok, 
támogatás ii'ánli kérelmet ál- a dolgozói„ kihelye=ett ál1alá- 1 � �=e11em� l'!_tP.lked�1:el fe- , munkavedelmJ tanfolyamara. 
talában évente t'gyszer adhat- nos iskoláját. A

_ 
z esti gimná- Je�odott  be a. ko:le1�ed�si s:a-

1

, 
nak be, feltéve, ha a tüdógon-

1 
ziumba és tec1milaimba 20 1 badeg11etem D_eb��cen allJm�-

igazgatója ezt javasolja. A kultúrnec•elési bizottság hang:ott el. dozó vagy tüdoszanalórium dolgozó ja.1' a pá!ya.udrarról. 
1 

son. A-::- akadem,an 9 eloadas 
I 

A tbc-s rendkívüli anyagi · s=eri:ezte meg a s:al.:s.:erveze- - Vasúl-építö munkára ké-

HÍRDETÉS 

- A Balaton mellett. Vonyarc• 
vashegyen uo négyszögöles telek 
eladó. Cím: Radnóll Lajos, Bp., 

támog:atás irári.ti kérelmet a I ti politikai iskolát is ahol 
I 

sziilnl'k a SZ4!1fedi fiatalok. A ' 
központ társadalombiLlosftási 

I 

diafilnn:etítéssel ldserik az nyári hónapokban mintegy 300 1 
osztalyá.hoz kel l címezni de a előadáso1.-.at. Harmistc pa!yu" 

1 
zegedl egyetemista k középis- 1 Pestlmre, Thököly üt 62. 

szolgálati (nyilvántartó) főnök- udvari dolgo::ó ve�z részt a. kolás fiatal vesz majd részt a j ____________ _ 
séghez kell benyújtani. Ez műszaki munkásakaclémián. B�laton észa_!(.i_ yarlján folyó 

1 azért szükséges, mert a szolgá- l Havonta. rends=cresen rende::- palyakorszerus1lesben. MAGYAR VASUTAS 

megvizsg;álja, hogy mindazok meretteTjesztő e!öadásoka.t is. Keleti pa.lyaudva.r es Jost·afo Felet6a l<lado: szabó Antal 

hogy a szakszervezeti bizott-
6ágok, a nyugdíjas helyi cso
portok, a szolgálati vagy nyil
vántartó főnökségek megkerü
lésével 

közvetlenül a központ
hoz kiildött rendkívüli
segély-kérelmek nem gyor
tsítják, hanem késleltetik 
a kérelmező ügyének elin-

lati (nyilvántartó) főnökség 
I 

nek termés:ettudományos is- - �öz�emény. A . Bu�apes! ,ele!Os szerkeszto: Gulyb Jánot 

A szakszervezeti rendkívüli na-k-e a kérelemhez, amelynek ba. menő dolgozók búcsúzta.- lekedó 9802 és 9801-es sz. Budapes, VL, Bencz6r u. o 
az okmányok csatolva van- Szép hagyomány a nyugdlj- -Agr,telek állomás 1,ö:ött köz-

, szert<es21o.seg: 

tézését. 

segélyek keretösszege a szak. alapján a segély odaítélése 
I 

tó.sa, amit éppen úgy a. lcul- pyorsi•onatok április 4-tól má- Telefon: vtro.i: t?4-IH, 
szervezeti birottságok kezclé- megtörténhet. túTnei•elési bi�ottság rer..de.z, jus 30-i,g mindennap közleked- OzemJ, _,, 
Sében van. (Nyugdíjasoké a A kérelernhez csatolni kell: mint a fa.rsa.ngi tá11ceste1'et. nek. Ugyancsak kö::z:etlen jós-

1 
rer:1esz1.1: • :i.t'a',�

"a r.apkladó 
nyugdíjas helyi csoportnál.) a) tüd6gondozó vaa szana- Foki István vafő-a.gqteleki kocsit továbbít Budapes, vu .. Rákóczi dt 54 
Mindazok tehát, akik szakszer- tórium Igazgatójának javasla- Budapest a Borsod-expressz. Szlkra wonyomca 
vezeti rendkívüli segélyt szán- tál, 
dékoznak kérni, írásos kérel„ b) a naksze.rvete.ti bizalmi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• 

\áUalati rendkíYüll segély müket adják át a bizalminak. környezettanulmáuy.it, 
Törzsvendég Emlékezés A vállalati rendkívüli segé

lyek kérésének jogosultságát a 
szolgálati főnökség, a rászo
rultságot a szakszervezeti bl
zo�ság bírálja el és mindazok
nál a szolgálati főnö.kségeknél, 
ahol a vállalati rendkívüli
scgély-keretet maga a főnök
ség kezeli, a szakszervezeti bi
zottság segélyezési alibizottsá
ga dönt a segélyek odaítélésé
ről és összegéröl. 

A segélykérelmet a szak� 
szervezeti bizalmi útján a 
szolgálati főnökséghez kell 

benyújtani, 
onnan kerül a szakszerveze.1 
bizottság segélyezési albizot ! -
ságához. 

A biza.':ni a javaslatot véle- e) a szakszervezeti bizottsác 
ményezi. javaslatát, 

A bizalmi ja.vaslatávaI ellá- d) a szakvonall záradékot. 
tott kérelmet ahhoz a szak- Ha a felsorolt meHékletek 
szervezeti bizottsághoz kell megvannak, a szolgálati (nyil
beadni (nyugdíjasoknak a he- vá.ntartó) főnökség küldi fel a 
lyi csoporthoz), amelyiknél kérelmet a központhoz, ahol 
nyilvántartásban vannak, il- annak elbírálása mei;..örténík. 
lcl-ve ahová a tagdíjat fizetik. Ha hiányosan felszereh·e, 
Ebben az ei;etben is a szak- , vagy a szolgálati (nyilvántar
szervezeti bizottság segélye- ! tó) főnökséget megkerül,·e ér
zési albizottsága, hc-ly:i csoport I kézik a kérelem a központ
vezetősége dönt a segély meg-

! 
hoz, az a kérelem késedelme

ítéléséröl és az összeg nagysá- sebb elbírálását vonja maga 
gáról. 1 

után. 
1 • .. • . • Felkérjii!k a szakszervezeti 
1 Thc-sek rendluvub segelye , bizottságokat, nyugdíjas helyi 

, �;oportokat, hogy rendszeresen 
t,;Jékoztassá.k a dolgozókat és 
a nyugdíjasokat a fentiekről, 
mert ezzel meggyorsítjuk a ke

Vannak olyan kisebb szo!g. -
tati főnökségek, amelyeknek 1 
rendkívülis.egély-�eretét az 

A tbc-sek részén adható 
rendkívüli anyagi támoga
t:í.s az egyetlen készpénz
s�ély fajta, amit a köz
pont társadalom bizrosil�i 

osztálya bírál el 

r<Cmek elbír-álását. 
Társadalombiztosítási 

osztá!J, 

- Oda ne tessék ülni! Az a Sanyi bácsi he
lye. Tize-nkile11c éve utazi.k eze II a mu.nkás

VOll!!Wn 

Tizenkilenc évi:el ezelőtt így utaztunk, éM 
• na.gyon boldogolc voltunk. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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Gondolatok Lenin születésnapjára 
J! 
� 
� 
;, 
f. 
1 
� 

megfékezni a népek nagy te- � 
hertételét, a fegyvcrke?.ési ver- 9. 
senyt. 

� 

E Z  M Á R  TAVA S Z  

A 
Volga Jllenti Szimbirszk nemzeti burzsoáziájuk elleni 
(ma üljanovszk) városá- harcra. Minden vonalko?.ásban 

ban 94 évvel ezelőtt, 1870. áp- tovább fejles?.tette a marxiz
rilis 22-én 57.úletett Vlagyimir mus tanítását a proletárdikta
I!Jics Lenin, a?. Orosz Kom- túra, vnhrnint a pát t ve-i.-tó é, 
munista Párt és a szovjet ái- irányltó szerepének kérdései· 
1am megalkotóJa. a világ dol- ról. 
gozó.i.nak n�Y vezkre és tani- Ui típusú vc�ető volt Lenin. 
tója. Ma má_r ninc ;_ a földJ!>_e- Mérhetetlenül na.gy tudós, 
rekség legtávolabbi pontJan de mint ember, egyszerű és 
1(!11\ olyan hely, ahol ne ismer- 1 szerény, akit ezernyi szál tű-

Len n emlckét !dé-,:ve fo-� 
g-idjuk meg, hogy mé.; � 

S?.oro.sabban "'llliri.iljúnk pár- � 
tunk mögé, t-s ha?.ánkban is � 
gyóZRlemre visszuk a dolgozók �A naptár szerint már egy hónapja u,·a;;z van. z ldöjá.rás azonban meglehetősen hü,·ös. A 
ügyé•. Lenm Ü!t\·ét a sz.ocia- �Déli pályaudvar kocsüisztítói még jól folGJ!özve vé«zi_k a kocsik külsö mosását. Minde:nese,re 
lil'ta társadalom !olépftését. �ez a munka is azt Igazolja, hogy iU a tavasz. Reméljük las6&D az idö is jobbra fordul. 

� 
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A Miniszte�anács és a SZOT vándorzászlajával 
kitüntetett szolgálati helyek 

Angol vasutasszakszervezeti 
küldöttség hazánkban 

Áplihs 13-an, szakszerveze- és North Wales vasutas teril

Az 1 963. éVi telj ltmények 
alap1án a Mini.'iZtertariács és 
a SZOT Elnóksoége az alábbi 
,szolgálati helyeknek ítélte oda 
a vörös vándorzászlót és az ez
zel járó pénzjutaJmat: 

lúnk elnökségének meghívásá- leli tanácsának kúldöttségét 
sítóberendezési tpítési Fónök- ra, angol vasutasszakszerveze- R. Barlow elnök vezeti. Tag-
., ti kü\diittség érkezett ha

�
k- jai : A. Owen alelnök, J. H. 

-� . 
al ba. Ha!l!1apos látogatá ulc Sa11Ze titkár, A. Upt011 forg -

3) Celldőmolki csomópont, alatt szaksrervezetünk munká- 1 mi végrehajtóbizottsági tag és 
4) MAV Dunake.•zi Jarmú- ját tanulmányozzák. Liverpool S. Woods műhelybiz.ottsági tag. 

jat,ftó ÜV 
1 

1) Komárom; c-somópont. 
:Z) MAV Tát>közló- és Bízta. 

A k.itüntetérekhez gratulá
lunk! FEL HÍVÁ S !  

A vasút új élüzemei 
Az 1963. ét, er&lméfluek 

I 
fonntartfisi Fó.'lökség. Szom

alapjan az a.labbi &Zolgálati bathelyi Távközló- és Bizto
heluek n11er�k el az éhizem 

I 
sitóberendezésl Fenntartási 

A Ma.gya.r Szocialista Munka.spa.rt VIII. kongreuzusána.11: 
a szocializmus tel3es felépítésére vonatkozó ha.tároza.ta a.lapja11 
Népközt.ársa.sa.gunk Elnöki Tanácsa az 1963. év 34. sz. törvén11-
ere3u rendeletében nag11jelent6ségú intézkedéseket foganato• 
sitott a munka.t'edelmi tevéken11ség továbbfejlesztéae érdeké
ben. 

ci� e� a.z ezzel 1aró pénz· Fón<,kség Utasellátó Ov , 
;utaimat: M' oki J újai. OV., 

� Zah bat- G PJBVÍto ŰV , Auto!uvaro-
hely, Pt.>c:i, Gyor, Kecsk<•mét, z'sl Fórn.,kség, 
Dorog, Kisterenye úti cso- Az élüzem cimet elnyert 

mópont, Gyöngy áll<>rné.,,, 
1 

szolgálati .hel11ek dolgozóinak 

Kisku,nh
.
ala,;i-, Buda�-An- tot:ább, eredmén11es munkát 

gyalfold1-. Mátészalkai Pa.lya- kívánunk. 

Az új rendelkezések atfogóan, magasabb s;;Enten és e1711-
értelmúen határozzak mrg az állami és a szak3ze1't'ezeti sze-r
t·ek feladatait, mlnd a.z frán11itá.!, mhld a r:égrehajtl azem
po'11Jából. A rendelet bizto tékot nyújt a. munkavédelem tár
sadalmi üggyé tórté11ó kialakulasához, megteremtve ezzel az 
állandó továbbhaladcí.! feltételeit. A dolgozók élet- és munk4-
körii.lmén11einek állandó ja1,•ltásához nag11obb jogkört biztosít, 
de egyben na/lt/obb felel6sséget ró a gazdasági uezetókre a 
munk4 közuetlen irányítóira és a. mozga.lmí szert:ekre egyaránt. 

A jogok kiterjesztése els6sorba.n a balesetek megelőzéuét 

nék Lenin nevét és tanítasait. zott a tömegekhez. A párt és Vezérigazgatói elismerésben részesült 
szolgálja. Vonatkozik minden olyan területre, ahol a dolgozók 

Lenin eszméi valósulnak meg a szovjetek vezetői mindig ar- munka.körülményeinek biztonságos megteremtése nélkülözhe• 

a szocialista országokban, ta- ra tanítottak, hogy állandó 1 'f ti h f k 
tetlen. Az új tört•ény feltétlen betartása fokozza a munkabiz-

nításai elkesltik, vezérlik a 57.oros kapcsolatuk legyen az SZO ga a e ye tonságot. ezen keresztül a vasút termelési és szállítási felada.• 

világ dolgozóit a békéért és a 

I 

éle lel, a gyakorlattal. óva Az 1963• éd eredmén k 
tainak maradéktalan ellátását. Lehetőséget a.d a szocialista. 

szocializmusért, a jobb jovőért intett attól, hogy a vezetés- alapJán a.z alá.bbi szoluci!ati 
Pécsi lgazgatosá9 társadalomra. jellemz6 munk.akörillmén11ek meyt•alósítására.. 

vivott harcban. ben e!burjánozzanak az ad- hel11ek res.i:emltek uezerigaz- F !hl -•· · d k 
· tó · • ·t • é 

· 
h · 6 

Lenin zász!aJ·a alatt aratott m.inisztrativ módszerek. Nvo- Dombóvár, N�avkanlzsa. e !'U,W.: mm en sza m.at veze , iran11t O 8 vegre .a.3t 
, g,atói e!iffl1eré ben és pénz1u• ...,, 

d l győzelmet 1917-ben a szovjet mat&lcal hívta fel a figyel- /alomban: 
Sárbogárd, Balatonszent- szolgálatot teljeslt6 t•asutas olgozót, a mozga. mi szervek tűzt-

nep a tőkések és a foldesurak I met a zemelyí kultusz ve- györg_v, Barcs állomás, Kap:>S- ségviselóit, hog11 a törvényt alaposan tanulmán11ozzák. elófrci-
fölött. Ma ugyanez a zászló ve- sz.élyeire Is. A XIII. pártkong- Budapesti lgazgatoság 

vári  Pályafenntartási Fónök-
1 

sait tewék magukévá, azokat tartsák be és tartassák be. 
zeti az azóta vi\ágrendszerré resszu.s.hoz írt levelében ség. 
vált szocializmus 01-,;7.ágait. A melyet poJ!t � vél,(rendelet- Budapest Fereocváro,;, Hat- Szabó Antal, 
Szovjetunió Kommunista Párt- ként tartanak számon -. nem van, Kőbánya-felső. Tatabá- 1 Szegedi Igazgatóság 

I 
a Vasutasok Szakszervezet.ének 

ja és a többi testvérpártok - véleUcnul javasolta: célszerű nya...alsó, Budapest Duna-part 1 _ főtitkára 
köztük a mi pártunk - szá- lenne, ha a kongresszus mér- allomás. Budapest Keleti, Bu- 1 MezoheID'.es, _Szentes, Kis-

, mára ma is iránytűt jelenle- lege\né Sztálin áthelyezését dapest Déli pályaudvar, Bu- Í k;1nf�legyháza állomá�, Vész- Rödönyi Károly 

nek: a lenini tanltások. más posztra és helyére olyan • dapest Keleti Fűtőház, Villa- to futöház, Kecs_k�meU Pá- miniszterhelyettes, 

A tudományos szocializmus et:1bert kellene állltani. aki 

1 

�os Fel_sóvezeték l!:pítésveze- lyafenntartásl Fonokiség. 1 a MAV vezéligazgatója 
halhatatlan nagyjainak Marx- urelmesebb, lojálisabb, ud- tóség Kobánya, Budapest Ke-

S b hel . , , 
nak, Engelsnek és Leninnek variasabb, figyelmesebb és ke- leti Villamosfenntartási Fó- t zom at Y• lgazgatosag 
tanlt;isai szerves egységet al- vésbé szeszélyes. nökség. Landler Jenő Villa-
kotnak: a marxizmus-le- Az SZKP XX kongresszu- mos Vonalfelügye\őo;ég. Pápa, V�ota,_ Veszprém, 

K• 'I ' ' •,t 'k k•t• • t t ' ninizmust. Ml a lényegük a le- sa ismét a megillető helyre, a 
O b 

t�
on

fú�:�á!ll
��eg

T
:��<;;:· 1va O UJI O I un e ese 

nini tanításoknak ? J?árt I?<>l}tLkájának �ö�ppo_n!- e receni Igazgatóság 
Tapolcai Pályafennt&rtás! F� Elsősorban az, hogy Lenin Jába allttotta a lenmi tan1tá- Deb M · · lk · nöi,..,.,. 

a forradalmi cselelrvés sokat. Rendkívül fontos vo-
recen, atesza a, Kis- �&• 

. újszállás, Karcag állomás. Má-
vezeztonalát adta a proletariá- nása ezeknek az elveknek, tészalka Fűtőház, Debreeen Egyéb szolgálati helyek 
tus kezébe. Mélyreható törté- hogy megvan a lehetősége a Szertárfónökség. 
nelml elemzéssel megmutatta népek békés egymás mellett J!:pü!etelemgyártó Főnökség, 

1c1 "��stt 1!!�tT1�t1; �j�tz�� 
l 

Ezüst fokozat : 
kitüntetéseit. 3 újftó arany, 9 
ezüst, 24 pedig bronz fokozatát Kassai Dénes fOfelUgyelő KPM 
kapta meg a Kiváló újftó kttün- I fi., Szücs Gyula fOellenOr €szaki 
tetésnelc. Jj. OV„ Varga József mérnök 

a halódó korszakába érkezett élésének, _s ez a békés_ e�más l Miskolci Igazgatóság Házkezelő Főnökség, tszaki 
kapitalizmus megdöntésének, mel,lett e_lés a .  szocializmus Osz;tószertár Főnökség, Jegy- Arany fokozat : az új társadalom felépítésének erőmek novekedcsét hoeza. Az Eger, Szerencs, Sátoraljaúi- j nyomda Főnökreg eszaki 
útját. A marxizmus nagyszerű utóbbi évtized, fnelyet az im-

1 

hely, Vámosgyörk állom.ás, Jármüiavító ov 
eszméit megvédte minden op- perializmus gyarmati rendsze- Szerencs Sárospatak Jász- l T ' bb' ed · é I Holló M6tyás fOtntézO KPM 1n., 

t é k ' b . . . . •· • . . • . ova t er m nyes mun- Rámás! Tibor feJOgyeJ6 KPM I /8  por unfst.;. ferditéstól. anar- r ne tova bi  bomlas� Jelle- a?.át;. futóhaz. �ts.kolo Táv- kát kívánunk! Mayer Jó'Z6e1 fOlntéző Bp. Ig. n. �.' 
chista túlzástól. Megalkotta a mez, fényesen b1zonylt3a e ta- kozlo- és Bi?.tos1lóberendezé-

1 munkásosztály forradalmi nítá.s helyességét. Lenin vetet- 1 si F.eri.ntartási Főnökség. 
pártját, amely egyedül alkal- te el azt a magot, amelyből 
mas arra, hogy megszervezze kisarjadt napjaink egész vilá-
8 néptömegeket a kapitaliz- got átfogó békemozgalma. A Az üzemi jutalék át/aga • 

1 mus megdöntésére, az új, szo- szovjet kormány, a sz.ovjet nép 
• 

cialista társadalmi rend ki- H_ruscsov elvtárs ve?.etésével, a 10,2 nap 
alakítására. Forradalmi mun-

1 
világ valamennyi békeszeretó 

káss4gf.ban megvalósította az népének rokonszenvétól és tá- A vasút 1963. évi teijesitmé· 
elmélet és a gyakorlat dialek- J mogatásától klsérve, óriási erő- nyei alapján kifizetésre kerül6 
tikus egységét. Nemcsak el- feszítéseket tett a béke meg- üzemi jutalék áUaga igazgató
méleti síkon bizonyította be, őrzésére, a leszerelésre. Hogy ságonként a következőképpen 
hOflY lehetséges a szociaüz- ezek az erőfeszítések nem alakult: 
mus győzelme először egy hiábav"llóak, azt bizonyítja, L Sz.ombathely 12,07 nap 
országban, de a szovjet hata- hogy békében élhetünk, és 2. Pécs 11 ,57 nap 
lom megteremtésével a gya- Moszkvában az imperialista 1 3. Szeged 1 1,07 nap 
korlatban Is bebizonyította azt. hatalmak képviselői is alálrták t. Debrecen 10,57 nap 
Felkeltette ezzel az egyes or- az atomcsend-szerződést. BI- 5. Miskolc 10,07 nap 
szágok proletárjamalc kezde- zunk abban, hogy ezt a lépést O. Budapest 9,57 nap 
ményezó készséget a saját újabbak követik, és S1kerül Központi sz.olgálat 11,0; 

Az üzemi vállalatok nyereségrészesedése 
Az 1963. évi tel�1mények alillpján a MA V üzemi váhla-

a•'lk nyereségrészesedése a köyetkezőképpen alakult: 
€szaki Jármújaviitó • 22,6 nap 
Landler Jenő Jármíijavító 12,8 nap 

, Dunakeszi Jármíijavltó 21,3 nap 
Sz.omoki Jármújavitó 6,9 nap 
Debreceni Já-rműjavitó 6,6 nap 
MiSkolci Játrműjavító 20,7 nap 
Sz.ombathely:! Já<rmújavftó 21,3 n.ap 
Székesfehérv-áli Já.mlűjavltó 19,5 nap 
MA V Gépjavító OV 17,8 nap 
Kit:érógyártó 14,7 nap 
Utasellátó 11,2 nap 

főintéző, Kiss László f6intéz0 MJs,
kolcl Ig. n. o., Szigetvárt Jó-
7.Sef Füzesabony fth., Soltész Já
nas f0lntéz6. Vass Sán<lor f61nté
z0 Miskolci Ig. Terv osztály, Ober
mayer Tibor mérnök f6lntéz0 KPM 
I /1., Kormányos Lá.szJó f0lntéz6 
HidépitC61 Főn. 

Bronz fokozat : 

Horváth József f6lntéz0 Bp. Ig. 
V. K. Sz V., Buza József Szekes
fehérvárt Jj. OV.. Kulcsár József 
intéző Debrecen Ep. Főn., Ferenci 
Mihály főtanácsos Miskolci Ig. n. 
o„ Bodnár József felügyelő. Mol
nár László f6Jntéz0 Miskolci Ig. 
Ill. o ,  Újhelyi Jenő MlntézO Mis• 
kolcl Ig. VI. o., Farkas László 
főintéző, Tóth Zoltán f(llntéz(! 
Omtskolcl Pft., Tóth György mér
nök, intézJ, Sebestyén Arpád tc'.!tn
téz6 Hfd'épltésl Fón„ Holló György 
tiszt Ma;,asépltésl Főn„ Szabó 
András mérnök, 1ntéz6 Nyugati 
Milszak. Lőwt Béla főell«!nőr Ke
leti MOszak. Csapó János ellenőr, 
Fehér Gyula ellenőr Szolnok fth 
Koppány Ferenc Hámán Kató 
Szertár. Szilv4,s Gézi:1 m�rnök. f6-
tlszt Bp. Ig, V. o . Vaskó István 
tc'.!lntéz6 €szaki Jj 0V � Mészá
ros Károly fOlntézO KPM I/1. 
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Sokat javult a bizalmiak munkája · „Otthon sem éreznénk magunkat jobbanu 

1 A kaposvári nevelőintézet '- ,, r e' Le háromszázhatvan tanulója 
v 110f •JOnron meny r, n I mindegyikének élete külön fe-

, ' I'' :I jezetet érdemelne. Pa.ll.os Lász-

Eaíbta.l nem a bizalmiakat I ezt végleges állapotnak. Csak - Felitétl.e-nü! úgy, hogy I ló .tgazgatóv�J fol�arott �-
kerestük, h �nem a Györ-Sop- addig vállalták., amíg a brigá- többet �tü-nk nekik - vá- 1 �Jgetés soran �� trage-

... t L b" -
,, 

diák, gondokkal atswtt sor• ron megyei vizot sag i tkarát, dok megerősödnek. Akkor át- laswlta a megyei 12.0ttsa„ k •g lták Intézet lét;,,.. He11ess11 Jó11,0st kértük, be- adjá.k majd ezt a feladatkört. tit.kára. - NemC3'1k az a.lap- ! 
50 1 azo az • ,-

szé!Jen a bizalmi munka me- egy arra alkalmas brigádtag- szervezetek vezetőségeinek se- gos�ltságát:  A ne-velokne�_. pe
&,yei tapasztalatairól. nak. A különböző szerveres! gitségét kérik. a bizalmiak ha- dagogusoknak legtobbször - a 

f 1 d k · '61 k '  k 1 · t 'k '. - szülői szeretetet, az otthon me-K.érdéseinik nem ért-ék vá- · e a ato ból is J ,veszik a nem a sza vona 1 v!ze o_ e! 1$. Jegét is pótolniuk kell. 
ratlanul Hevessy elvt.ársat, részüket. A munká. akadémia A dolgozókkal t>al.o t01'ódes _ A ránk bízott gyerek,ek 
mert a megyei bizot�ág �s . a két s7.aksz,er�ez_eLi politi- �gyams nemcsak a szaks-zerve- életénRk al.a.kurásat az intézet 
rendszeresen fol?.}alkozik ezzel ka1 �kola szen.ezesé� 1s �e� dolga, hanem _ a;:ok_e . _is. elhagyása. 

után is nyomon kö
a kérdéssel, rövidesen írasos hel:i;t�IIUlk. Most a !avasz1 t�- J ak_ik a munkát . iran11itJ<l;k, 1,,etjiik _ kapcsolódott a be
anyag is kerül erről a bízott- j k:u-1tasra, ai; _állomas csm0111- Tobb':'t se!l'-Lhetnene� �. szélgetésbe Révay Ga,br-iella 
ság ele. , tá.sára mozgos1tanak. , tuze-lo, . gazpaJack es egy�_o igazgatóhelyettes -. Gyakran 

- Ta'l)<l$zt<I1.a.toink szerint , 
pro�!.émak mego!dasaban. Ku- kapunk Le-i,eleket 1>01-t nöt•en--

e múlt évben sokat javult a Emberséges hangon W-nö.sen az Jele_nt�7!e sokat, ha d-ékeintól. Orülilnk, amikor ar-
bwLmiak munkája - kezdte . . . e11,1ber.segesebbe 1 al:n,a min.d!,- ról írnak, hogy si.keresen vizs-
Hevessy elvt.ár-: . _ A bizalmi Ket�gtelen, hogy a .1avulo , nutt a szalwonalt t·ezeto.� ·zta.k technikum-ban. gim-
mttnkát term-észetesen nem le- termel6·i eredmények elérésé- hangja. B!zal.mijain'k sor.:.a.t pa- �

ziu
, :.

n Poga Judit egv
het ék.se-n e/.,,á 1a,sztani alap- ben _ is n�gy része v�n Győrö�t �ik.od=k eU'!)e-sek ltlektden rori r:nulónk ::vetem ' előtt 
szen,ezetemlt egyéb tevékeny- �- bizal�t'.'k ag1tá�ios mui:ik�- bánasrnőd� miatt. A �am�a áll. B

á
tyja 

orvosta.
nhaUgat.ó. 

segét.61, . fóként  a �-ezetoségek Jan�k. Éluz':111 _szmten telJes1- ha.�, a léli>ktel"": bán<ísmod I Gáti Ed.it i.� arról értesite<tt, 
munkája.tói. Ahol jól dol.gozik t,etbék a_ tavaly, t.er-vct és az- gyakra:' !erombol:,a azokat az hogy felt-eltiék az egyetemre. 
4 veutóség, ott a btza1.mia.k. ota l:'Va?b. ia:vui_t a _menet- �redtMnyeke�, �lyeke-t a b,- Oröm tudni. h.ogy több é-ves 
írányítás'IJ. beszámQ!tntása i.s i:endszeruseg . . D,�re� 11leh �z za_t,mak elertek a dolgozok munkánknak, faradozásu-n.k114k 
rertmzeres, 4 tagsag megelége-

I 
�Jom,ás _Ieg3obb . biza1r:1iait korében._ • nem maradt el az eff'dmémie. áeae1-e vé

g.tik 
munkájukat. . 

k�ztük_ Gac� T�rant. Palm.at Megszivlelendok e�k . még En-e e kiCJiit bus::-k<i-k ;., 1,;,.-Belát es Csányi Ist1·ánt. vala- akkor l�. ha a megyei b,mtt- k /llJ 
Gyenge vezetés J mint , Tandmi I:ászlénet, aki ság _titkára nem említett né':- "v;t

n

h�g_1
' van mire alapozni A hawclik060k k.ézlmllDka k.öre horgolás közben 

1 
sze-mely� latogatJa meg szerint egyetlen ilye!' vezetot büszkeségü'fllket, ezt a staJtisz- (Forrai Já.nos feiv.) 

- gyenge munka cso�r-tjanak megbetegedett 

I 
sem. Egyetlen ve�t.ö se goi:- tikák bizonyítják. Az elmult ualamint a rend, a felllle!em h . . .· 

1 

tagia1i. d?lJa. �� a �atározot utas1- esztendőben vég,,ett va:ameny- nulók), a VII. és a VlII. °j- tis . 1 
rtá . , í 

_Mondott is erro1 _ ne1:á"Y _ Hogyan lehetne tovább t�. a JO ve1.ete,; he'. •ette-�ithe- nyí diákjuk tovább tanult. t,ilyban egyetlen diák , em á l :,tott ��ca� � =ot: peldáL Cs';"1-"- aU.oma.son javítani. még eredményesebbé t-0 a durva bánasmóddal Bár az in !éze-t tanulrrrJ.nyi át- bukásra. 
Pallós László. - Az értékeuís, !:,���en 

oi�;go
;!�����; tenn i  a bizalmia-k munkáját? L. J. laJ>:a 

csupán 3.5 (soka.t ront.a,- - Igen m-ed�, é, ösz- az o.•ztá.lyzás naponta történik. 
gyenge. A tit.kár nem tudja ------------- nak ezen az at,ó Ulgozatqn t4- tőn.t'ó a tan-u!mánvi veraenv, A no1'<'ndékek hetenként elbf• 
megszervezni a kollektív mun- _________________________ ráljá.k, ho(/1/ kit illet meg a 
kat. Nehezíti helyzetüket, 

d I b 
Legjobbaknak ;áró ju.talom. 

hogy a tagság {'g_v része MAV, A törvényesség vé e mé en /gy i,ánoorol a jó tan-u.Lást ;el• 
másik része GySEV dolgozó. 

I KE'szu··uu
„

NK FEL kepe.zó t>ó114t, a rert(i betartá-
Ebból az „öszvér''-helyzetböl sáért ;aro mackó, valamint a 
ook bonyodalom származik. A Az áJfamvasuti havi- szavúan a követk<c>zóket tart.a!- fern#'lem ,.;elvénye", az autó. 

�'r
1

:'
i

:ipze�
0

�:1�:;;.z:n�"u�� :�ek �=�íl�� :r���- ·�"�:����:;:é�
0

tt A ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖlCSSZÁLLÍTÁSRA I in��
n

i;���i�ar�� 
káju.k méJ;:sem eredményes, natkozó 1 33 000/1963. 1 ·2. B. bM dolgozójának havi m unka- meg a no\end 'kek. Igen nép-
mert javaslataikkal ne-m fog- sz. rendelet 4 § 4 'a. pontja, a köri b,érét ew fzben 50 forint- A másodi k  negyedévtől d , yt gy t h rvonattal j ,;zerú a háztartási-, _valami?! 
la.l-kozik kel lően a vezetóség. Bér- és munkaügyi szabályza- fal rsökkent.•e. A végrehaJtá..«t kez.dooo· feladatokra intéz- t ���-ts nk 

or
� 

e e 
emzetkö- u szabás-varra,; sz.akk'?�· A k_1s-

., t · · ill t.ok k f l · · 1 t E 11 " ?V 1 u · n lan,·ok keze munkaJa mm-,_agysze-n Janoson a v arnos a mun a egye cm megsz1- ,e e-n �e . 1. 4. kedési tervet dolgozott ki z, gyorstehervonatok menet- d ",. t 1-' 
t
b t. i tézet f 

vonal.felügyel<>ség alapszerve- lárdítása érdekében 1.-hetóvé C ak 1 'ld., dh. a szegedi igazgatóság. A terv rendszerinti továbbítása is , en'-!t a a O az ," o-
zeténél a tilkárcserék gátol- teszik. hogy a szo!gálali "._ét.� tün;. d��:

bi 
� n;� rö- a személyszállítás 3, az áru- jelentős feladatokat ró igaz- lyo.soián. hul��orleté� tan-

ták a bizal miak munkájának get vagy mulasztást elkovctó v·d .d é!- 'k , ED:-k szállítás 4.9 sz zalékos nö- gatóságunk dolgozóira. termekben. t,.:es� tentók_! tar-
jobb meg.szerve�!, segités<?t. dolgozók munkakÖI'i bérét - 1 

1 '. � eg szu 52;3•"-!· -
veléset irányozza elő. A te- A gazdaságosság fokozása I 

rolyok _polcsze!(e!Y�. konyv-
- A legtöbb helyen si,k.erü.lt indokolt esetben -, fe10'elml 

1
3 k.ia mán?'ok �-az int.ezkedé-

her-vonatok átlagos terhelé- érdekében növeljük a rako- és n-aplo borítók . J�ednek 
elemünk, li~• a szolgálati eljárás lefolytatá&c"I n(ükül is SE'k azt bizon) itJák, hozy a se legalább 84� tonna kell, dással képzett irányvonatok j a  tan_ulók_m_l_mkáJaro)._A koor--• • .. . • · debreceni igazgat� nr (l('.7- h z.en-iel e 1s szi�esen fo-1.,ezetók jutalmazás. 1,agy nuis cs?kkentem. lehessen. A __ bé;- t

ályának egyes ellladói � jól legyen. ,Javítani kell a me- zámát. Ilyen vonatokkal to- ; � a� s 2,f ..... ��t. amikor a Jcm.tw kérdések eld6ntése előtt cs_:>kkentés ilyen formán t�e• ismerik a rendeletet. sót mi netrendszerúségct is. vábbftjuk a keceli tőzeget, a ,.,a Ja __ a � ... � . 
a. b-íza!miak,

. 
vélemén11ét i.s no ':;egvonásának a7..onban ie- tóbb. hatá«könikkel �inl'•<"I'lelt Rövidesen megkezdődik makói homokot, a békéscsa- sza1?<?,. _ta:z,a, a rnesora elkt.� 

m,egha!l{l(lssak, folytatta. l""Tltos elófe1t.étele, hogy a do!- t·--·b H t ' '"''-- 1 • igazgatóságunk területén . a 
I 

?ai téglát és a kardoskuti ola- sut�el sz.org�kodnak. � fe-
Tapaszta,1ateserét is szen>n- go:zót elő7.etesen írásban fl- 1 "'"'a an.  a i,iz,..,u.;.n enne-- gyümolc's- és zöldségszálhtasl Jat. lelosok_ még takaritanak i.,, 

tii11k - külőnős tekintette/ a gvelmezlc,s.<;ék az elkóvt-te't nE'k -rem_ adtak Volna ki olyan idénv. Gondoskodni kell ar- 1 Szilád! Sándor D,cser-etes, hogy az lntéirt 
bü,almi munka módszereire - �uhszü tov�bbá ho,tr rc:nd<"lkewt. amelv a ,•ns,rtnn ól hogy minden ilyen kiJl- Szeged tagjai a t.Lzenket pontos úttöro 

· · • · ' · 1=· • · 

1 meg},000,<odo pén'tbfrsát!olásra · tórvényból minden hónapban G_11� ?-1Lomas cs a he1111e.•haJ,nu {<m<',t,eJt mu1a<aztá.., e,;,,,te Alljoo emlékezt;,...ó onkbw<"". tor- ----:---- • _______ napirendre tuznek egyet. Már-futoh.á;z alapszen ezete közolt.

1
fenn Tc-nnészetE'cSle'l'I a hÉ-r- .- . . 

ő L- ....,-'-C..,._ _  ci·usban .,.;.,.,_,ul n �  ,,úttörő A G11SEV igazgatóság alap- "kk t.ésh és k , �en,�t mt..-�k""-"""""" cm- .,.. uu ..., 
. 

• • • 
k 

� en ez anna m..-r- lekezt:et. 
j 

"'I h • . d V••U• ,,_ • mindi17 igazai mond és �á-�l>';zete is_ att>ett.e a (lllórte 

I 

tékéhe-z a helyi <szakszer-vezeti 
1 

„ r■ga nUlfiJetr VISSZO g,osan cselekszik'' su'.lemébL'1l )O mod.szerei.t. bizottság egyet.értése is szüksé- B. J. 
a SZOt'i alista rimért a kalauzkocsikat vegezték munkájukat. 

J k 'bb k '/ k " 
g

es
. ------ Évente k�t alkalommal, a • n a apa O . . .  Az egyértelmű meghatározás Az idén már 51 brii;iad, a -apról napra kevesebb a ka. pedagógusnapon május 1-en 

Gyórben sem volt !ilinnyú a ellenére megtörténik hogy 
Nyo�díJasokat I 

Székesfehérvári Pályafenntar- lauzkocsi a Déli pályaudvaron maguk a növendékek llitjá.k el 
bizalmiak munkáie,nak megja- egyes swlgálati ve7,et.l,k, igaz- tasi Fónökséa 558 dol�zója a szükségesnél A 21 14-<c'S, az az tnté:zetben a szolgálato!. 
vitása, tekin1élyük növelése. gatósá� előadók nem �2Jel'int 

I 
bÚt>sú-,.ca,Uak vállalta a szocialist.a cím el- 1814-es és az 5014-es vonatok- Feladatukat ki fogástalanul tel-

""' • járnak el. 1 nyerését. e1k i·esltik AID4-kor például anv1 volt szo, � h?z gyakr811 nem áll rend e-
bogy a bizalmiak tegyenek ja- A debrecE"llt igazgatóság 111. Szeged állomás 30 nyugd1Jba Legtöbb céliuk a lass{,jelek zesre az előírt kalauzkoc.,\. Meglehetősen színes az in-
vaslatot jutalmazásra. előlép- osztálya a köze!múltoon ki- menő dolgozóját búcsúztatták csökkentése a pálya min&;égé-

1 
Emiatt késik az útipoggyász és 1ézetben a l<ultúrális és spm

tetésre. némelyik ezt mondta : adott rende!kezéseii•el például fp1ilis 2-án a „Petőfi Sándor" nek javft�. S?.éles korben al- az expre:,--s?.áru. I 
program. Szinházlátogatás. 

,,Inkább kapáwk, de nem ha- köte!eztP Debrecen állomás Múvelódésí OUhonban, kalrnazzák az új alázuzalékolá- Ugy látszik, a budapesti moz!,_ hangverseny, kirándulá,, 
gvmn szidni magam!" Mégis vezetőjét, hogy az ál,talttk Nagy 

István állomásfőnök so-; fenntartási módszert. mely- lg.�zgatóság kocslinté:zősége 

1
, sport.Játék szerepel az esemény 

sikerült megértetni ezekkel az meg-nevezett dolgozók munka- meleg zavakkal k
ószó tött 8 , nek egyik előnye, hogy sok ne- hiába rendelkezik a lmlauzko- naptarban . 

.,érzékeny" emberekkel is köri bhét 50, ill.ett>e 30 forint- 5 n e héz fizikai munkát.ól kíméli esik vissza.küldéséről. Székes- A tíz év óta rendszeresen ve
hogy nemcsak a saját véle-mé- tal csökkentse. Sót az egy!k I 

tapasztal� vasu�k:at. _ ah1k I meg a pályamunkásokat . • Azt fehér-várott, a kocsi.rondezók .oetett Intézeti Krónika m.-,i 
n,-Uket kérik. hanem a kolle�- dolgozó munkaköri bérét egy 1 

nagy segitséget nyujt� az tervezik, �o� a vasutasnap:ól kényelmessége miatt vagy más sok mindenről tudna „beszél
tíva véleményét kell lolma- napon 50. majd 30 forinttal. 1 utánpótlás nevelésében. A versenyt rnd1tana.k a „swc,a- okból elakadnak a Déli pá- ni''. Felejthetetlen élményről, 
csolniuk 

I 
tehát /Jsszesen 80 forinttal nyugdíjasokat megvendégelték li�a pályafenntartási főnök- lyaudvar kalauzkocsiiai nagyszerű siker-ekröl, melyek 

A legtöbb szocialista brigá- rendelték el csökkenteni. 
1 
és szép ajándéktárgyakat nyuj_ ség" cím elnyeréséért_ . 

1 
Kérj!fk a székesfehé�vária- egyre inkább öre�bítik a neve-

dot Győr állomáson a bizal- A Gy. 104.�085/1964. III. 4, tottak át nekik. Mesterházi Uszlo k.at. szunt.essék meg ezt a roosz lölntézet hírnevét. 
miak vezetik. Nem tekintik számú kiadvány például szúk- (Bánklalry) Székesfehérvár gyakorlatot. Foki lsivin Forrai János 

1904. április 19-e örökké em
ll!!kezetes marad a magyar ,·as
u tasság történetében. Ezen a 
napon annyi ígérgetés, tudatos 
hazugság után betelt a pohár-; 
s abból a vasutasok keserűsé
ge, a létért. a családért való 
küzdelem véres verejt.ékcsepp
jei kicrordultak 

Nem máról holnapra tör
tént! 

Ezt a 5Ztrl)..ikot megelőzőleg 
elkészített illetményrendező 
törvényjavaslat is igazolja. 
Ime: ,.A m. kir. államoo.suta.k 
a!ka!mazattal-nak illetményei 
30 év óta váUozatlanok, 11,0ha 
ezen hosszú időszak ala.tt a 
megélhetési viszon11ok -nem
CJiak a székesflluárosb411, ha
nem mindenütt az országban 
ttrovalei·ő?e11 tetemesen drágul
tak, má,sfewl a személyzettel 
szemben a szolgálati igények 
fokozódtak. (Részlet a 27. 254 
lV/1904. sz. törvényjavaslat
ból.) 

A század végére egyre eró
i;ödött a közös sorsban egy
másra utalt vasutasság önvé
delmi harca. 

A:z. elsók között Debrecen 

mo7.dult meg. Majd az ország 
minden részéből összegyúlt 
mozdcmvvezetők kész:tettek 
bátorhangú emlékiratot, me
lyet báró Dániel Ernő keres--

kedelemügyi mlni�zremek 
nyújtottak be. Nagyon szíve
sen fogadták a küldöttséget, 
csak éppen semmisem történt. 
Nemsokára a horvátországi 
magyar vasutasok kezdt.ek mo
zogni. Ezt a megmozdulást ne
vezhetjük a sztrájk csírájának. 
Itt állt az élre Margulit Kál
mán ellenőr-, kinek a késóbbi 
eseményekben jelentós szerepe 
volt. 

A mozgalom egyre terjedt.. 
Az ország nagyobb városaiban 
rendszeresen gyűléseztek a 
vasutawk. egyetlen kfvánság
gá, vált, ·hogy Budapesten egy 

országos nagygyűlést kell tar
tan:!. A kormány a gyűlést 
megtiltotta. 

A tiltó rendelet 1904. ápri
lis i9-én jelent meg. De ek
kor már a vasutasság 
nagyresze útban volt a fóvár'lS 
felé. és a „Magyar Közérdek" 
című újság fedólapján a követ
kező felhívás volt olvasható: 

,,Vasutasok! Kartársaim! 
Ti! akik azt hittétel< eddig. 

h.ogv szabad hazának szabad 
gyermekei vagytok, minö ret
tenetesen megcsalatkoztatok. 
Hiszen ha szabadok lennétek, 
nem kel!en.e ádáz küzdelmet 
vív-ni a wermekeitek betevő 
falatjaiért és az emberi jogok 

1 904. április 19  
A nagy vasutassztrájk 60. évfordulójára 

legkezdet!egetebb;eiért. Rab
szolgák uaflvtokl 

Ne haUgassatok a wáva h 
meghunyászkodott vezetők 
csil.lap!tó intelmeire, se pedig 
a hatalom fenycr,etéseire. Tö
mörii!;etek re ttenhetetl.en tö
megbe sorakozva é.! kiáltsátok 
a hatalom felé az ultimátumot. 
A mai napnak, a mai nag11-
g11iLlésnek diadalt kell hozni 
rétutekre. K-üzdli.ettek bátran, 
mert a nemzet van 1-•eletek, a 
nemzet, mely küzdő katonáit 
cseTben még sohse hagyta. 

Előre! Diadalrar A (J11á1>á.t 
nem szeretik az irtenek, és 
fM'gvetik az emberek! 

Margulit Kálmán" 
Tör-téneti munkák. korabeli 

új�gok és a sztráik 50 éves 
jubileumi ünnepségén résztvett 
régi harcosok. tlyenform/\n be
szélték el a történteket: ' 

1 904. április 19-én, este 7 óra 
M perckor járt be Ráknsren
dezóre a N,vugati pályaudvarra 
tartó 165 számú helyi S7.emélv
vonat. A vonaton tartózkodó 
i·asutasok és az ;illomás sze
mélyzetének egy része, közel 

200 ember, a vonat elé állt és 
Bllllak indulását megakadá
lyorta. Erre a vonatból valaki 
- feltételezhetően vasutas -, 
nagyot kiált.ott : Kitört a 
sztrájk! Többse kellett az 
amugyis puskaporos hangulat
ban. A rákosrendezól vasuta
sok a szerelvényt szétkapcsol
ták a váltók és jelzők lámpáit 
eloltották, majd valaki leadta 
a 7. számú „MindE'1! vonatot 
meg kell állitani" jelzést, és 
azt táviratilag minden irány
ba. hogy: .. Az 6sszes �•orurtok 
a 7. sz. ;e1zéssel m;,17állitand6k! 
A sztrájk kftört! Sztrájkbizott
ság.'• 

ts erre a vonat.ok az egész 
országban megálltak. Katona
ság szállta meg a7 állomáso
kat. o,-. Vázsontri Vilmos ügy
véd. országgyffiési képvisclő 
felkereste r,róf Tisza 1stván 

miniszter-elnököt és kérte a 
nagygyúlés engedél�•ezését. 
Tisza !gy felelt :  .. A gyúlést 
nem engedélyezem ! Ha kell 
fe17yvPrrel töröm le a sztráj
kot." :E'.s beváltotta a fenyege-

e o•c ca 11 

té;ét_ A komviny ls azortOtSÍ
totta magát Tisza álláspontjá
val, aztán megkezdődött a haj
sza a nyomorúságában elesett, 
agyonhajszolt, jogos bérét k&
veteló vasutasok ellen. Tisza 
közbenjárására a király moz
gosftási parancsot adott ki, 
mely szerint a vasutasokat ka
tonai S7.i0lgálatra kell behívni. 

Négy teljes napig tartotta 
az önvédelmi harcban a fron
tot a magyar vasuta5Sá.g. Vé
gül mégiscsak az erószakhata
lom dózött. A békéltető bi
,ott.•ág 13 tagiát Jetartózfart.ták, 
majd ez követóleg a törvény
szék Oláh András elnök veze
tésével 1 904. év jún!u� havá
ban nyolc naoon át tárgya1ta 
a .,bűnösök" ügyét. 

A törvénys:,;ék az ügy min
den részletre terjedő vizsgá].a
tP. a véclelem - dr. Vá.zso.nui 
Vilmo� és d1'. l..and.ler Jenő 
üeyvédek , meghallgatása 
után fel.mentő ítéletet kény
szetiilt boml. 

Dr. Geszti Andor kir. ügyész 
a vád képviseletében fellebbe
zett, s tgy az ftélő táblához 
került a vasutasok ügye. Na
gyon érdekes az elvi killönb
ség, ami az: 1. fok és a II. fok, 
a Tábla állásporit;i& közt volit a 

vasúti munka minősít.ését llle
tÓESl, A Tör-vénysrek állantl 
a1kalmawtlTJak min&itett.e a 
vasutast. A Tábla azért, hogy 
a bűncselekménnyel kapcsolat
ban a hútlenséget jobban tud
ia bi70nyítani, közhivatalno
koknak. 

A vád igyekezett bironyful
ni a bizott.ság bomlasztó sze
repét, és azt. hogy engroély 
nélkül ha�'ták el munkahe
lYiiket és azt Is. hogy a mun
ka beszüntetésére bújtatták 
fel a vasuta"-Okat. A védelem 
meg azt bi?..onvitotta - alil( 
cáfolható erővel -, hogy a 
bizott.�E\' célja az volt, hogy 
összeköttetést teremtsen a 
kormány és a vasutasok kö
zött. 

Sem az, sem ez :nem volt 
igaz! Mindkét meghatároz� 
csak a tekervényes jogászi é!z
jár-ás szerint volt 1-gaz. Igaz 
volt az. hogy a roos:zul fizetett 
vasutasság joggal elégedetlen
kedett. lweken keresztül kérl, 
mel" kérést sohasem teljesí
tett.ék, Igaz volt az is, hog}' 
akadtak bátor emberek, aldlt 
szót mertek emelm ez ilgy'!)en 
é, élére álltak a mozgalom
nak. mely ha elbukott is. még
is ragyogó momentuma a ma
gyar vasuta� mOZl!:alm�nak. 

G. L 
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MAGYAR V-\.SlTrA� 

Szociális segélyekre 4,5 millió forint 
Szakszervezetünk 1963. évi gazdálkodása a számok tükrében 

s , 

a "Szocialista munka szol gálati helye" ' Szakszervezetünk gaooá.lko-
1 

pezi, hanem azért is, mert en- gítése során a kulitürintézmé-
dásának legfőbb célja, hogy a nek alakulása megmutatja a nyek fenntartási és működesi 
rendelkezésre álló anyagi esz- tagság viszonyát a szak.szerve- költségeire, a szakszerveze1jl A kö:reL-núltban nem min- Lé,r.ák, nehézségek iuládítak, mun.káböL. Mégr,s azt kell mon,- közöket a szakszervezeti moz- zethez. bizottságok kultúrcsoportjai• 

dennapi eseményt ünnepeltek re-nd..sze1"ese-n segítettünk. A danom: hofrJ a koUektíva ösz- galom célkitűzéseinek mara- Bár a százalékos t.eljes.ítés nak támogatására, . "."alainint a a gyöngyösi va;;uuisok ; a J,ö- felvil.agositó munkában a párt• szefoga.sa, a dolgozók becsül.e- déktalan megvalósltása érde- kielégítő, meg kell monda'l1i, különböző kulturahs . rendezzépá!T.omások között el.sónek tagok - akik velünk együtt t��• al-douitké&z munkája ne!- kében, ezen belül döntően a ho� a tagság egy kis töredé- vények költségeire _mintegy 1 nverti!lk el a „SwciaUsta mun- �-a.tamenmvien brigád.tagok - kü.l vállalásainkat nem tud- tagság szociális, kulturális és ke nem tesz eleget rendszere- millió forintot fo�d1�ttunk. 
ka 3z,olgálati he!t1e" címet. A is sokat segitetwk. A szocia- �-u� vo!n_a. teljesíteni. KüUin I sportigényeinek kielégítésere I sen az alapszabályból adódó A sportjellegú kiad��_ na� ki.magasló eredmény ecisrneré- list<L brigádok ha,xm.ta tarta- or'?ffl _sza111u','-kra, . hogy az el- 1 használja fel. · kötelezettségének. Az egyéb I részét :' _vasutas sportk_orok ta-sét kifejező dís.7,cs oklevel az- na.k értekezlet<'t. Ezeket i.s mult evben aUollla$Unkon bal- Az igények kielégítése azo.n- , bevételi fon·ások _ kiadvá- mogatási osszege1 tes�k �- de óta. ott látható a többi elismeró j rendszeresen. látogatjuk. ü; es� nem f'?'dY,lt elő é.s fe(l1JeL-

, 
ban csak . akkor valósulhat I n:vok árbevétele, kamatbevé- j nagyobb „ összeget ��zi�1tot· oklevél között az állomásiö- 1 tagok felveteLére is a brigád- 1m fefelossegr<'vonást sem meg, ha biztosítjuk az anyagi I te! stb. _ teljesítése a terve- tunk a tömegsport költségeire nök irodájaban. 

1 
értekezleteken kerül 3or. kdletl alkalnuuni. alapokat. 1 zésnek megfelelően alakult. is. Kevés szolgálati hely dtcse- Ehhez a besz,élgetéshez nem 1 . . . 

1 

. . . . A szervezési és ügyviteli ki• 
k,ed.het a gyöngyösiekéhez ha- A kollekth a erejével szük..'Séges xommentár. A gyön.- . Az 196�. ev, mérlegbeszamo- A kiadasok ténys�a a 

adások a tagság érdekében 
IIOIDJó eredményclck.el. 1959 óta gyö.si va,:utasok rászol,?61�:ik 

I 
Jo adata1 szer1�t iervezettnek _99 szazal�a. végzett munkákkal kapcsola· egy félév k.ivéteiével rendre Az új tagok felvételét ille- a ,,Szocialista munka szolgála- szakszervezetunk bevétel! 1 Ez arányban áll a bevetelek tos költségek összegeiből te-

• teljef.'itetté'k: az élüzem követel- lóen érdekes esetet meséltek I ti helye" 
.
kitünteiésre. J 964-re tervét 99. l �zázalékra tel-

1 teljesít�sével � a �a:7-<lálkodás vódnek össze. Ez mag� 
ményel<et. A legnagyobb te!- el a mozgalmi szervek vez,e- is megtették már a vállalást. jes1tetl.e. egyensulyát b1zony1tJa. foglalja a szakszervereti b1• 
jesítményt kétségtelenül 1 963- tói_: Hidvégi Sánd� • <,r(�I:ó 1 � vasút munkájából, a �lí-,

1 
!'- bev_öte!J források k?zül !eg- j A kiadások szervenkénti ala- zottságok nyomtatványkölitse-ban nyújtották. mastél é':'.t1zea.e._telies;t szo,�a: l tasi felada�ból szoc1ali�� Jel�ntösebb a . tagd1Jb_evetel, kulás_a - a,Japszerv, megyei b1-

1 
geit is. .. _ A ttSzocialista munka sz-01- latot Gyongyooon. Azok koze szolgálat, he,yhez mélto mo- amit 99 6 sz!izalekra teliesl!et- 1 zottság, kozpont - a terve- I Az ügyviteli Jellegu kolt-g;ilatl helye" cún elnyeréséhez tartozik. akik nem vetik m":g don szeretnék kiver.ni a részil-

j 
tűnk. Ez a b�vételi torrás I zetthez viszonyitva lényeges ség a tervezettnél kisebb, vezető útról. a sikersorozat az dalt. Nem csoda, hogy am,- ket. nemcsak azért jelentös. mert I eltérést mutat. ami bizonyítja. hogy szem titkáról beszélgettünk az állo- kor a Na.gy János veze le bri- Visl Ferenc I az összbevétel döntő részét ké- l Az alapszervi kiadások előtt tartottuk a t.aka.rékos más gazdasági és mozgal,mi gádnál felvételét kért.l!, a törz.,,- _____________ '73,8, a m�gyebizottsági , gazdálkodás eh•ét. vezetőivel, az állomás!őnok tagok hallam sem_ akartak_ ar- kiadások 8.6, míg a köz- 1 

Az a;iyagi alapok felhaszná• irodájában. r�, hogy f_elvegyek . . Amikor ponti kiadá.s<lk 17,6 száza- 1 lásában a szakszervezeti bi• • , , hibáit es viselt dolgait a llY!l- 1 'l'
a

unl

y 

'
. 
A 8, 0'' ;.J,,;.n 366 be�

1'c
,
ltl
t léká.i teszik ld az összki- ttsá k önállósággal A,, elso lepesek vános brigádénekezleten ra- I j r tii l Jf,I, ., 1Ulw11 • Ili, adásnak. 1 w d l

g
k
o 

�� '"nállóság olvasták és felhívták figyel- \ 1 • ren e _ez.n · z az O • • 
_ Atlcmásu-nkon 1959 má- mét, milyen kötelezettségekkel \ .. 

.
. . 

, 

, 

. . ! � azt
_ 

jelenti
_, 

hogy gazdalko- awnban fokozot.mbb felelosse• 
iodi.k felében induU a szocia- jár a brigád-tagság, Hid1:é-gi A kozonsegszerveze1 Komarom megye, tapasztalata, . 

1 
dásunk� �md na,gyobb osz-

1 
get 1s jelent. Sainos, � még 

J� brigád.mozgalom _ kezd- nagyon fogadkozott. A brigád szeg_et b1zt061t;,1;k alapszerve- nem rrun�n aJapszen;ezetnéi 
te Eber Enare. a sza.kszerveze- v�gúl is a felvétele mellett __ K�rvm .meg-y_ében a kö- 1 k.'.l.l . •  A. �ó oé:l a bérletek nép- 1 zetemk mun.kajana.1<: fedezete- mutatkozik, o:,eg. Vannak olyan 
ti birottság titkára. _ Nyolc dóntött. zon&egs:z.er\·e:w alb,zottság ar- szems,tese volt, hiszen ez I re. . . 1 szakszerveze�1 bizottságok., 
bngááot szervertiink de mi- a • tcl• 1 .1 h . ra törekszik, hogy a vasutas egyik elóf<>lt.étele a rendszeres A kiadások az al.ább1ak sze-

I 
ahol nem szamolnak be :rend� 

wl n.em ismertük jól 'a mczga- Ht�gtsaruÍor

e 
�es�tőt b;. dolg<;zók és családtagjai� ér- ! szlnhf:zlá';Ogatásnak. Az a.Jka1- rmt al_�k:11tak: 1 s7:erese� a �sá�-� a gaz• 

lom iga..."i eél)<ltt, a .,vizsgan" foaadta az egyik lc:,:régíot, s ,o... dekJödését els&;orba,n muvészl, mi eloo.dasokra a kisebb állo- �zoc,�s: lúadá.sokra. � élálk?das alakula_sarol, de a 
megbulmmk. A kud4re nem ci.::'.lista brigád k,,llektívája. g3:'dag esz.ne_! =n<lnnlvalójú 1 �król igényelték a legtöbb oss�adasok 41,7, kuUura- 1 t.ag� � igényli� zet 1ze{lte k<'dL•ünket. Levon;t-uk a Hogy helyesen cseiekedtek, ar- muvek. előadu.-,c,k felé irányít- Jegyet. Jis_ celra 19�-t, �po�ra _ 11, 1 . E!e��g:s, a s zerve 
tan.u.l� és 1960 elején ra leofőbb bizonyíték az ital- sa. Arról számolha unk be, A vasutas köl'i•nségszervezők �g- sz�rvezesl es �11A;- 1 celkituzese:,nek . . újra kezdtük. Az el.só féWv ué• barát° fegyelmezetlen ember hogy eredmér1;es volt kÖ'?.ö� munkáját n,é,mi.leg ™"hezíti I li kiad�kra 21,9 százai.e- 1 megfelelo. gazdálk�a.s csak 
géig 4 brig<ido_t , szeri�zt_únl; 1 válto�. Magatartása ellen. ségszeryezóink pro::,aganda !-'�}'.'.'?:. a forduló szolgálat. de . 

k�t fordítottuk. 1 ott �ud kial�kulm,_ 3!�:. 
Z4 �l. A bngádok két et'?n mióta brigadtag. nem merült munkáJa. ,rnk,n=bb gondot ne,n okoz, Mrnt latható, nagy gondot ta;gsag felelosn� er . . '

k át teljesi,tették �lla"!-'lUka}, ! fel kifogás. A munkaját is be- Sikerült jó k.apcsola1okat hiszen helyí'S �zen·ezés•{'l, fö- ' fordítottunk tagságunk swciá- gat a.z anyi-_ .. �:özö 
4:; 0k;let:el mellé 7elt'!'71llf es a ' csülettel ellátja. 1 kiepilet:ünk az Áll.ami ()f>era- ként. ha a dolgo7.ók kölcsönö- lis igényének kiclég1t.ésére. 1 felhaszna asae. ' 
za.szlót t.S megszerezt-ek. 1 _ A szocialista bngddmoz- házzal, a (l1Járl Kt.!faludy Sún- s�n �i,;e�'tik em·rni�1. a bérle- �,ú!és:· ten;etési �s rend�ivu-

1 
és a célruik _n:egfe_lelo _t;azdál-

- A mozg,alomban 1963. ;e- galomnak 11<1/111 embertormáló I házzal é,: a helyi filmkJubok- 1 h e1oadások látognt.isa is meg- ,1 segelye7.esre 4,:, mlllio fo-

1 

kodás b1zto.s1iása érdekeben a 
�ntette az igazi vá,ltozást - 'ereje t.•an _ •· pcso'.ódott a be- ' -------�---- oldható. Nyolc kfühnsé::!s-zer- , rintot ki>l'öttünk. Ebból mint- ve7,etóség rendszeres besz:unol• 
folytatta. -. A múlt év ja-nu- 57.élgetesbe Karbuczkv Károly 

1 
,..,.,ó múködik a megyébc-n. , ectv 120 OOO forintot az árv1z- tatá�val, f1gyelem':'1-el kíséri a 

árjában újabb 7 brigád vállal- felüg:;-e16 állomásfőnök. _ Közilhik hat már tanfolyamot károsult tagoknak folyósitot- gazdálkodás al:ikulasát. . .  . 
'14 a cím lnl'gsun-zését. Né- Ezekbén • a kollek

. 

tírá.kban Példás széntakarékosság végzet

.

t. Nincs m�g mindm : tunk . .. A segélyezésen . kívlil 

I 

Szakszerveztunk e)Mksége 
há�y hÓl14ppal késő_bb újabb mind jobban etJuu az öuö.s alapsz,,rvezetnek ömHtó kö- nagy .. �szeg�t. resznek k1 a t;ag- m_egvl�tta az . 1_963. �1 ga_z. 
bngctd kö-t-.ette peidá;u.k.at. erdek. Az emberek nemcsak Jól ke:!ldt<>k az evet a debre- ,:imségszeroewje, de arra tő- ság. udultetésevel, a beteglato- dalkodasról . szolo �za°:°l?t., 
Azqta 12 brigá.dba-n 134 d6lgo- magukkal ham.em ta�ikkal ceni fútőhó:z dolgoroi Január-- rel:-zünk. hogy míndl"ll 1,50-n.él gatas.sal, a gyermekek foglal- es azt - TT\l�·el a kol1;8égvetés
.zó,. az &s;,lét.rni'.° mmtegy 90 13 töród.�k. Meg()3Z'tjci.k orö- ba.n é:s februárban 1ó2_4 száza- "amtObh lét.sz,imú-ná! !,>gy,en. ko�ával kapcsolatoo költ.sé-

1 
ben meghataroz.o� _1ranyel.,·ek, 

azaza�ka SZO<;:'ltl�. bn.g,a.d�n meiket, gondjaikat. EgyszóooJ: tékra teljesítették a 100 etkm A köwn,a,é.gsT,etvl"Z>Ő munka gek is. 
• 1 

nek megfelelt
-:: 

-��váha'?'."· 
dol410Ztk. Ez =tok.elt benn� n- ezekre a . koUektfrlikro. leh.n tervet. Ebben sokat segítettek iavul.;i'Oát. dolgozóin\!: )nllturá- A k•1lturális igenyek k\elé- Fokonyveloseg 
��arra., hoinl lot!a.bb lép- támaszkindni. Csak törődni a NOHAB moidcm,rok. I Ji,; ig,ényeinek nö,-ekedé<ét JIL kell az embe�t'lvk""1. M!ne

_
z 

Péld!!: eredményt értek el iál. � 1� etl, hogy a ta. t'dlyl - HogyM segítette a moz- kevesebb PTObl<!ma foglaUooz . k 'k .,,.,.,� . Két ,  ,foadrri calt<Ytt 148 szln.haz ps -•om 1·'bont· 1·ozas· a' t az áll~ tat •n őket a-�z .,,,,.,.,..bb 1 ... 1. a s:.oen·t.a a.re 0"""""-n .. �. 1 f· 1 kl··L '--�- 1 l6<U ""' "" �- . ,;- . • ,.,� ·-w~ 
hónap alatt 177'7 tonna szénnel , m u.u .,.,.,-f<'tte nemben az máa pártszervezete? 1es,tmenyre kepeaek. 
használtak: te! kevesebbet a l tdln l66 bérlet�t náltottak. A - Mínden aeg!Uéget meg- Az élü.i,em és a rmri{la,:ga- terveze1tnél. A mozdonyjaví- l kci\-etke,-,(í éYadban 10 157.áza-adtu.nk a szawervezeti bizott- tói elismerő ok.leeelek mellett tól< 100 százali-,J,:os, a kocsiJa:í-

, 
lékkal kNánjuk növelni_ a bé,:- . ságn.ak - válaszolta Bezzegh jó pél.da erre az új kitüntetés tók 102,4 szá?.alékos . 1,eljesll- lei-'t számAt. Szerver.Unk kö-lAjos, az. alapsze!'Vezet párttlt• 1 - mutatott az oklevelekre. - ményt értek el. , z&nsége1: 8 F6t,árori Na.gycfr-kára. - Vezet&égi üiésen A k.-ilzdelmt's hétköznapokT6l kmz el,kdá...aira Is. Bizonyoo-többször i.s n.apire-ndre tűztük nem akarok bes;;élni. Mind- Mansán Pál ra vesszük, hogy a pályafenn-o JIIO,ZQO,l()fl} áu.úát. S ha proo- annyian részt váUa.l:tunk a Debrecen tart..t<:i dolgozók és tóként a 
mu.nká'S'<Zá1Jások lftkói em 
örömmel veszik maid 

Az ú i ító mozgalom az építési 
és pá lyafenntartás i  szolgálatná l  

A:r. újító moz.galom 1948 ele-
1 

igazgatóság 11. osztálya és a 

I 

jelentős a java�jatok hatá:
.lén kezdett kibontakozni az Gépjavító OV. Nem mondható időn belüli Elbírálása, az 
építési- és pályafenntartási 

I 
el ez a budapesti és a miskolci ügyek gyors adrr.inisztrácJója, 

szakszolgálatnál. 15 év alatt igazgatóság II. osztályáról. szskvéleménye?.ése. A:z u;1tók-
a mozgalom mintegy 180 mii- Ezeknél alaposan visszaesett I ro jó hatás$al van., . ösztönző
Hó forint népgazdasági meg- az újító mozgalom, leJ hat, ha a�t . !átJák • .. hogy 
takarítást erédményeutt. 11:r- A visszaesés ellenére Is po- s:zelle�L termzkűket _ő�o�md 
demes összehasonlítani a két zitíven értékelendő , hogy a t ��gadjak, g11ol'san. elbiral1ak, 11 
utolsó év eredményeit. korábbi évekhez viszonyítva 10 jat·«�ta�ot minden hu;i�-

A szakszolgálathoz tartozó jelentősen csökkent a 60 na- V?no _n:lkul . �,me_zetik, az. 1f1�
szolgálati helyeken üzemi vál- pon túli elbírálatlan ;avasla- tas, af,a.t ki/1:::eh� .. A� ujitót 
lalatoknál i962-b�n a dolgo- tok száma: míg 1962. év végén az �em kedve:lemti ugy e!, 
zók 2.."09 újítási javaslatot 217 volt. 1963 végére 52-re �a p_vasla�t mmd�nr; 1.;te,
a<ltak: be. Ebből kísérletre 280, l csökkenl.. E munkához nagy Jedo _mdoklassal! . _kello ud_va
megvalósításra pedig 580 da- segit..séget adlak a szakszerve: nassfggal . �taS,tJák el. mmt-
rabot fogadtak el. A beveze- zet elnökségének és a szakmai I ha e1.f;_�tft� . 
tett újítások száma 555 az kollégiumnak határozatai. A 1 _Az UJ!lasi. el6ado!<nak, szak
elutasítottaké 1577. Függó ja- szakosztály vezetósége állan- 1 velen:ényezókn_ek _ es _az egy-

asi t 6?n 60 • i· d ,  f 1 datának tel<intette az I szemelyi el�1ralóknak , fon�o� v. a -""• a napon tu 1, . ':'. _e a . feladata a Javaslatok atíutás1 hatralékos javaslat ,Pedig �1'? UJiiásokkal _való_ foglalkozast. 
idejének minimumra csökkendarab volt. A nepgazdasagi Rendszeresse yaltak a hely-
tése. Mé!:! a legkomplikáltabb megtakarítás 19 millió 299 701 szmi ellen?rzest;k, _ mel,Y�ek 
javaslatok szakvéleményezéforint. az újítóknak kifize- t�p�_s:z!alatait_ �evre 

.· swloan 
sét és elbírálását is el lehet tett átlaga., kulcs 3,7 százalék. kozo_ltek_ az iga�g�tósagok 

U
. 

intézm 60 napon belül. Qly:m 1963-ban 1915 újítási ja- osz'.'.'lyamak vezeto,�el. ezen-
esetben, amikor több érdekeit 

vaslatot nyújtottak be. Ebból kfyul_ személyesen 15 megbe-
1 szolgálati hely vagy klil�ő kísérletre 283, megvalósításra szeltuk a fela�at�kat. A bo-

szerv véleménye szükséges a 
667 darabot fogadtak el. Be- n)'._olultabb„ ug)ek lezárá.�a 

l javaslat megnyugtató elbíra-vezettek 547 elutasítottak elott az UJJtókkal, a 57.!lk• ';'- 1 ·  ·1 kb' tt ·g· ért . ' .. -
leményezőkkel, az egyszeme- asa 1oz. sza __ 1zo sa i _ . e-

1411 Javaslatot. A fuggoben 
1 . lb' álókk 1 k . . .. < tár- kezletet kell osszehívm es a 

maradt javaslatok száma 457, y, 
1 
e ir ak 

a tál 
ozo_er-

'te- megjelentek szakvéleményét 
a hátralékosoké 57. Népgazda: p�-

1
1 a sz osz yveze O 

jegyzókönyvbe rögzíteni. Ez-sági megtakarittis 17 milli0 ye ese. . • .. zel a n,egoldá6831 a hónapo-
547 950 forint. Az újitók át- A há_tr:ilekos uptások �el- kig, sőt az évekig elhúzódó 
lagosan 4 százalékoo kulcs sze- számolasaval parhuzamos�n szakvéleményezés két hóna-
rint részesültek díjazásban. az elio�'.':doU. _de be nem v� pon belül elintézhetó. 

Nincs haladós 
zetett uJ1tá�1 Javaslatok ar

_
a-

Az újítómozgalom /e!Lendínyának javttását ls állandóatn 
tése nagymértékben filgg a szorga�azzák. Cél, hogy _az 
szakvéleményez6k és az ú.jíév v�éig ez az , arán:l'.s�m 
tási elifö.d6k munkájától. A mE'gkozelltse a szaz szaza;é-
szolgálati ,•ezetó.k- rendszere• 

Nehezíti a közönségszerve
Zlést, hogy dolgozóink eey ré-
1!'-z:e még nem kedveli eléggé a 
modem darabokat. a klass7J
kusoknak viszont mindig negy 
sikerük van. A s:zociafüta cí
mért kii.zdó brigádok tag;a.i 
közül még kevesen veszik 
igénybe a. közö-nséqszeri,ezés 
nvújtotta !ehetósegeket. N„m 
sikerült rendszeressé ten'l1iink 
a sz,erve-zést a múzeumok és a 
tárlatok látogatására. 

A hiányosságok ellenére is 
dicséretet érdemelnek közön
ségsrervezóink. Eredményes 
munkát végez Komárom áJlo-
máson Vermesi Zoltá.n, Orosz· 
lány .állomáson &ab6 János
né, az Eszrergomi Pályafe'!1n
tartási Főnökségnél Erós, Gé
záné, valamint megyei közön
ségszervezőnk. Maksay Anáor. 

Csa.nek K. Vilmos 

Gödöllő állomáson négy évvel ezelőU vándorzászlót aJapitot • 
tak a legjobb száUiwfelek részére. A múlt évben a községi 
tanács végzett első helyen a komplex brigádok ,•ttsenyében. 
Ezzel elhódították a zászlót a TOZfil>-t.eleptól, amely 3 évig 
őrizte. A Képen Berecz Józ.sef tőinté7.ő, állomásfőnök átadja a 

vándorzászlót Berze A. Jánosnak, a községi tanács vb. 
ti tká.rána.k. 

(Czangár Gyula felv.) 

Nem volt hiány a hecsületboltban 

Felszabadulásunk évforduló- Vosztok-brigád, a Szentesi l!:pí-
ja alkalmából negyedszer tési Fónökség karbantartó sza-
nyerte el a szocialista címet a kasza. 

Jó munkát végzett a múl* 
évben ez a 19 tagú brigád. Az 
a1:yagok 9 százalékát megtaka
rították. Négy újítást készítet
tek az év folyamán. Tru:.sadal• 
mi munkában építettek egy 
kerékpársrint. A tisztasági hó
nap keretében nagytakarítást 
végeztek a műhelyekben és te
lepen, a műhelyeket kimeszel
ték 

Az újítási mozgalom 1962-
höz viszonyítva, visszaesett. 
Ezt bizonyos mértékig ellen
súlyozza, hogy beadott újítá
sokból többet fogadtak el, ve
zettek be az előző évinél. A 
beadott újítási javaslatok szá
mát figyelembe véve, jó ered· 
ményt ért el a szombathelyi 

kot. 
1 sen kísérjék figyelemmel 

Határidőn belül �
1
�e�!1��� :l!!e �1rt\�: 

Az újító mr,zgalom 
méryeit több tényező 
rozza meg. Eu.c közül 

ft 

Nagy Róbert intézót, Gylir állomás rendező forgalmi smlgála.t
t.evőjét smrgalmas, jó vasutasnak ismerik az állomáson. Nem 
véletlenül bízták rá a November '7 brigád vezetését. A felvétel 

A brigád minden tagja részt 
vesz a politikal oktatásban, 
szakmai ismereteiket Is szor
galmasan gyarapítják A szo
cialista jellemformálás gyakor" 
lati példájá,t mutatja a becsü
letbolt. A kis „házi" boltban 
egész évben nem volt hiány. 
Fizetésüket „önklit:izetés" fO!'
májában vették fel .a brigád 
tagjai. ugyancsaik hiánytalanul 

,gen 
Szomód! Mihály, 

m. főfelügyelő 

munka közben készült Nagy Róbertről. 

(Horváth Erika felv.) F. P. 
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Ér�ekesek, vonzók 
a szakszervezeti politikai iskolák 

Befejezéshez közelednek a 
IIZllkszervezett politika! isko
lák idei foglalkozásai. újabb, 
- s bízvást mondhatjuk -, 
sikerekben b/lt•elkedó év ta
pasztalataival gazdagodtunk. 
Jóleső érzéssel 'hallottuk a 
propagandisták beszámolóit 
továbbképző tanfolyamaikon. 
Lelke5edéssel beszéltek az is
kolák mrmkájáróJ, a hallgatók 
érdeklőd�rol és hasznos ja
vaslatokat tettek a jövőre v� 
natko�!ln. őszintén, nylltan 
feltárták a nehézségeket a 
hibákat. melyek �zben °ob
jektfv okokból adódtak. 

10 OOO résztvevó 

szervezeti bizottságaink végez
tek eredményes szervező mun
kát. Náluk volt a legrendszere
sebb a politikai iskolák láto
gatottsága, legkevesebb a le-
morzsolódás. • 

Helyenként, főleg Baranya, 
Tolna és Somoflll megyében 
tapasztaltunk szervezési hiá
nyosságokat. Az iskolák meg
kezdése elót.t nem beszélgettek 
a hallgatókkal, csak &szeálli
tottak egy listát és átadták a 
propagandiSJtáknak. Az ilyen 
mechanikusan szerverett poli
tikai iskolák nem voltak élet
képesek. Igy volt például 
Dombóvár állomáson, ahol 33 
hallgatót jelöltek az egyik po
litikai iskoilára. Az első elő-

Közel 10 OOO vasutas do]goz.6 adáson még xoogjelent 10 hall
vesz részt a politikai iskolá- gató, de a következóre már 
k<lll. Főként olyanok, akik ed- csak egy men,t el. 
dig még szervezett politikai . Ilyen helyeiken előszeretettel 
oktatásban nem rés2'esilltek hivatkoznak a munkaköri el-
Szakszervezeti birottságaink f�al�a. De a vasűtn� 

f"bbsé j ., 
1 
mmdenutt magas a szolgálati o ge oi oldotta meg a órák S7áma általában elfoglal-��t. Különösen a szeYe- . tak az emberek. A váltó mű-di es a szombathelyi igazgató-

, szakkal járó illmézségeket a 
S<J9 területén múködó szak- legtöbb helyen ügyesen á1hi-

Gyermekinté.zményeink 
versenyének értékelése 

dalták lelkiismeretes propa
gandistáink. A forduló szo.lgá
latban dolgoz.ók részére egy
egy anyagból két-Mrom fog
lalkozást tartottak, fgy ·az is
kola minden hallgatója részt 
vehetett az előadáson. 

Orvosi tanácso/r : 

Hogyan ápoljuk fogainkat ? 
A propagandisták 

• • • 1 A rog- és sújápolással a száj i alkoholos szájvizet t�7'.�nk, _a 
I 

kefét fn:r-massz,fasra 1s � 
Az. iskolák propagandistái 1 1. ta . · t és .. d . . 

ét kí fogkefet megnedvesltJu,c cs n.álhatJuk. 
sok jó tapasztalatot szereztek. •�

z . � lé . 
u 

de 
erzes 

k 
- kb. 1-1,5 cm-nyi fogpépei, . , 

A Szombathelyi Járműjavító I v
anésbé

J
!f I 

e
d krrult' 

e n
f
e
1!: ae: vagy kevés port helyez.ink rá. Neil.any SZÓ a s.záJ"ápoló sze. 

"k d" . . például v n o o ez a o.,.,zuv F k émb ., . kább . · •~• �gy, �ropagan 1st.'lJa · 
sodás megelőzése céljából og r .. o, m isme".".- n,,..rol. A foglpolo szerekkö-

1gy nyilatkozott: .,A karban- ! sem. ten tegyunk a fogkefére, nunt zé tartoznak a fogKrémek, 
tartóknál vezetem a SZ<1kner- A fogápolá.ssal kapcsolatban egyszerre sokat. � fogak_ mu�- fogporok, szajv.izek. A fog
t•ezeti politikai iskolát. Eleinte ·egy látszólagos ellentmondás 

I 

den hozzáíerhetö fell!1ew;t lm:,mek a fogon tapadó lepe
attói tartottam, hogy sok idős tisztázása az első feladatunk. alaposan meg kell tiSztitaru. dék ieloldásat szo.igá jak. A 
dolgozót, akik hallgatóim, nem Őseink nem tisztították fog- A_ foga!<'at él'.'arapásba �elre�- forgalomban lcv.t toglcremok 
köti majd 1-e az iskola anyaga, kefével fogaikat, mégis alig 

I 

zük es k1csm� -�m:koros mind tartalmaznak dör7.sölö, 
De fewsleges volt aggódnom. fordult elő fogszuvasodás. Ez- mozgás.sal végi.g�

or
zso

l
J
uk a oldó, fertőtlenítő, OXidáló 

Az !dó.! szakmunkások nagy zel szemben a kulturált né- f<>".,ak koronai .  resz.ét, a fog- komponenseket. A fogpocok 
érdeklődéssel fogadták az peh--nél a fogszuvasodás nép- nyakat _és � myszélt, a fog- használata egyre inkább ki• 
anyagot, beszélgettek róla és betegség, noha a fogkefét töb- �r egy:k vcgétol a mási�_g �egy a gyako_rlatból. Naaon 
1,itatkoztak. Minden fogl.alk.o- bé-kevésbé használják. Az. el- �• _h0i.Y a �o�ól, fogk.ö- JI) tula_Jd_onsa.gu a.nya.g a 
zás tanulságos volt, magam is Jent.mondás magyarázata: zokből � az myrol a lepedé- konyhaso J.S, mely huzam<1a 
tanultam tőlük." 

ooein
k 

tápláléka és rágása ket eltav�lí:Suk: . A fogkefe használat esetén rem kárOII. 
Molnár János balatonboglári olyan volt, amely biztosította V1ZS_zin.tes iranyu ide-oda moz- A száj.vizek _általaban alko-

propagandi!M elmondotta, 1 
a száj és a fogazat öntisztu- �atása n� helyes, mert_ az holL es 1llatos1tó szert tartal

hógy az általa vezetett politl- lását. A kult�rem� keve- etelmaradekot, . lepec:eket maznak._ A_ szájvíz h
íg

. 
nyál


kai iskolának már 23 hallgató-- sebbet rág, szenhidrat és cu• :r,a�� �

k
i�gk�� P�� t�yast mdit me.; es u<11t<, �

ja van, pedig kezdéskor csak korfogyasztása viszont sokkal � e . e 
� _ • f�!t 

zest hag,6'" maga után. Obl}t.es 
18 volt. Utólag öt szocialista nagyobb. . ese

tis

t
zt

ery
t 

. zer
h 

u a og. alkalmavaJ. a vért, lepedéket 
• dt ·e1 k m· A reggeli srokáso& szájápo- ugy I aru, ogy az my- lcm=. briga ag J ent ezett. K ö-- lás . éd l sz.él felől a fog rágóéle felé B f · · --1 ·1 án nös érdeklődéssel fogadták • .  semmi v e n�et nem tehát függólegesen vezetjük� . e 7Jezesu ,- ne 1 y me&-

hallgatói az élet!;zínvonalról nyuJt a !og.szuvasod!15 ellen, 
fogkefét 

Jegyzes a fog.szuvasodás és � 

� a KGST-ról sz.óló előadá..,;o- csupán az . alvás utá:nl kellc-- · alkat, valammt __ a ter_he� � 

k.at meUen száJszagot és fzt szun- A hátsó fogak ti.sztitását a foglalkozas összefuggeseroj. · tet! meg. A fog.szuvasodás el- majdnem csukott száj mellett, Altalában azt mondhatjuk, 
A SZOT felhívására a szak- r 4-t61, 1964. április 4-ig tartott. örve1:'d�. � női pro- leni védekezés szempontjából lazult izomzattal végezzük. hogy az alac.sony termetű, ke-

sz.ervezet mun.kásvédelml és A versenymozgalmat érté- pagandis-táka� is _ _  találunk a az a helyes, ha naponként há- Végül a fogak szájpadlási, il- rek.arcú, elhízásra hajlamoo 
mllllkásellátási osztálya, a kelő bizottság értékelése alap- szah:s�� politika! iskolák romszor, alaposan eltávolítjuk letoleg nyelvi felszínét tisz- egyén fogai swvasodá.sra ke
KPM 1/3. A. osr.ályával a ján az első három helyezést vezeto, korott. Pé.ldá'I szorga- az ételrészeket a fogfelOlet- titjuk meg ferdén, 11letve íug- v s.bé hajlamosak, mint a ma-
vasutas-bölcsódékben és nap- a következők érték el: lommal, igyekezettel végzik 

I 

ról. Ezáltal megakadályozzuk gólegesen tartott fogkefé1;el. gas, sovány, ovális ru·cú egyé-
közi obthonokban versenyt I. Miskolci bölcsőde. ezt a szép társadalmi munkát. a lepedék képződését. A fogkefélés után a szájat neké. Ami pedig a terhessé--
szervezett. 

1 
II. Bp. Benczúr utcai nap- A tavalyihoz képest az idén • , • alaposan kiöblítjük, igyekezve • get illeti, a vélemények igen 

A mozgalom célja·  a gyer- közi otthon. gyakrabban előfordult, hogy 
I 

A rend.szeres Iofhszt1wt cél- a fogak között átpréselni a eltérőek. A néphit azt tartja, 

mekek gondozási � nevelési III. __ �nd!er Jmő JJ. -UV. a s?;kszervezeti � a pártve- szerű a tejfogak: kinövtése és szajöblltö vi.zAa:t. hogy minden gyermek__ az 

!el!tételeinek jatitása mellett 114pk.özi otthona. zet� tagjain kívül a �rolgá- beilleszkedése után, kb. 3 anyának e.gy fogaba kerul. A 
emelni az intézmények dol- J Az. értékelés �tán a . v�- laü vezetók Is resrt vesznek éves korban megkezdeni. Min- fofközök megtisztítása kü- renget� �elcmenf és ellen-

.,0zóina
. 

k szakmai és politikai 

l 

seny tovabb folyik. Az mtéz- egy-egy !oglal.kozá.<;Oill, s a be- denképpeo szük,;éges 6 eves lön probléma. Etkei.éskor, ha velemenybol egy i,gaz: a ter

keretét erősíteni a közös- mén;i:ek dolgozói válla.lásai- l szélgetésbe bekapcsolódva kortól. a fogak között töm• vagy hes&é� alatt az anya hajlamos 

ségi szellemet. �t J.Smét,clten . egy évre . te- - emelik a vita színvonalát. A gyermeket szinte Játszva korona van, ha a fo�ö?.ótti �a, hogy minden figy� 
SZJ.k meg. A oel a tová.bbiak-

1 kell megtanítani a fogkefe szemfücs elpusztul a fogköz- szuletcndo gyermekének va• 
A rno���oz 15 ':�Pk_özi 

I 

ba.n is a_ nevelési, :i;on�ozási A szemléltetés használatára. Meg kell kedvel- be beswrul az ételmaradék. r�a fordítsa,_ s közben tna· 
otthon kozül 10, 7 bolcsöde munka szmtjének növelese, n tetni vele a !ogtiSztítást, hogy A fogköz.ó'· megt•szitására gat elhanyagolJa. Nem h<?lyt-
közül pedi_g 5 csatlakozobt. _ � belső é;i külső feltételek meg- Az. egy. es témakör�k feJdol- ne teklnu;e kelleme�]� f�-

, 
szolga] a t��ájó, ; selyem- álló az 

.
a tévtút &'!ll, hogy a 

versenyszaJtaSz 1963. április teremtese. 
1 
gozását szlnessé, válto:r.a� adatnak. _Fontoo a szulák pel- &ZáJ., vagy a viaszolt fog.se- terh�g alatt ';éi;ret� fogá-
teszt a 15ZC1Tlléltető eszRözök. daad4::;a ;a. A gyermeknél ál- Iyem és a puha gumikúp. szati beavatkozas káro6 a 

t alkalmazása. A propagandisták tal ban eleg,endó a naponta Ezek használatai az íny- m�tra, VaJlV az anyára. 

K I T Ü N TE TÉSEK 
1 többsége diafilmeket etített k,hsz:er, re:&gel és este veg- s.?lé! helyzete os a fogJcöz Sokat lehetne még írni a 
és néhány helyen ·eske:nyfiim zet;t foi:t;LszUtás. . . nagysága ;;zabja me;. A fog- fog- és a szájápolásról, de \'e
vetít�e Is sor került. Egyes A fogt.ísztitás.t ugy kell ve- tisztításon túl igen fontos az lemé.nyem szerint nem s:r.óára• 
propagandisták idegenkednek gczm,_ h_ogy kellő tisztítóha- ínyszél erősíWse, az my ru- dattal őrizzük meg fogainkat, 
a diafilmvetltéstól. s általában tást enünk el a fogak és az galrnasságának fokozása Js. hanem rendszeres, szisztema-Hazanl< felszabadulásánü a. �ordulóia alkalmából a Néokö�

társasáJ! El.n�kl Tanácsa a szemléltető eszkö7.ok alkal- íny sérülése nélkül. Alapo- . • tikus, követke:retes fogtisz;ti-
mazásától. Sajnálják rá az �- meg kell _  Usztítani a nem � fog es a fogágy betegsé- tással és szakorvos] ellenőr• 

A MUNKAÉRDEMREND ARANY FOKOZAT ÁT időt. Ez ltiba, mert a szemMl- on&ztuló !elület€:ket és vé- gemek nagyrésze n� a t�- zéssel. mely minden ember 
tető eszk" kő íti gig kell dÖ17lSÖlni azokat az kefe használatának hlllJlyátal, e!··örendü feladata. 

adom'-nyozta: Be-rke Béla 111ar,gatónak. Kósa FAe 161:anácsomak . oz nny az anyag !ny-széleket, amelyeken rágás hanem helytelen használatá-
1 <Vasúti FClosztáivl. elsaJátí�t. Azokkal értOJ;k alkalmával lepedék marad val függ össz.e. Az iny rugal- Dr. Kovácll Sándor t6onol, 

A MUNKAE,RDEMREND Ezu··sT FOKOZATA'T 
egyet, akik Is-evésnek tarljak K "T" .. f tos ! k masságának fokozására a fog- f H_ft,, 

az eddig kiadott szemléltető _u '?n� on a_ <:'.ga nya- o,___.orvos 

anyagot. k1 reszenek, a !ogközöknek, az 
. _ íny-sz.éleknek, a lec:supasztott kapta: Klss Károly lgazgatóhclyet• (Miskolci Ig.). dr. Halász Tibor 

t.es (Szegedi Jg.), Illés József m. f6tanáa;os (Vasúti FóO&Ztály), K\I· 
ellen6r (l:p!tési Géptelep), Petó kecll Gyula Intéző (Ferencváros), 
Péler főellenőr (Autófuyarozási R. Fekele Béla Intéző (Záhony), 
:t;y�r:::.

u
1Ji\�;t;'k�

1
iii�

r 
s���: �el�,���. 

m
Ke����!�� á�;':i';;; 

BefeJez.éS'hez kozeledlk az I gyökérfeliiletnek és a rágófeloktatásl év, Helyes, ha a I szini bará.7.dá-knak a megt.isz
S'Zaksz.ervereti bizottságok ün• tltása. 
nepélyessé teszik az évzáró 
foglalkozásokat. A Szombattie-
lyi Járműjavító szakszervezeti 
biwttsága például az évzárón 
könyvjutalmat ad a legjobb 
hallg;.tóh--nak és propagandis
táknak. 

A szájápolM eszközt a fogke-

Gyors és ízletes 
titkár (Landler JJ. OV.), Koncz intéző (BP. Kelenföld). FrezlJt An• 

J
án

�n��.\:
m

�°:eil�e11�J;. SJ!'� �lk::itzp1�
0

:::
b
�i!�6f��i� 

!th.), Nagy István m. főintéző ftb.), 

A MUNKAÉRDEMREND BRONZ FOKOZATÁT 
kap•.a: Gillán}1 Bertalan felvlgyá- 1 Vince főellenőr (Gyékényes), Onó· 
zo (D1ósgy6,-...Vasgyár), Nyilas Ist- di Jáno.s főellenőr (Kecskemét 
van m. intéző (Bp. l:p. Főn.), Pft.). MészároS Vllmoe mérnök, 
Szabó József !őellenór (Klskun· IDdvégi István f6fe1Ugyelö, Dudok 
halas), dr. Balogh Gábor fótaná- Gyula mérnök, Hegyi József f/S
c-sos (MA V Kórház), Szabó Sán· fe!Ugyelő, Nagy Lajos m. fölnté
dor m. f61ntéz6 (Szombathelyi z6 (VasúU Főosztály), Kolter Gyu
Ig.), MesterháZy László m. Intéző la m. főellenőr (Déli tth.), Pup 
(Székesfehérvár Pft.), Kondlcs Er- Jó,-,;ef m. főellenőr (Celldömölk 
nö m. segédellen6r (Celldömölk l:p. Főn.), Füzeséri István m. f/S
fth.), Fentor János m. Intéző ellenőr (Püspökladány fth.), Nagy 
(Omlskolcl Fft.), Semperger János Sándor íóellen6r (Dombóvár). T.,. 
csillés (Ferencváros Szertár), Nagy mesvárl Mihály !őellenór (Köz
Dezsó ellenőr (Debrecen), Dénes ponti Szertár). 

MINISZTERI DICSÉRETBEN 

Rövidesen megkezdődik az 
új oktatási év szervezése. -
De erről legközelebb . • .  

Kaszás István 

-•---

fe, a fogpép, vagy fogpor és Az a 150k-
a szájvíz. A fogközök meg- ezer ember, 
tisztítására sz.olgál a se!�- akl nap mint 
szál, a viaszolt fogselyem. a nap vasúton 
gumikúp é.s a fogvájó, utazik, nem 

A fogkefe lehetőleg legyen Is sejti., mi-
ki{:Sj, hogy jól hozzáférjünk Iyen sok sond 
vele a fog minden felilletéhez. rejtőzik amö-
A fogkefének különböző ala- gött, hogy a 
kú felszineket kell megtlszti- menetrend-tani. A fogsoriv külső felszine ben megje-domború, a belro homorú. A nt "d' tba li d 1- k. 

e• I. f_ •• k 
' fogkefének ezekhez keU al- 0 1 opon n e n u Jana • 

#IU{Un nyomon kalm.azkodnla. Fonios a sörte a vonatok és időre meg is ér-
• • 1 hossza, vastagsága ru"alrnas- kezzenek. A :szolgálat áldoza-

���k januar l-;1 _számában sága és olajtartaim.a. " A jó tot követel a vasúti dolgoz.ók-

r·portot közöltünk a ferencvá sor e eg emeny, e aJ e-Elkes�ü.lt a lucaszeke cunmel .. t el
. 

k 
. 

d h 
-
1 •  

1 
tól. Gondos

. 
kodniuk kell a sze-

1 • , . • , -
kony, rugalmas és könn>·en relvények pontos, üzembiztos 

részesült : Bodolai István, Miskolc Utasellátó. Kollár Lészló Keleti r_�.51 
•. ';1l mozdon�m at:idása szárad. Nylon fogkefét Jehe- útjáról, törődniük kell az uta

T!Szal -pu„ Vlnkovlcs Jó,-,;e! szeged pu., Tóth Sándor HodAsz, Kiss Ist- korul! hu_za-v_?narol. A ripo�-
, 

töleg ne használjunk, mert . sok kényelmével és biztonsá-
!!'"k.�W l.,�\11,f g��

J
a�i ��%:; ��.f PvJfűt::!rie�l'o-i�

én
k;;Jt ban szóvatet�k: annak elle�e- Jépc.söszerúen kivájja a foga- ' gával. És tennészetesen saját 

:Miskolc t:p. Fón., Vadnai István Antal Miskolc fth., Szakács Gá- r�, . hogy az e_pítJ:,ezé_s befe1e- kat. magukra is kell hogy legyen 
Debrecen, Almási Mlklósné KPM bor KPM Ifi.. Magyar István zesenek ha.tárid-e3e tobb mtnt gondjuk. 

' 
1(1 •• Klss János Mezőhegyes, Né- Nagykanizsa P!t.. Beregi Gyula egy évvel eltolódott, a fűtőház A (oótiszt,·•�- módi· Ku··1on·· os" en meth Ferenc Szombathely TBFF, BVKH, Pulai József Szombat- sok hibával készült el. Emiatt f, · � a :  

a száj-

!';;cr:t:'ri'ifk/z1:0':.u�ffát�Sz�Ti �liályvo
r
g�Pf�fó �!iooz���� a ferencvárosi fűtőház vezetői öblítéshez langyos vizet hasz- az élelmezés 

Szabó István Eszald JJ. űV„ Ken- Olajos Miklós Szeged Ig., Végh nem ak.a.rtá.k üzemeltetésre át- nálunk, ebbe néhány csepp jelent sok 
deres! szabó Pál Vasútforgalmi Lajos Debrecen JJ .  OV., Kovács venni az új létesítményt. ____________ problémát. 
=n���n s1:i1��kL�"'.'. ��":� �j,;.

ó
�;;,agc.:tt

d
-fii�

ö
��'. J��:tz Sajnos nem 

Gyula Berente tth., dr. Marosi Je-- :zse! KPM l/8.. MarJos István A bírálatra a napokban vá- -lL..l::,lt'--lii�. minden eset-
nőné KPM l/2.. dr. S2""edi M/.- KPM r/a .. Mórt Antal Közp. Fel- !aszt kaptunk a budapesti D 'lb l k 

ben áll · 
hály Jog\lgyi Hivatal, Polonyi Be--

1 
épitményvlzsgáló Flln . Szabados igazgatóságtól. Telek János e en ga US a a pi-

la TB. t:p. Főn., Halász Imre Ferenc Dombóvár, Ftissy J"enö igazgatóhelyettes bevezetőben henóhelye-
Szolnokl JJ. OV., Kovács Béla KPM I/4. az építkezés lefolyásának tény- _ este tészta ken megfelelő 

VEZÉRIGAZGATÓI DICSÉRETBEN j állását. ism�eti, majd a k� f
���d�l�z.é-

a 

1 vetkezoket 1ria: .,Igazgatása- A várpalota.! vasutasok az 
ré&zesült: asentres Pál Szolnok, Zl· 

1 
Nagy István Kiskunhalas fth., Za· · aunk a vasúti fóosztál11 köz- utóbbi időben sokat panasz- sükre és nem ritka gond. hogy 

la Sándor cegléd fth., Balogh Ká· ránd Sándor Anyagvizsgáló Fón .. 1 r.imúködésével módot talált a kodnak az üzemi konyhára. saját maguknak kell étkezé
roly Miskolc Tiszai pu., szu- Bisztray Dénes TB. t:p_ Fön., Joó ! ft',to"'-�� vezeto"' ál•-z 20 pon' Romlott az ételek �'nőse'ge, sükről gondoskodniuk. Leg-
hánsz.kl József Nyíregyháza fth. Mihály Szolnok JJ, OV. Végvári ,.,.� • "'" •- .. � 
Sztankó Fillöp Kaposvár, Szalai János Bp. lg., 1!1. Zád�rt Jo,-,;ef ban felsorolt költségvetésen kí- egyhangú az étrend, gyakran tö"bbször csak hazulról hozott 
r.stván szeged Pft„ Mikes András Miskolc TBFF, Radlao János Pé-

1 
villi kívánságok hite!fedezeté- megtörténik, hogy délben ga- hidegétel teszi az ebédet, a 

:r 6iáh v;
rg

té��
u

�':'a
é
b:��iit.; �it. I

g
z. ��á�

ÓZ
K�1m2i'n

la
1��ic! nek biztosítására. Ezek kivi-

1 
l
.
uskát főznek s este is főtt vacsorát. Ez amelett, hogy nem 

F6'n., Tóth Sándor Magasép!tésl ladány Fatellt6, Szabó János Du- telezését a MAV Budapesti 
I 

tészta a va�ra. olcsó, nem is egészséges. A 
i��;; �:i::�e;ak�zJ'fdPJ:, 1;;�� �;�:�J!iy o�

Fl;'
�é��alDm� �1agasépítési F?n.ök.ség folyó Szakszervezeti bizotW.gunk huzamosabb utazás, a rendsze

Hell Mihál:l'né utasellátó, Szabó rta Dunakeszi T1.ldögyógyintézet, ev február 20-tg elvégezte. Az I érdeklődésére a konyha veze- res fizikai munka megkövete
v. rswán Dombóvár fth., Berta Gallaj Sándor BBFF, Juhász And- épület üzemeltetését nem aka- töi azt a választ adták hogy Ii. hogy a szervezet megfelelő 
Antal szeged TBFF, Markó János rás Hámán Kató fth., László Já- dályozó ín összehe ztés k · 1 b • . hé • . · k táplálékot kapjon. es ez első-
KPM Ifi., Juhász Jó,-,;ef Jegy- nos Gazdasági Hivatal, Sándor lst- .. -' • ges • e_ . es eszerzes1 ne zsege1k vanna . 
nyomda, • Tasnádi István Eszaki ván Hatvan-Füzesabonyi Pft. Ros- a kozlekedo utak elkesz1tese - Mi inkább a szakértelmet és sorban főtt ételekkel oldható 

Ig szaba<lka János Sátoralja- tár, Bodnár Ferenc Mlskolc JJ. kák l .,; • é k , � • a vasutas ak" k áll 

déglói vagy más étke7.dei l!te1 
a rendelke:r.ésére, és soks3ar 
még szabad ideje is szűkösen 
van. Nagy áldás ilyenkor az 
ételkonzerv. Nem kell vásár
lással és főzőcskézéssel tölt.eni 
a fáradságos munka után rö
vidre szabott szabad idejét, 
hanem egy lábas vízben is 
megmelcgíthe!i a magával ho
zott kész.ételt és röv:lda;en 
kész az ízletes meleg ebéd 
vagy a vacsora. • 

Rendkíviil 
változatos 

ételek közül 
válogathat

nak. Minden 
ételkonzerv 
felsorolásá· 

ra kevés len-
ne egy rövid 

újságcikk, 
ezért csak ta

lálomra említjük meg, hogy a 
kolozsvári töltött káposzta féJ. 
kilós dobozában 8 deka sz:n 
sertéshús mellett 5 deka kol
bász, savanyú kápoozta levelé
ben göngyölten 10 deka tölte
lék van, amihez még 10 deka 
savanyú káposzta is tartozik. 
és mindez 13,70 forintért. rö-

vld melegft.és 
után több sze
mélynek jólzG 
ebédet vagy 
vacsorát je
lent. 

De ha.'!Onló 
gyorsaság-

. gal elkészít
hető a sertés
pörkölt vaD 

a csikóstokány. a zöldbab 
vagy a rizses lecsó kolbász-, 1 . (-) 

osztószertár, szakaslt,, Ferenc Bp. tásl József Rákos OlaJelosztó szer- az időjárás alakulásától függ 
1

11 gondosságot hiányoljuk. meg. Igen ám, de mit egyen az 

úJhely, Orbán Sándor Nyiregyhá- űv., KISS Ernő Pápa, Koltai Sán- a �u?I- . e v�pz_es ne_ .  vegso To�h Gyu)4 • me nem ven-
za, Kiss Sándor Dunaújváros, dor BVKH. hatande3e fol110 ev ma1us 31.': Varpalota -------------------------



1964. ÁPRILIS 18. MAGYAR VASUTAS 

Jó együttműködés kiváló eredmények i :-;s.::::::::..-: 
Másodszor nyerte el a „SzociaHsta tnunka szolgálati belye 11 címet I m!1���v��

s

�=�� g��i.!: 
a kisterenyei lűtőhá11 1 sínek szabályozására a SO-p1'0-

' -ni Pályafenntartási Fónökséo 
Ha a mozdonyok nem pöfé- nyon végeztek 59 munkanap j ján méltán érdemelte ki az él- 1 

területén. Le�_utóbb Ba_Lf-fii.!dó 
kelnének a fordító korong alatt. A megtakarítás 1 6 760 üzem kitüntetést. :-Sopron k�zött , vegeztunk 
előtt, észre sem venné a láto- forint. Ezen felül az egri fű- 1 Az eredményekért az állo-

1 
ilyen sínszabalyozaSt, 

gató, hogy fűtőházban jár. tóházat is kisegítették. Két 
1, 

másiaknak is meg kellett dol- 1 !', sinsz�lakban le_vó víz
Rend és tisztaság mindenütt. 375-ös gépükön részlegvi:zsgá- I 

gozniok . 1 963-ban jqval na- 1 szintes „ha�la�_o_�: az ugynev� 
A vágányok között ezúttal is latot, egyen pedig kerékcso- , gyobb volt a fel- és a leadás 

I 
z':'tt „k_onyok?k megszuntete

két ember sepreget. port cserét és középjavftá&t mint a korábbi években. A sere hok_e�ele�t alk:'lmaztu_n�. 
- Április, ti,sztasági h6nap hajtottak végre. szénbányát, amely vegyes e1e- A„ februan h?merseklet kulo-

- ezekkel a szavakkal fogad Ha figyelembe vesszük. gyet ad fel, két iparvágányon nosen . kedvezo volt ehhez . a 

Földi Jó;f!Ief. fútóházíőnök he- hogy a kisterenyei fútonázban szolgálják ki . Az egyik. a munk��oz. A s_mek�t b':nzm 

lyett:es. - A virágos kert is P.éháJ!lv évvel ezelőtt n-wS,y 14- Gyu,la -tárolé 5 kilóméterre és ox1gen keve;ekebol eloall!-
- - ···-., . · .. tott semleges lani:(gal 600 fok-elkészijlt m_áT. de a pályaf';"n- 16 napot .''e_tt igénybe . egy van. �z állomástól. Ez az uze1;1 ra hevitettük. A kisebb hajlata� meg -nem tud viragot mozdonv_ 1d�kos. ja_v,lá-;a. 1 k1ZR;o�ag_ a t�szt;pal�o-nyat e!> tok már az első melegítés cdm. nem nehez megalla�nt.am. hogy a Lől"tnct Eromu res�e ad I után. a nagyobbak 8 második 

A virágoskertnek nevezett I 
e-,: a l�k� kollekt1va derekas s�et. Az áramm ado szenet j melegítés segítségével meg-

parkocska nem nagy. de lát- munkát vegzetit 1 963-ban. / Kauy k�1k.b:'-n, 1rán�onatok: , szünlek. 
BZik rajta, hogy gondos kezek , ban toval>bitják .a. ln�terenye, 1 Az így megjavított sineket 
ápolják. Itt kapot,t helyet a I Az állomás sem vall 

I 
vas1;1tasok. A mas1k ipartelep megjelöltük · és a pályában 

fútóház veri;é"nYhiradó,ia is. szégyent 
napl 60 "?g°:11 szen� :1d fel a I v8ló további „viselkedésü-

Hadd olva�sák az arrajárók. TÜZÉP rei<zere. A? 1ranyvona- ket" ellenőrízzük. 
hogyan dolgozik a kisterenyei . . , �k „száma ha".onta 120-130 Perlaki Gyula 
fűtőház. 1 Ered�yes �urn_kat v-eg�- kozott . váltakOZI.k. Sopron 

, tek az allomás1ak is. A kocsi- A két sz.olgálati helv ,reze--
Hatszoros élüzem tartózkodásban 98.7. a kocsi- 1 tőivel 'hos«zan elbeszélgettünk 

kihasználásban 99.3 száu..lékos I feladataikról, eredménveikról. 
- Ami az eredmén.yeinket eredményt értek el. A vonat- Arra a kérdésre, hogy · minek ' • 

flleti, nem kt>lL szégyenkez- ! közlekedési tervet pedig 9'7.9 tulajdonítják a sikert, egyön- ,,SZINES SZOTTES
H 

nünk - folytatta Földi József. százalékra teljesítették. A sze- tetű volt a válasz: mind.két 
- Fút6házunk évek óta él- mélyvooatok menetrend sze- szolgálati helyen példás az • _Ezze_l a címmel mutatta _ be 
tlzem szint fölött teljesíti a I rinti indításában 98 7 a teher- együttműködés a gazda!ági ve- UJ . _m11;s�at a de_brecent ,or

te-rvét. Eddig hatszor mwrtiik vona1>01knál 79 5 �ékos az j zetók. a dol(}Ozók, a mozgalmi , n:uiamt'? kult_urotth<mának 
el az éW.zPm címet. 1962-ben eredmény 

' szerm!k között. Ugyanezt lehet ta�egy_ut;te_se, korus_a, va�a-
a „Szoci.a.1.ista munka szol.g,á.. . · . • • elmondani a fűtőház és az ál- 1 

mmt :r:e?• .. es pengetos 
_

zeMka-

•--t· hel ., • t . 
Mivel az állomás is telJes1-

! lom-'- ka�'at-�ro' I S ez �- ra. Kulö,wsen nagy sikere volt '" 1 ye c11ne is -megszerez- , t tt él „  k" . = ,-=" = · u=" t - k ·t · l t · · k tűk I e e az uzem ovetelmenye- csak papíron van, hanem 8 a anc_?so 71y, o pa o �sana . , 
· • • · ket. a kisterenyei coornópolllt l gyakorlatban is. , me!ybol „h?.-r=zor ke�t . ra-

- Ez vafoban sz,ep slkerso- . az 1963. évi telje5ftménye alaP- (mi) add� a. lwz'?nseg._ A fe:fikoros 
rozat. ll'.!I milyen a folytatás? 

____ .....,...,._._.....,_.._....,...,......,...,. ..... ....,..,...._. __ ...,�_.....,....., __ .. 
a „Do-n, kazakok 1nduto1a" el6-

- Tavaly is teljesítettük az '" "" "' "* ++ •• .. 0 0 0 " - 0 •• w ,. - •• •• • adásával aratta a legnagyobb 
élüzem kö1,etelményeket sikert A táncosokat Fadg11a1 
hangzott a vála,;z. - Itt sze-

/d ,, bb •1 
• 

k 
Ar_pád tanította be, a kórµsr 

,.etném ,negemliteni, hogy a ose , /0 I 
Szigeti Gyula kllmaw vezé-

szem.élyzet -hibá;iából szolgálat- • • • nyelte. 
képtelenség nem t•olt. ' akik ismet . Volosinovszky János 

- Még 1958-oon eihatároz- mer azonos fiUé- vált� és ne me- Debrecen 

tuk, hogy m-0zd.o-nyainkat a az iskolapadba. ke- reiv-eoi sem előáll- �iekulne 1;«:l� az 

k ább' ·t t"bb �"d l . ,·t- rülnek, /I-Ok.$zar ni, mert kevésnek uk.ol.abol érték-es 
or ina o ""'~ a Jan ugyanazok.kaJ. o. és egyhan{lúnak rendszel"ezett ttt-,uk - vette át a S"Zót Vala- sz:orongo érzések- itéli tud�0- -dá.sava.l a kéTke-csek Árpád. a fiókmühely ve- k.el ül:nek le m4nt , nát, mig a „jó fel- dó a 

0
benne ki- Mint egy nagy r.salád . . .  2leiője. - Amikor a jobb mi- , 20-30 é� ko- lépésű" caörgeti a S<>bbségi érzést ' -nőségú ;av�tá.so-n minden moz- , rábban, a.zon a  ne- kü./.őnöse,,. hangzó, keU,5, feUengós Győr <$Uo11WÍ$ áruraktárában don.yunk tul. volt, be_vnettuk vezetes �6 na.. sokszor i<wgen, a társa mia.tt. Csak dolgozik Stipikovits Márton e fol114matos, a mo�a.�t6I-mo- 1 pon. mi tudásnmdsze- várna be az első l · · " · · 

1ásig tartó karbantartást. Két Néh,án.ya-n ma- runk volutájá.tól beváltás idejét, vezet�vel a „Beke �zociahs.-
�élt tűztünk magunk elé. Ew- ga!nztos fölén.n11el, eltérő érméit, mm- majd megl,átná, ':1 bl".lg-ad, A 19 rakodómunkás . 
részt a mtíht>h1be e!"kező ,ié- amit az életben t<el gyo,-san, rend- hoUl/ mi!ver, &iem- ugy dolgozik együnt, mint egy 
peket mink! rÖt>idebb idő alatt so�szar gyti.m�- surezés néNciil t>á- mi:téró _az el.&ő be- nagy csalá?· 1961 januárja óta 
1'isszaadni a forgalomnak, c.�oztettek mar sárolm aJ«,.r. sunnolón 4 t4rka, vesuiek l'éfJ2Jt a swciaHsta brí-
másrészt tovább jadtani a mí- hasznosan, belep- A reruiezett Tendsze1'éf"ien fél- eádok versenyében 
wl>ségét, nek- a tanterembe krajcárok a. tu• tudas, a= o. magtt.. , · . . 

.. _ . ' és mintegy mellé- dásgyúJt,ésével fo- biztoa ttáda, l A darabárus kocs,k ldhasz-
Ho� ez a . . torekvésiJ?< 18 kesen m,egjegyzi,k: rintokk.á. majd amit az ilven em- nálásában a vállalt 4,8 tonnás 

eredmen.�yel Jart,. _ a';,t tenyek tuLa.jdocn.képpen itt papírba.nkékJoá ber k.érkeMse ta- 1 átlag .helyett 5.2 tonnát értek 
�yíti,:ik, A fiokmuh_ely szo- már csak papírra nőnek. Az idegen kor. el. Az egy órára, egy főre eoo dal1Sta üzemrész címert har- kel.l V(i.Uani az Prm.ék változat()$ A beleszóló a 1 - • roló kollekll'Vája az üzemelt.e- élett.apasztalatok tarkasága szem- többnlftN! t-•Úsza l �1tott SUlJ: 8.8 mazsa �e-
tési . ön költs<'g csökkenté<e ér-

1 aprópénzét. Igen, fényve&ztésre, nem uta.sltott b ett 9,6 mazs.a:ra telies1tették. 
dekeben 1963-ban vállalta, , csak -nem veszik vac11o-nfitogta- ok-Oskodó elriaszt- Most nemcsa;,t azt vállalták, 
11ogy 6 napra csökkentik a I észre, hoUl/ nem tásra a!.k.a.lmas. ja 4 szerény szor- hogy növ-ehk a teljesítményei-
mozdonyok tdószakos javítá.<;át mindig azonos Csa.k ne letme a galmast és végül ket, hanem versenyre is hívták 
A múlt évben 1 5. mozdonyon j p��k filJ.ére-r. =én11. apró tu- maga is el_táooztk. váltótán;.aikat, a Rákóczi- és a végeztek részlegvizsgálat.ot 74 csorögnek agyuk dá$kra.icár- hogy uressége Vörösman11-bngádokat 
nap alatt. A 1 6 napos megta- \ ta.karékperselyé- (l1JÚjtó olyan fr- napt•ilá.gra 1IR k.e,. 1 
karítás 4n6 forinto jelent. ben. lé-nk, cs.a.k várná rüljön. Peezár I tván 
Hathavi vizsgát 21 mozd-0- A félénk nem be az e1.sö papírra P. K. 1 Gyór 

Halálvonatok ! 
A Béke-vtlágt.anács varsói ülés

uakának felh1vására az Országos 
Béketanács aprills 10 és május 
,-,e kö-zött le5zerelés1 hónapot. ren
dez, A leszerelési honap célja :  
felsorakoztatni a z  egé."t-,z magyar 
:népet az általánas és teljes Jesze
relt:isért folytatott vtlágméretU 
harc meUé. annak győzelméért 
egyeslteni a béke er61t. 

A leszerelési hón,ip aOcaJmából. 
mintegy emlekeztető\.ll a másocUk 
világháboru borzalmaira, közöl• 
jük berlini tudósítónk, Karl-Heim:. 
GummJciJ alabbl írását. 

1943 tavaszán a náci Ganze11-
-tnüller, a fasiszta Biroda.lmi 
Közlekedési Minisztérium ál
lamtitkára a következő táv
iratot kapta: ,.Köszönöm buz
r,óságát • . • A vonatok vissza 
for,nak jönni . • .  " Nem jöt
tek vissza. Sem a velük szál
litott Cyclon B ciángáz, me
l11et a;z I. G. Farbenindustrie 

1111ártott, sem az a 310 OOO em
ber, akiket 10 hét a!.att a 
varsói gettóból hurcoltak el. 
Sorsuk megpecsételódött az 
auschwitzi koncentrációs tá
bor 11-es blokkjában, Treb
linkában és ·Maida.nekben. 

1 
<JZo-nkívül kétszer hetenk.en.t 
egy vonat 5000 zsidóval Prze
myslbol Belsecbe • • •  " 

1942-ben, 1943-ban ti., 1944-
ben az embeTekkel meöra
kott halálvonatok százai gor
düUek a fasiszta.k gáz- és 
kinzókamrái felé. 

,.Az egyes akciók menet
rendjét, mel11et a Birodalmi 
Közlekedési Mimszteriumban 
megt.artott menetrendi konfe
rencián rögzitettek, feltétle
niii be k.el!ett tarta.ni, nehogy 
az érintett vasútronatalcon va
lamti torlódás, vagy zavar áll
jo-n elő". Vallotta be az 
auschwitzi tabor egykori pa
rancsnoka, Höss kivégzése 
előtt és megerősítette, hogy a 
krematóriumok még éjjel is 
műkM,tek, nehogy a szállit
mányokban fennakadás Le
gyen. 

11.1/°' módo-n kiuta.sított szov
jet áUamjogtudós, ALexej 
professzor kijelentette, ezek a 
,,halál dispatcherei" ma me
gmt a teljes nvugatnémet 
közlekedést iranyitják és ké
szítik elő a revansot, a 1iábo
rut. 

úti pa.roncsnokság t.ag;aként a 
lei.Qci.zptt népek lcirablásába-n 
vett 'Tészt, mir, ,.erdemei" el
ismeréséül a fasiszta hadse
reg szállitószolr,álatána.k fó
nölcéiil ki nem nevezték. 

Ez Nyugat-NémetOTSZá.gban 
elég ajánlás ahhoz, hogy a 
ronglistán előkelő helyet fog
laljon el i,alaki Globke t'édő
szárnyai aiatt, még olyan em
berek is ka rriert futhattak be, 
akik olyan derék 1.·asuta.�ok.at 
küldtek a i•érpa.!ira, m,nt 
Erick Steinfurth, Franz Sten
zer és Otto Scharfsch werdt. A 
náci Birodalmi Közlekedési 
Minisztérium tanácsosa. dr. 
Hans Walrod-Waitz közismert 
volt. mfat a „közlekedési za
varok mer,szüntetésének szak
értője". 1942-ben a Kurhesse
ni Katonai Körzet! Paroncs
n.okság Prc,paganda Osztályá
ról a Birodalmi Közlekedési 
Minisztériumba helyezték, 
ahonnan a .,Végső megoldás" 
közlekedési ré.�zének jó vég
rehajtásáért kormánytaná
csossá net>ezték ki. Ma DT. 
Hans a nyugatnémet közigaz
gatási bírósár, IV. tanácsa b�
rájaként működik. 

Dolgozó emberek között 

A SZOT, a Képzőművé&sek Sz&veteége és a Műcsarnok klblls 
munkája alapján az idén ötadször rendezik meg a Dolgozó 
emberdt között című képaómúvészeU kiá,Uíiáá az F.rns& MIÍ-
7,eum�n. Az első kiállításon, amelyet 1959-ben rendeztek 
mindössze 30 kép szerepelt. Az idén már 500 képből és grafi
kából, továbbá 200 s:r.oborból váloga.thatoit a zsüri. Az Jdel Jü. 
állításon számos olyan múvéllz jelentkezik, akik álla.ndó k.a.� 
csolatba.u álln.a.k az üzemekkel. A vasutas képzőművészek kö
zül Kling György lestómúvész és K.ircbmajer Károly szob
rászművész munkái is ott lesznek majd. Képriportun.kban ökei 
mutatjuk be ianitványai.k között a vasutas képzéímúvénett I • iskolán-

Munkából érkező vaautasok, üzépisk.olá6 tia.iaJ.ok számybon• 
�a.tásaü mindig na.gy fieyelemmei kí.séri.k a mesterek. Klin&' 

György éppen eg-y vasut.a&sa.l beszéli meg az alkotást. 

Kirehmajer Károly Da.rva.s László munká�t korrigálta. A 
fia�l tanih•áoy érdeklodéssel figyeli mesterét. 

Dománszki Ga.briella, az iskola egyik legtehetségesebb tagja 
toiskolá.ra készül. 

(Simay Istvá.n riportja) 

-w.-- - --. ,., -

Törődjenek az irányvonattal 
A vasút gazd&s,á,gosabb I ha indult .IB, géphiány miatt 

Hor,y Wolff SS Obergrup
pe-nführer, Himmler törzska
rá114k f6nöke - aki a bonni 
államban ;elenleg egyetlen 
„evans!sta tal-álkozóról sem 
hiányzik - mit kö.�zönt mer,, 
az Ganzenmüller 1942 augusz
tusában írt leveléböl is ki/lií.
mk: .,Hivatkozással júLius 
16-i telefon megheszélésünk
,-e, a következőket tudom 
Önnek a krakkói vezen-Q<lz
gatóságtól jelenteni: július 
Z2 óta naponta egy vonat 
me1111 Warsóból 5000 zsidőval 
Malkillián át T-reblink:ába, 

Ee volt a „veglege, megol
dás" techniká;a, melyet a ber
lini Wannseen, G!obke köz
reműködésével acyaltak ki és 
amelynek végreha3tásat a Bi
rodalmi Közlekedési Minisz
térium fasiszta szakértöi szak
szerűen támogattak. Globke 
vonal.azta meg a halál menet
rend;ét, a remény-nélküli vo
natokét. E gaztettek miatt 
helyezték őt többek között 
vád alá és vele együtt er,y• 
kari segítőtánait, akiket 
mind beépített az NSZK vas
utak és a közlekedés vezet6 
helyeire. Amint azt a koblrn
zi, a volt náct bizton.sági 
rendőrség főko!omposai e!len 
indított per ta.núsítja, a bo-nni 
neof(I.Biszták á,ltal 0!11 botrá-

Lobemann, Kaiser és Zweitz 
segitőtár.�ai voltak az inJ.el
lektuálisan r,yi!koló Globkék:
nak és az Eíchm.anoknak. 
De a fasiszták serege �g na
gyobb a nyugatnémet vas
utaknál, Walter Ulbricht már 
1955-ben leleplezte, hogy több 
mint 43 OOO aktiv fasisztát és 
SS-tagot vettek át a nyugat
német vasutak és helyeztek 
vezető állásokba. Ezek a 131-
ese-k Globke e,zközei. Ezek 
közé a barnainges szakértők 
közé tartozik a nyugatnémet 
vasutak elnöke, Oeftering, a 
nyugatnémet vasutak ler,főbb 
igazgatási tanácsának tagja, 
Berr, és több igazgatóság ve
zetője, akiknek, ha a sajtó 
él�trajzát közli, az 1933 és 
1945 közötti évekről mélyen 
hallgatnak. Személyi aktáik
ból azonban kitűnik a. való 
igazság, melyért f'f!Rg edd-ig 
semmi büntetés nem érte 
őket. 

Csak Bo-nnba.n leheúéges, 
hogy eg11 olyan személy, mint 
a ,:olt náci Seebohm közle
kedési miniszter lehet és 1962. 
má;jus 1 3-án megtörténhetett, 
hogy ew 'll!Jlt-n ember került 
be a nyugatnémet vasutak 
vezetőségébe, mint Stu,ken
berr,, aki máT 1938-ban a Bi
roda.lmi Közlekedési Minisz
tériumban, mint munkaj gi 
előadó igen éTtékes szolgála
tot tett a. hitleri Tendszernek. 
1943-rol a.,z eayik katonai vas-

üzemvitelét szolgálja a VáT- igen na.gy késésekkel. Foroa
palota-Dombóvár rendelteté- : gép ugyanis nincs kijelölve 
sű 4963. számú irányvonat . ehhez a fqntos vonathoz. 
kö7Jekedtetése. A vonat ele- j Vonalainkon rengeteg béA fasizmus teTjeszt6i még grét �4. órás el�ygy_üJ1.éssel relt. tartálykocsit • látunk. _ A nincsene.k megsemmi.,itve, de biztos1tJuk. Kocs1Jai foleg tar- magunkét mégis sokat ácsobúvóhe!yeiket máT a világ tálykocsik. rogtatjuJt - hiszen a 4963-as 

nyilváiiossága elé tárták. Két- Ugy tapasztaljuk, az illet.é- irányvonat gyakran csak 10 
sér,telen, hogy a nyugatnémet kesek nem �ródnek eléggé -1 1 órás késésreJ nyer to
köz!eked,és dolgozói ebből ko• ezzel a fontos irányvonattal, vábbítást. De az is előfordult 
moly köi>etkezteté.•eket fog- Elrendelik az indítását, de a.r- már, hogy a.z irányvágányra 
nak levonni, mert amig a teg- r�I �en:i �ndoskodnak, h_ogy rendJzett dombóvári elegyet 

• h 'h, k • , d 'k I gep JS ideJében rendelkezesre a kovetkező éjjeli szoJ.iála,t-na!n ° 

_
ero es sege e, ma

, álljon. Januárban például 25 baon - 24 óra múlva - tiá• meg tev��nykedhetn�k, ad- esetben kell7tt volna közle- boritatlaoul a nalyén talál-dig a cinikusan be3e!entett I kednie, de tizszer nem indul- tu-k, 
,.megismétlés" veszélye fen'll,- 1 haltott géphiá.ny miatt. Feb-
áll, ruárban hatszor maradt el s 
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·75 éves a szegedi Hazánk munkásk.órus 1 \\\aJ)OO�la��� � 
nács, a vasút helyi, mozgal
nú és szakmai vezetői elótt 
László Károly, az énekkar 
elnöke emlékezett meg a 75 
éves múltról. Ezután került 

Versenylelhíms 

A szegedi vasutasok a fel
szabadulás évfordulóján ün
nepelték munkáskórusuk 75 
éves jubileumát. 1889-ben a 
szeged-rókusi vasúti ml'.lhely
ben alakult a Hazánk Dal- sor a vend�gkórusok köszön-

Húsvét •->umba.tján történt. Nagy ládákban Tiadmn w� tésére, az ajándékok, elisme- .,,.. 
rések átadására. vadn11ulak külföldi út elött. . , . 

a TUIÚM sporCk!ubok, fble
mek. szolgálati helyek, hiva--
1alok társadalmi SJ)Ol'tpá,lya,
épílésl és karbantariasl moz
ga1mának f.ovábbfej)esldéllére. 

Az. elmúlt években szak
szervezetunir felhívására or
szágszerte igen jó eredménye
ket értek el a vasutas sport
lclubok, üzemek, szolgálati he
lyek, hivatalok a társadalmi 
soprt,pályaépítés és karban
tartás terén. Bebizonyították, 
hogy kevés költséggel a vas
utas dolgozók, sportolók kez
deményező erejével . haitható
san lehet javítani a létesít
mények álla�t. 

Az eredmények láttán a 
kulturnevelési és sportosztály 
helyesnek tartja a mozgalom 
folytatását, s a társadalmi 
sportpálya épftési és karban
tartási versenyt 1964-re .is 
meghirdeti. 

A verseny célja: a testne
�és és sportmozgalom széles
körű elterjedésével, fej lódésé. vel arlányban nem álló sporl
létesítmények bővítése, to-

l. helye7.ett 8000 
II. l'M,lyerett 6000 

III. helyerett 5000 
IV. helyezett 3000 
V. helyezett 3000 

A társadalmi munka _ érté-
11:elése a beérkezett jelen,tések 
alapján, szakembereik bevoná
sával történik. (A jeZentéBt 

vá.bbfejlesztése, a sportlétesít-
méllyek karbantartásának tár
sadalmi erővel való segítéoie. 
A mo:r.galom elsősorban a fia
talok, de mirulne vasutasdol
go:w, sportoló önkéntes se.gí1.• 
ségére számítunk. 

A társadalmi sportpálya
építési és karbantartási ver
senyen minden vasutas sport
k.!ub, üzem, szolgálati hely, hi
va.tal r� vehet. 

Feltételek: 
a) a meglevö ,portlétesít

mén11ek társadalmi munkával 
való felújítása, karbantartása, 
csoportosítása; 

b) ú; sportl.étesítmén11ek 
(röplabda-, kézilabda-, futó-, 
labdatúgó-, kosárlabda-páll/<l 
stb.) tá1'sadalmi úton törlénö 
építése. 

A Vene,JQ' díjazáA: 
Szaks:ziervezetül)k elnöksé

ge az öt legjobban dolgozó 
üzemet, szolgálati helyet, hi
vatalt, vagy sportklubot ösz
szese.n 25 OOO forint értékű 
sportfelsrereléssel jutalmazza 
az .alábbiak s2letinlt: 

forint érték(! felszerelés 
forint értékű felszerelés 
forint érték(\ felszerelés 
forint értékű felszerelés 
forint értékű felszerelés 

1964. december ZO-ig kell az 
MB..n keresztül a szal<sze1'
vezet központjába küldeni.) 

KuUúmevelésf és !llpOl.i,
oszt.ály 

A közgyűlés után a jubilá- Aztán megjött a „aumtdani", s a ladakat kezdtek fe!1>4-
Jó kórus közel egyórás hang- kolni. Hogy, hogynem az eg11ik ládából er,11 jókora tapsífüle, 

versennyel köszöntötte ven- k,szabadult. .. , 
dégeit. Utána a vendégkó- Hipp-hopp furgen ugr?tt •. · : . - . . 

1 . 

rusok szereplésére került sor. . Lett is riadalom! f!usvet, nyus.,, �()()Jak meg. Fogjuk 
Az évforduló alkalmából I meg/ - kiabáltá� a ?ámesz�odó utasok. Tobben_J�tottak utB�, 

, rendezett kiállítás több száz ; de a n11úl úg11 látszik felme,:te a. mez_ö, az erd? es a pesti �o
, fényképe, a különbözó új- ' rengeteg közti különbsége! es_ k.et. �aro111; ugras �tdlti meg_alit 

ságcikkek. plakátok, emlék- a fal mellett, majd hosszu füle,t hátrahuzva, fél-ce meghu?6-
tárgyak mind-mind a fejló- dott. . a hu· -·""' dés egy-egy állomásának ta- A vadászok megt.c,rpantak. Az e!ll/ik azonban •-
núságaL A •700-nál is több n11úlpecsen11e remén11ében. nyúlt volna utána. Az állat 111/Ú-
fellépés mellett sikernek 

I 
szitett, sziszegett mint a m�rges macska. 

számft az is hogy jelenleg , Emberilnk fogta volna M meg nem i.s. 

a kórusban Aztán odament egy raktan munkas es szakavatott kezzel, 
több mint 2Ó fiatal tag van 

I 
A n11úl csak s:zi.3zegett . . . . . . . 

De ott v�n még ma is kö- fülénél fogva vis�zatette a . szökevé�_11t., a Iá.dá�. Alig kapáZ�
zöttük a 77 éves Bakos Béla ::ott. gondolra tan, hogy mkabb JOJjon eg11 b1zon11talan ku!
bácsi aki két évvel idősebb földi utazás, mint rövid szabadsúg után eg11 biztos halál itthOII, 
a kó;usnál és 1906 óta meg- pesti lábasban, hosszúszafttal. áfonyát•al. 
szakítás nélkül tagja. Tőle 
hallottuk a jubileumi ün-

- lyf -
Bakos Béla 

1 nepségen: .,Messziről jöttünk 
és Olvasókör. Azóta 75 esz- és szép úton járunk. Vállal
tendő viharát és megpróbál- tuk az utat. a harcot, a nyug
tatást állta ki e kórus. hatatlan, vidám életet árasz-

- 63 hallgatója van Békés
csabán a forgalmi és keres
kedelmi munkásakadémiának, 
melynek elóadásait a 8 smk
ooztály dolgozói tartják. 

- Sintörest fedff.ett fel Al
soors állomás 8. vápayáa 
Má.di László s:únrámoló. A 
törött sín kicsettlésénl uer
sa.n elhá.riiot.ták a bal�! ve
szélyt. 

A jubileunú ünnepségre az tó munkássorsot. Elértük azt 
:tszaki Járműjavító Törek- a megtiszteltetést is, hogy 
vés kórusa és a szakszervezet 1959 óta fér!ikarunk a sze
szoclallsta kultúráért jel- gedi szabadtéri üi:nepi já- - ú3jászervezték a KST-t 
vénnyel kitüntetett központi tékok cselekvő reszese az Zalaegerszeg állomáson. A 
vegyeskara Is Szegedre lá- operakóntsokban... dolgozók Kolcsi>nös Seg1tó Ta
togatott. A zsúfolásig meg- Mi is köszöntjü� a jubiláló I karékpénztárának most 56 
telt Petófi Múvelódésl Ott- kórust, kívánjuk. hogy a jö- tagja i:an. 
honban a szakszervezet köz- vóben is járjanak élen a mun-
ponti vezetősége, a Népmú- kásdalkultúra terjesztésében, - Felújítjá._!c Sz_egedein _a 
velési Intézet a városi ta- ápolásában. vasutasok. Petofi Sandor Mu-

' ______________ velódésl otthonát. Az állo-
mási, a fűtőházi és a pálya
fennntartási szocialista brhcá
dok társa.dalml munkával se
gítik az építkezést. 

A Hivatalos lapból 

A Hivatal"" Lapból a azakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajanljuk a következő
ket: 

A szerkesztőség üzen· 

- KISZ-vezet¼ továbbkép
zése, A debreceni jármújavi-
1óban sok liatal dolgo:r.ik. tp
pen ezért nem mi,ndegy. hogy 
a KISZ hogyan foglalkozik 
velük. Az ifjú.sági munka ha
tékonyabbá •étele érdekében 
a közelmúltban egyhetes to
vábbképzé,;ben vettek részt 
az üzem KISZ-alapezerve:ae
teinek vezetői. 

A román asztaliteniszezők visszavágtak 
U. azAmból: Az ú;J!tási javasla

tok szakVéleményezésére meghir
detett verseny értékelése. 

104 910/1964. I /2. B. Az érvényes 
allamvasuti üzemi jutalék szabály
zat m6dositá6a. 

Peez.4.r István Cyör. Mt:1>t�rhází 
Lástió Székesfehérvár. Kisvtrd.at 
,JAnos, Antal Jól.8ef Miskok, Kiss 
Lajos Also<'lrs, Snládi Sándor, dr. 
Bánk!alvy Gyula, Tótka Karoly 
Szeged, Behtn Rózsa Kazincbarci
ka. Bognár Károlt Tapolco Bol• 
dlzsár Gyula Beke.,csaba, Foki lst
ván Budapest, Pál Dezs6. TO(h 
Gyula Várpalota, MarkCll9 �Tózset 
Zalaegerszeg. Bódogh Mihály 
Dombó,·ár, Ceglé<II Sándor Deb
recen, Fog.ae r ... ál Szentes. Tóth 
J&,,o.ef Plllscsaba, Levelelk<'t la• 
punk anyagihoz f•lhasZlláJJuk. 

- Kazincbarcika szocialista 
város fennállásának 10. év
fordulója alkalmából a város 
fejlesztésében kifejtett ered
ményes munkájáért elismerö 
oklevéllel tüntették ki Horto
bágyi János állomásfónókot. 

- Huszonöt ' brigád verse
nyez a szocialista címéri a 
dombóvári fűtőházban. A VB• 
,;eny ériékelésére az idén iJ 
módszert ,·ezettek be. 

CSM C/uj-Vasútépítók 5:4 

Április 10-én, a Sportcsar
nokban rendezték meg a Vas
útép!tó Törekvés és a román 
CSM Cluj asztalitenisz-bajnok
csapatok közötti döntót az 
Európa Kupáért. A találkozó 
elótt sokan találgatták, vajon 
melyik csapat nyeri a dí.-;zes 
kupát. Tavaly a Vasútépítónek 
sikerült. Berczikék hatalmas 
küzd�emben, 5:4 aranyban 
győzték le nagy riválisukat. 
Az idén is sfmán eljutott a 
döntóig mind a két csapat. A 
papírforma a román bajnok
csapat melle� szólt. Annál Is 
in kább. mivel a Cluj három 
ját&osa, sőt még a negyedik 
is egyenlő a román na,gyválo-

csak abban M. esetben sikerül 
másodswrra is meginyerni, ha 
Berczik núndhárom ellenfelét 
legyőzi, Rétit és Negulescut 
ugyan sikerült legyő:r.;nie, de 
Giurgiucával nem boldogult. 
S mivel Holló egyetlen játsz
mát l!e'l'Il tndoút megnyerni, 
Berczik és R07Sás 2-2 gyó
relme kevés volt a kupa elnye
réséhez. 

A román együttes 5:4 arány
ban visszavágott a tavalyi ve
reségért. ------

NÉGYSZÁZ FACSEMETÉT 
ÜLTETTEK 

gatottal. ! Nyolc brigád vesz részt a 

106 570:1964. 1 /8. A. Biztonsági in
tézkedések a pályán, a \'ágányon 
(vágányzaton), továbbá a Jelző- és 
blztO&itóberendezb.eken végzeodó
épltési. átalakltAsl. felúilt.ásl és 
!enntart:\sl munkák engedélyezése
kor. 

H. számból: 108 4.51/l!IM I/3. A. 
Nemzetközi osztály szervezése a 
KPM I. Vasúti F606%tályon. 

101 941/1964. I /3. e. Az ólom
ártalomnak kltett munkakörben 
dolgozók tisztítószerrel és tilizt.ál-
kodá•I eszk:ö,ölckel való ellótáN 

1:.. aomból: 107 837/1964. 1/3. e. 
A Munka Törvénykönyve egye.e; 
rendelkezéseinek módosítása. 

106 352 '196t. 1/3, e, A dolgozók 

Bognár Lászlón� Gy6r: Ve,...e 
me�b.at.6, de ne.m alt:al.JnM köz„ 
lésre. 

Illés Gyula Pée,,: A bel<Oldüll 
vt-rs cyeng-e, nem kö:zö1h�tJúk. 

ÚJ KÖNYVEK 
cgé.szsége és testi épsége védelme- 1 D. Vlsnyevszkij , A betvenkett�
vel kapcsolatos kérdések szabálro- dik nap (Kossuth Kiadó). - SZll
zása, 1 vásl Lajos: Albfrle• a Sfp utcá-

107 942,1004, I '3 e. Az államvas- ban (Magvet6 Kiadó). - Blkov: 
úU dol,iozók védőken6casel tó� A .barma.dik ral<Ma (Euróoa Kl
ten6 ellátásának újabb azabálYO• 

1 
a.do}. - Heve5i András: PArl.7�,l 

zása. esl! (Szépirodalmi Kiadó). - Gá-
108 559/1964. 1 3, e. A vaoutas do!- bor Andor: Igen, kollfgá!m? (S>ép
gozók 1964. évi hast!fu,,z elleni lrodalmll. - Máté György : Fények 
v,döoltása. a dzoungdben (TtnC11ic,, Kiadó). -

Az NDK versenyzői nyerték 
A nagy tét kissé Idegessé . szocialista munkaversenyben a 

tette játékosainkat. Tetézte I békéscsabai g;azdasági vasúti 
mi.ndezt, hogy Holló után Ró- fütóházban. Első félévi tervú-
zsás is vereséget szenvedett a I ket teljesítették, A ,·állalt w·-

u s I e t 
, 

b · k , t kitűnő formában versenyző s3dalmi munkát is elvégezték : az OrOaSZ a 1nO SaQO 
Rétitól. Igy a román csapat I mindegyik brigád 50 facseme-
2:0-ás előnyre tett szert. 1 tét ültetett el. 1 

e;, 
A .!'J'emzet7<;<izi_ . !'asutas 

I 
rl_nbm r_endezte meg a máso-

Ezután a szakemberek már I B. Gy. �portszovetség aprills -· és 6- d1k férfi- és női vasutas tor-
ti.6ztán látták, hogy a kupát Békéscsaba a között az NDK-beli Schwe- nászbajnok._<:ágot. A négy na-

KERESZTREJTVÉNY 

pig tartó küzdelemsorozatban 
a férfiaknál és a nőknél egy
arán► a vendéglátók végeztek 
az elsó helyen. 

Az egyéni összetett versenvt 
Köste Klaus és Tarke Ute, :._ 
mindketten az NDK verseny
zői -. nyerték, összetett csa
patban is az NDK tornászai 
végl?ztek az első helyen a szov
iet. illetve a csehszlovák tor
nászok előtt. 

„Szocialista pálya m.,.•teri 
szakaszr cim-ért ,•ersenyez az 

ómiskolci Pál11afenntartási 
Fó-nókség Mg11 pál11amesteri 
szaka.�za. 

- A miskolci vasutas kcp
zómúvesreti szakkör nt fia ril 
tagja jelentkezett fföskolara 
A s?,akkör egyébként 15 éve 
müködik A másfél évtizedes 
jubileum alkalmából a nvári 
hónapokban kiállítást rendez
nek. 

- A t•asútbiztonság nőt•e
lése érdekében 18 megáll6-
rakodóhelyet, illeh·e iparvá
gányt latnak et' fedező ;elzó
berendezéssel a szombatheh,i 
igazgatóság területén. E:rre a 
célra mintegu 4 millió forintot 
fordltanak. 

LAKÁSCSERE 

Dunaharaszti M . .\ V állom ... • 
tpl1!Pté:ben levö II. eme!etl �zoba 
konvha. élt>&Sknmra. mefö;�khelyi:::.�
�P1cb�l éc:: ga1:dasá�! udv3rból ál 1 fi 
lakésomat elc�er�lnf-m budape 
va«v körnvélcl fölc�olr>•Pc; 1,-,,, . .,....,,,.. 

VSP.:Y kétszobás lalcásf'rt. .ErdPk-
16dn1 lehet: S1e-ndrel Ki •MinnP· 
'161 BudapP.St Dunapar1 á1lnm:t
Sf>n, 

- 3 szobás utr..al. telefonos :\-IA v
takásomat elc�crt!-lném bt>lterWii>t\ 
1 s1-oba hallos, öc..s7.komfonns ta
n:ic�1ra Cim :  Bo VUI., Barosc=
tér 6. m. em. Teteron : 331-2i5. 

- Etrserélm'm Burla™"'�t XIV 
l<erutetben tevő 2 S7oba flE">"-7.knm
forto�. alacsony bén'.1. termő stvO-

Vlzszlntes: 1. A SZOT munkás· 
•édelml mmíesztlválján els6 dlJ
Jal kltüntetett vasutas tárgyú film 
cime. 15. Csendes-óceáni sztget
\'Uág lakója. 16. Vércsatomák. 17, 
Régi római pénz. 19, Maró folya
dékban. 20, Szándékában volt. :n. 
Dunántúli hegy, televíziós torony
nyal. 23. Becézett n<'l! név. 24. 
Kérdőszó, 25. Téli sport. 26. Szent
kép. 28. Háziállat. 29. DUhöng6. 

rémaJakú nö a mitológiában. 31. t bamában 62. Erdei állatka. 64. 
.l:!""'émes elem. 33. Nádasladány p&r- 1 Azonos betük. 66. Fafúvós hang
Ja. 35. Becézett női név. 38. A ' szer. 68. Sp1tesügyJ Minisztérium. 
beépitetlen terület a városban. -«1. \ 10. Győri fut�UcsapaL 71. . . .  n.iák, 
Csűcsa. 42. Komárom megyei köz-

1 
szur06 szagu gáz. 73. Latin rnü

ség 43 Ktmon<lott betű. 4j. Az I vészet. 74. Volt ideJe. 76, A gep
anYag legkisebb részeeskéJe. 47. koastvezetók abe--Je. 78. Zamat. 79 
Beosztás jelzés. 49. Morzehang. 50. Verve. 80. Pihenés, idegen szóval. 
Földműves szerszám. 52 Található. FUggőleges: 2. Fed. 3. Veszprém 
54. Fekete, franciául. · 56. Rege. megyei község. 4. Ed�ond, híres 
58. Fogkrém-márka. 60. Folyó Al- ���1:

h
z
a
e�����o.'8:�"�t ��e:� 

_..,.,......,.,.......,,--::,r-7r-::r-;r-7tr;;r-T-;;;.rw1r�m7�il � .. 'b��
a

��il':i\�a���if
0 

8�'t�':;� 
tos fele. 9 személyes névmás, 
10. Olvasás

7 
feladat, olaszul. 11. 

Trornbltahang. 12. Költc5I termék. 

A tornász bajnokságon llZ 

I 
ra�

1

T;'!t��:!bő�
a

:ff�•f ;lás��-;.�
r

�i USIC elnöksége részéról dr. kisebb, · tanácsi r<'ndelkezésO ,•ag•. 
Soproni József. szakszerveze- "l\lt .A. V-hl<".4�r�. t;rdPt.t�r-1,.._: TP),pt- rtp 
tilnk titkára volt jelen. :�;;1�pr:.,��o�c;te 21-Z?-tJl a 206-

- Két évvel ezelőtt ke211i• 
tek m<>g a györi vasúti Mba
h1d prm .zórikus hid.5zerkeze. 
tének újjá-építé«ét. A munka 
befejezé«ét az év vegére ter• 
vezik. 

- Folytatják az állomások 
világositásának korsz.erúsíté
tiét a szombathelyi igazgaio
,-ag területén. Az Idén 12 Al
lomá.s kap v1llanirvllágít.ást. 

- �5 tonna súlyú szálltt• 
mány t•asúti és közuti 1zálli
tá�ára egyaránt alkalmas ko
csitípus! épftettek az angol 
t·asutak szamára. 

- Az elmúlt évben 14 bri· 
gád tűzte eélul a szocialista 
dm elnyerését a záhonyi á'
rakóban. Az Idén 83 brigá• 
harcol mt'gSzerzéséért. 

t::!ete kockázt�t.asával 
mentette meg egy. ll sínek 
között játszadozó kishú é:e
tét áprills ,�n Sarvaí József 
rnozdonvvezetó. a Baktalo-
rántháza-KisYárchl közötti 
\ onalon, 

- A Budapest-Jóst•affr-
Aggtelek közötti gyo•avonat 
május 30-ig munkaszüneti no.· 
pokon. május .1 1-töl pedio na• 
ponta közlekedik, 

MAGVAB IIASUTAI 
F'etelOs ;zerk�zt.O Gu1Vé! Jtnos 

Fel PI& Ida dó: :<zsl><" .t.ntal 
szerk�ztOSe,e: 

Budapest Vt .• 8PDC'ZŰf o U 
re.leton · véro!itl 424-lM 

0zem1 u-1-; 
rer1es2u • Neoor.1sva t.aok11dd 

v11111a1 
Bud10e,�1 Vtt Ra.ki,c,zi d:1 54 

SZ1kra Wonvomda 
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Zenében ária, francia szóval. 22. 
Hideg, száraz szél. 24. Part a Ko

la-félszlgeten. 27. Dal, 29. Magas 
hőfokon van. 30. Enekhang, 32. 
Labdajáték. 34. A.svany. 36. Folyó
part. 37. A vizszlntes l•ben ldé
zet.t fllm fószerepJ6Jének balesete. 
39. Stllus. 41. Pozitív töltésO elem. 
44. O!sze. 46. • , ln Hungary. �8, 
Elszámoló bank. 51. csapadék. 53. 
1:nekll! hang. 55, Hal. or06ZUI. 57. 
Száz vasutat . . .  59. Vissza: elföl
del, 61. Az Alpok egy része. 63. 
Ezen a helyen. 65. Régi magyar 
személynév. 67. Tokaj híres bora. 
69. Férfi név. 71. A fájdalom, 
72. Darabold! 75, Keverve vés. 
76. Vajon az? 77. Zalaegerszegi 
Torna Egylet. 80. Kettős mással
hangzó, 61. A. T. 

Bekllldend6: vlzszintes 1 és ffu?
gőleges 37. 

Beküldési ha1Arld6: május 10. 
A.z e!6z6 ker.,.ztrejtvény helyes 

megfejtése: Köt6ál!omás. Felépít
mény. Hézag nélküli. Aláverl!gé-

1 P"Jtönyvel nyertek: Parány! Jó-

Tanu ló vezető 

l z.sef, Bal'cs, Bajcsy-Zs, út 106. Ba· 
zsó Ferenc, Kisterenye, Köztársa
ság út 1. Novák Anna, Tapolca, 1 szent Györ�y u. 29/d, Sulyok Pál, - Szolgálattev5 elvtársi Leg11en el/Svigyá-

1 Gyöngyös, BaJcsy-Z6il!nszky u. 46 �atos lcezdö m"?tlonyvezetö ;ár be a harmadik 
�o"�

re
�:"1utc!r��ébet, Bék�ám- � -

vágánl/ra. 

. � 

Rendel kező p róba súgóval  

- Ez igen! k/vű.lT/Sl fújja a forgalmi 
utamtást 

( Pusztai Pál rajzai) 
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A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 
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VIIL EVFOLYAM, 9. SZAM Ára 40 fillér 196t. MAros t. 

A 75. MÁJUS Békenag,ygyűlés Békéscsabán 

A 
szocialista államok közti 
együttműködés kedvező 

lehetóséuei nem önmaguktól 
Rakodási rekord 

11alósulnak meg. Csak akkor Április 21� a kocsik ki- és 
11álnak valósággá, ha felismer- berakásánál rekord született a 
;ük ezt a szükségszerűséget miskolci igazgatóság területén. 
és leküzdünk mindenfajta szúk Megraktak 3317, kiraktak 2716 

kocsit. A 'kliváló eredményt az nacionalista korlátoltságot, árukezelési helyek tervszerű 

Ismét csökken a gyorsvonatok menetideje. 
- Május 31.én lép életbe az új menetrend -

A május 31-én életbelépő 
új menetrendről tartott sajtó
tájékoztatót április 22-én 
Császár László elvtárs, a 8. 
szakosztály helyettes. vezetője. 

- A növekvő személy- és 

lekedlk majd a Miskolc
Siófok közötti hétvégi kirán
dulóvonat. 

Új ingajáratok 

áruszállitási feladatok sikeres Nagy gondot fordít a va
megoldására a vasút új m,e- sút a munkásvonatok túlzstf
netrendjét úgy szerkesztettük foltságának enyhítésére. A 
meg, hogy gyorsabb legyen a bevált ingajáratok május 
közlekedés, csök:kenjen .a szie- 31-tól már nemcsak a Nyugati 
mélyszállltó vonatok :zsúfol�- pályaudvarról, hanem a Keleti 
sága - mondotta bevezetójé- pályaudV'�rró! is indu;Jnak. 
ben. � Nagy gondot fo,di- Különé¼;en az újszászi vnnal 
tunk a városközi forgalom tehermentesítésére fordítanak 
megjavítására, ezért a Bu- n.agy súlyt. Az új menetrend 
dapest-Pécs, valamint a életbelépésétől a Keleti pá
Dombóvár-G11éké.nyea közötti lyaudvarról 7 ingaszerelvény 
gyorsvonatokat motorvonta- Otöz!ekedi,k majd. A Nyugltti 
tásra állitjuk át. pályaudvarról 7 új szerel-

A Budapest-Békéscsaba- vénnyel bővül az ingarend
Mezőhegyes közötti gyor&vo- szer, úgyhogy erről a pálya
natokat a korábban Bécsbe udvarról összesen 76 inga
közlekedett zárt, több részes szerelvény közlekedik majd. 
sT.erelvénnyel közlekedtetjük. Vidéken a már közlekedő 
A menetidő általában 15--20 vonatok ésszerű csoportositá
perccel lesz rövidebb. A sával, illetve egy-két új vo
Ha;du Expressz a jövőben nat beállításávaJ a három 
Nyíregyházáig mint gyorsvo- műszakváltásnak megfelelő 
nat, azután pedig mint kóz- menetrendet alakítottak ki 
':'etlen !z7mélyy_onat kbzl_7ke- Kaposvár, Székesfehérvár, dik Mateszalkaig. Igy kozle- Du.naú.•város és Debrecen kedik a Szabolcs Expressz is. l . � 

A Lillafüred Expressz Buda- terségeben. 
pest és Miskolc között gyors- .. . 
vonatként, onnan Ozdig köz- .Nemzetkoz1 forgalom 
vetlen személyvonatként jár 
majd. 

A Székesfehérváron át köz
lekedő szombathelyi gyorsvo
natokkal továbbított zalaeger
szegi közvetlen kocsik Babá-

Ha számszerűen nem is, de 
a menetidőben jelentős vál
tozások történtek a nemzet
közi személyforgalomban is. 

A legtöbb helyen Diesel-von
tatásra tértek át, s ezzel a 
nemzetközi vonatok menet
ideje például Bucfü.pest-Zd• 
hony és Budapest-Curtici kó
zött 25-50 perccel rövidi.il 
meg. A Bait-Ortem 
Expressz nyári mentesítő ve>
nata helyett június 15-tfil 
szeptember 23-ig Nord
Orient Expressz megjelöléssel 
új gyorsvonatpár közlekedi'it 
Varsó és Bukarest között, Bu• 
dapest érintésével. Mivel •a 
Budapest-Wien E;ipressz 
nem tudta minden esetben 
elszállítani a jelentkező uta
sokat, az Orient Expressz 
megfelelő befogadó képességű 
szerelvényeivel május 31-t-31 
ismét Budapestig közlekedik 
majd. 

A nyári időszakban Bu-
d'a.pest-Bécs-Párizs között 
közvetlen kocsljárat Is lesz, 

A megnövekedett csehszlo
vák-magyar utasforgalom 
jobb lebonyolítására az új 
menetrendben Bánrévénél és 
Rajkánál is megindul a sze
mélyforgalom. Komárom'MJ, 
Hídasnémetinél, Sturovónál és 
Somoskóú;falunál újabb helyi 
járatokat állítanak forgalom
ba. 

A továbbjakban a vaslit 
által nyújtott szolgáltatások,
ról beszélt Császár elvtárs, 
majd rátért az áruszállítás 
problémáira. (Erről leglcőze
lebbi számu.nkban adunk hírt.) 

tól Zalaegerszegig gözvonta
tással ugyan, de gyorsvonat
kúlt közlekednek, s így a me
netidő 40 perccel lesz rövi
debb. 

Konferenciára készülnek a világ 

A balatoni forgalom asszonyai 

Kiváló vonatkisérók 
Bp. Keleti pályaudvaron 21 

vonatkísérő brigád versenyez 
a .szocialista cim elnyeréséért. 
E brigádok közül kettő már 
szocialista jelvényt, öt, okle
velet kapott. 

Vonatkísérőin.k egy része 
nemzetközi gyorsvonatokon 
dolgozik. Német nyelvtanfo
lyamra járnak, hogy megért
sék a külföldi utasokat. Jó 

szolgálatuk pontos teljesítés.!
vel elősegítik a vonatok me
netrendszerin ti közlekedését, 
a kulturált utazást. 

Varga Istv,n 
Budapest 

Négyszeres 
szocialista brigád 

1 

munkájuk eredményeként 
mar külföldr<'51 is kaptak el- A balatonkenesei pályames
ismerést. Szigetvári Győző vo- t.eri szakasz „Új élet'' szocia
natvezető és Szabó IV. József lista brigádja negyed&Zer 
jegyvizsgáló szolgálatuk éber nyert.e el a szocialista brigád 
ellátásáért kiváló határőr jel- címet. 

melyek céljaink útjában áll- kiszolgálása, az áruirányitók 
nak. A szocialista internacio- operatív közreműködése segí- Politechnikai óra Szeged-Rókus !Ulomáaon. A naUzmus erősítése meggyor&it- tette elő. A miskolciak most technikum hallgatói gyakori vendégek a ue-

vényt, Darnyik András, Vín- Varjú Ferenc előmunkás a 
cze László, Laczkó Béla és brigád vezetője elmondotta. Szabó Károly jegyvizsgálók hogy 1964-re újabb szocialista 
pedig jutalmat kaptak a ha- szerződést kötöttek, mert át
tárőrségtől. Jóua Ferenc és lagon felüli eredményeket 
Tátrai Bálint vonatvezetök akarnak elérni. A kiváló bri-ja belső fejlődésünket, nem-

, 
(.jiabb csúcseredményre ké- gedi szolgálati helyeken. A képen Vida Teréz, int&.6, forgalmi 

zeti céljaink mielőbbi megva- szülnek. S'ZOlgálattevó magyaráz a jövő vuutasa.lnak. 
lósitását. Bakó J� (Horváth Erika felv.) 

balesetelhárításért kaptak gádot Kárász Albert műszaki 
pénzjutalmat. / főintéző patronálja. 

Ezek a szocialista brigádok Kiu LaJN 
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újíló mozgalom • AI). • " „mi lliomoJat Előítéletek nélkül 
A múlt évben hárommal gyarapodott a v&sutas újítómo:,;galom ,,milliomosainak" 

sz.ama. Szocialista mllliomo
mosok ők - újításaik révén 
több mint 1 millió forinttal 
gyarapították a népgazdasá
got. Méltán megérdemelték 
az aranyjelvényt, amellvel 
�azánk felszabadulásának ·1 9. 
evfordulója alkalmából ki
tüntették őket. Szorgalmas, 
dolgos emberek. Jó példát 
mutatnak minden vasutas
nak. Gratulálunk nekik és 
kívánjuk; csak így tovább. 

l -volt ezek között. A legutóbb 
elfogadott például 150 ezer A cigány dolgozókkal való j vasúttól, mert „bántotta.", ·

, 
fűtőházban minden clgán7 

forint megtakarítást eredmé- foglalkozá.�ra vonatkozó hogy tanulnia kell. A tapasz- szervezett dolgozó, rendszere
i nyezett - mondotta. SZOT-ha1itroi.atol a Borsod I talat szerint a nevelés azoknál sen fizeti a tagdíjat. A társa-i E javaslatával gyór állo- megyei bizottsag gondosan vezet eredményre, akik már I dalmi munkában is részt vesz. 

más álmenó fóvágányaln új elemezte és végrehajtását fo- . odáig eljutottak, hogy állandó I nek D. Péter János gépkocsi

megoldással, öt csoport ki- lyamatosan végzi. A megye munkahelyüknek tekintik a 
I 

kirakó például egy 20 tagű a10-

1 térő elhagyásával 40-ról 125 lerüJc\én közel 300 cigány do!- vasutat. pori bizalmija. 

km/órára növelte a �ebessé- ;;ozilt a vasúton. A Miskolci I A nehézségek ellenére Is ér-
get. Arra különösen büszke, F.pítési Fönöksé11n�l 88, az tűnk el eredményt a cigány I A kollektíva erejével 

hogy újítási tervét fogadták ómiskolci Pályaf<'1ln.tartási dolgozók nevelésében. A leg-
el építési tervként. Fönökséonél 6-t. a Sátoralja- fontosabb, hogy semmiféle 

1
, A legtöbb Borsod m� 

tíjhelyi Pályafennta rtási Fö- megkülönböztetést nem alkal- alapszervezet rendszeresen 
;;-- Jl<!.unka_helyemen az „Elő- nöksé11né1 35, az újmiskolci maznak velük szemben. Mun- foglalkozik oktatásukkal, ,u 

T� muszaki szocialista brl- Pályafenntartási Fönökségnél káiuk révén úgy megbecsülik irá.studatlanok részére Mukol• 
gadot vezetem. .. Tavaly 32. A többi e!szórtan ki,ebb őket. mint a többi dolgozót. con és Sátoralja.újhel11en tan-

Nem az irodában kezdte ... 

aur,usztusban nyert_uk el . az I szol�álatl helyeken. 1 Bírálat és mef!"Vetés c5a!c a folyamot szerveztek. Ilyen te-
oklet•elet, most a J<'lvenyert . . . h k t 

O 
k k ·· 1 ·k t k" tet'-- k o ·  · k ,� 

folyik a verseny Újításokra Ket eve Jelent meg az em- a_nyago_ a . mun a __ e:,u o __ e m .,.,n csa az 3mis 0.._� 

1 1 • , • •• lített határozat Azóta nem- én. A jol dolgozók kozül tob- Pályafenntartási Fönökségnél 

Holló Mátyás múszaki fő- , oldotta a problémát. Azóta sainos . keves idom -van, �e':: csak az idő rövid,;ége miatt 

I 

ben kaptak jutalmat, kiváló tapasztalható lemaradás, ahol 
előadó a 7. szakosttály gé- 1 mindegyik tartálykocsi 5-6 a palyafenntartáS! tec 

_ mt nem sikerült nagvobb ered- dolgozó jelvényt és oklevelet. a 32 cigány dolgozóból még 28 

pészeti üzemi osztályán. 40 , tonná·val több olajat hozhat 
j 

kumban tanulok. De a�ér ményt elérni, hanem elsósor- Munkatárnai szeretik és meg- írástudatlan. Újabban több 
éves. Vasutas pályafutását Záhony térségéből. ban a cigány dolgozók e'ma- becsülik Heinter László kocsi- szocialista brigád vállalta, hogy 
ne;n _az i rodában �ezdte. j _ Megérte a sok munka. Egy radottsáf[a végett. Ugyanis 23 . r�ndezót: aki 1947 . óta dolgo- j a velük együtt �olgozó cigá-
Negy ev1g, mmt alvazlaka- ev alatt 1,3 millió forint meg- szá7.a'ékuk még írástudatlan és I z1k a M,skolc-tisza, pá!yaud- nyokat megtamtjak a betúve-
t�s �<?lg�z<;>tt a Dunakeszi takarítást hozott a népgazda- csak

. 
5,4 szJzalékuk véJlezte el I t'aron és jó munkájáért ki".áló l tésre. A� . Ó�i�kolci , Pál11ci• 

JarmuJav1toban. I 
ságnak ez _az �j�t�s. Az újító a:- általános ískob VIII osz- dol�o:00 okle�elet kapott. T_obb fen"?-r.artasi Fonokségn.e! 14_. 

- A fiatal müszakiak _ 40 ezer forint  uJ1tasi díjat ka- talyat. �0.8 sz•,zruékuk már a
/ 

k1válo d_�lg<;>zó tala}ható koz_ll- tamtotta� meg írni, olvasni. 

tisztelet a kivételnek szí- patt érte. [l. oszlaly el\•egzése után ki- lük az uimiskolcí es az Ömr.&• A szoc1allsla brigádok még 

vesebben kezdenek az iro- került az iskolap3db61. A fel- 1 ko!cí Pályafenntartási Főnök- nem merik elég bátran maguk 

asztal. mint a munkapad mel- A szakvé/eményezók nóUek állami oktatá ba való ség létszámában is. közé befogadni a cigányokat, 

lett. Pedig ez nem helyes bevonása CJlyéb'<ént sem köny- Ezt sem faji elóítéletból te-

mondotta beszélgetésünk al- versenyének győztese n ·ü [ela.dat. Ci gányok eseté- Nincs megkülönböztetés szik, csak nem bíznak eléqé 

kalmával az aranyjelvényes · ben pedig ez ktilönösen nehéz. bennük. Közöttük akad ugyan-

újitó. _ Sajtit tapasztalatom- Mayer József müszaki fő- Főként azért nehéz. mert A bérezésben sincs különb- is a Jegtéibb Igazolatlan mu-
intézó a budapesti igazgató- ,,_ akran váHoztatiák munka- ség cigány és nem cigány kö- lasztó. Tobben csak 19-21 na-
ság I I .  osztályán dolgozik. , helyüket. Olyan is akadt kő- zött. A szorgalom, a teljesít- pot dolgoznak havonta, mert 
1 950 óta vesz részt az újító- zöltú.k aki azért lépett ki a mény a döntő. órabétiik 5,90 enny, elég ahhoz, hogy meg. 
mozgalomban. Újításai ré-

' -e,20 forint körül mozog. A kapják a családi pótlékot.. A 
vén adódó megtakarítás már 1 ------------- Miskolci E:pítési Főnökségnél szocialista brigádokat az ilys 
eléri az évi 1,3 millió forln- . dolgozó Lakatos Bertalan ko- mulasztások elütnék a feltéte-
tot. Mint szakvéleményezó, •_smét adtam be néhány újabb Röszkei eredmények vács szakvizsgát tett, havi ke- lek teljesítésétől. Mégis helyes 
sokat foglalkozik mások újí- Javaslatot. �te megha_ladja a 23�0 f?- lenne, ha a szocialist.a brlgá-
tásaival Is. Ezt a feladatkört - Mit tart előnyösnek az Dicséretre méltó munkával nntot. A c1gany dolgozok ko- dok hát.rabban fogadnák ma-
nagyon körültekintően, szor- újítómozgalomban? érdemel1ék ki a szeged, igaz- j zúl 12_ lakik munkásszál.lás?T1. guk közé legalább azokat, akik 

1 galmasan látja el. Tavaly or- - Vonzóak, szépek a fel- gntoság c!ismeresét Röszke Semmi probléma nincs velük. vállalják az e7.zel Járó kötele
szágos első lett a vasút terű- adatok. Néha az újítási díj állomás va.,;utasai. A kocsi- , 

Bet.arti�k a rendet, fegye)me-
1 

zetts.égeket. A bdgádkollekti
letén a szakvéleményezók sem megvetendö összeg... tartózkodas, tervet 99_5 szá· zettek, ugyelnek a tisztasagra. v„ík neYelő hatása bizonyára 
versenyében. - Mi okozza a legtöbb gon- 1 k k " k"h � 

za- Magatartásukon meglátszik a I meggyorsitaruí a cigányok ön-
M nká"áról • 

d 
e ·ra. 8 ocsi I aszn„lást lO0 kollektiva ,kitartó nev lóm t d „ f • u J . ujításairól ot? százalékra trljesitl'tték. Taka-

e un- u awonak ejlódéöél. előbb 
szívesen beszél. 1 - Sokat kell harcolni a ,·a- ék 

kájának hatása. megszeretnék a rendszeres 
l k 

r os anyagfelhasznf,!ással Szervezettségük ötven.�záza- unkát 
- Eddig 16 Java.slatomat 

I 

va� ato · megvalósulasáért. 20!;I forintot, társadalmi mun-
m · 

fogadták el. Kisebb és na- Hiaba, van még bürokrácia. lékos. Több munkahelyen, így 
kában elvégzett parkosítással a tisztai pályaudvaron és a 

Kisvárdai Já
Miskolc 

I 
gyobb jelentöségű egyaránt Uirlnc:i János és meszeléssel 2957 forintot 

ból mondhatom, hogy 4Z is- , -------------- takaritottnk meg. Sem sze-
kolából kikerült műszakiak- mélyi, sem tárgyi balesetük 
-nak sziikségü/.: van a közi-et- A.z ered,ne'n,:v.nk tanulsa' u.a: 

nem volt. A vezetők lelelősségével le-n termelési tapas=tnlatokra J e- 0 " 
Újítómunkám eredményes-

Az lillomás dolgozói az al-
sépét ,s főként _az t l�en . .i:_�le-

1 � szegedi igazgató.ság teni- , mútt. év folyamán a tervfel-
kotmany ünn!'pére szeretnék A kormány és a SZOT el-

, 
kedvezőtlen alakulásának 

gu tapasztalataim na/, kos�on- leten az 196:J. e,i eredmények adatok j bb tel . . E'lnycmi a „Szocialista szol-
hetem. 1 · k ,  ál · 

0 JeSltet-et. A galati h<'IY ' címe 
. . . a apJW! et zolg· atJ he1v j versenyt rendszeresen <;rtek�l-

nök é_gének 1011/1963 . . (V. 23.) okait. A vizsgálat eredményei 
zamu határozata elfürta az alapján javaslatot terjesztet

tizemi tanácsok átszervezését. tek a vállalatvezető elé a h1-
A hat rozat szerint átalaki- bák fels?.ámolására. E?d1g 1 �  UJ!tásat fogadtak nyerte, el _ a_z elüzem k1tűnte-

! 
ték e� nyth-áno:sag:·a lloz�. Dr. B,mkfah. G�·ula 

el es _valnsltottak '."e� Hol- tM . \ ezeri-gaz.gator et;sme!"és- gond ko<itak' arról ho'"v -Ugl'd 
lo M:ityásnak UJJ!a. a1 nvo- ben 5, igazgató, elismeré!sben munkalendOJet ' m �. el l� 

iott�k az üzemi tanácsot az 
I 

Rendkívüli tanácsülésen 

mán 1,3 _millió forinl evi 25 szolgálati hely részesü,t. munkalelt.ételekkel J)aros�� 
megtakantast m':!la_ttak k1 Az eredménvek vizsaáJat jon. 
a kalkulátorok Fokent a ko- , . . • J " a . 
csijavítás területén fejt ki s�ran_ kitunt, hogy_ azok � SZO;• A , �,skun;��i Pá!yaf<>nn-
újitó tevékenységet. Elmon- galatt helvek te!Jesltettek tul tarra.s,. Főnokség eredmenyes 
dot ta, nem minden ötletét , a tervfeladatokat, ahol kellö m_unkajának egyik ,.titka" 
dolgozi.a ki újításként, sokat gondot fordítottak a s,;ocialls- peldá� az �

-
olt, hogy a főnök

hivatalból megvalósít. De ez I t.a munkaversenyre. ahol a ség muszak, dol_go7.ó1 _ és a 
nem ?1indig sikerül. A Kz-so- mozgalmi szervek és a szolgá- szakszervezc,tJ �1zottság yatro
rozatu kocsiszekrények ja- . . . nálta a 32 szoc1al1st.a br1 i:1adot. 
,•itásának módját például lati . vezeto"k �61. segítettek a A múlt év folyamán össze�en 
úgy átnlakitotta, hogy mód- szoc1al1sta b1�gadokat. A he- 334 dolgozó vett részt a 6zoc:ia
szerével kocsinként több lyesen megszervezett és meg- lista brigádok versenyében. 
mint 70 ezer forinttal csök- tartott műszaki konferenciák Fiataljaink jelentős része a 
kentek a javítási költségek. és a termelési tanácskozások ,.Szakma IfJtí Mestere" mozga
Amikor a javaslatot „hiva-

, 
kedvezően hatottak az ered- lom kereteben növelte músza-

talból" t1;�te. - elutasították. mények alakulására ki. technikai tudásat. 
Amikor u1ítasként adta be, N dt I ecl , A kitüntetett szolgálati he-
nem tudtak kitérni előle az em mara e az er meny . . . . 

illetékesek és - elfogadták. 1 ott, ahol a vezetők bátran tá- lyek 1?"1dáJ� ?1zonyitja, hogy 

- Orülök a kitüntetésnek I ma:szkodtak a dolgozók kez- az e�esz- év-� JÓ munka meg-

�s igyekszPm ezentúl is mél- deményezéseire. Kecskemét I termi gyumolcsét. 

tó lenni rá - mondotta Hol- 1 csomóponton, például 46 javas- 1 Szilád! Sándor 
16 Mátyás. - Most is ran lattal segítették a dolgoz.ók a Szeged 
kidolgozott javaslatom, amely 1 
a festett kocsik m1ors .,zári- _ 

módon olajtüzelés·ú termo-

tszaki Jármüjavttóban is. foglalkoztak az ebédldli 
Már nem „monstrum" szerv, megváUodatásáva.L 

K.íro,;; a ft'IÜ lt't..� ·i-g tagjainak száma csaknem A korábbi munkarend szerint 
' harmadára, 23 före csökkent ugyanis 20 perc volt az ebéd-

Nemegyszer előfordul hogy A tagok munkakör szerinti idó és délután 4 óra előtt 10  
a kocsiv11.c-gálók az uta.�ítás el- meg<:>5zlása:  1_1 _fizikai, 11 mű- perccel fejezték be a munkát. 
lenére a ja"ltásas k ~ikat szaki, I adminisztrati-v dolgo, Az üzemi ebédlő zsúfoltsága 
csak a kocsik ""'Vik oocld., lá  

zó. Egy nő tagja van a ta- miatt azonban 20 perc alatt -.,. a n 
/ 

nácsnak t d "ák J b lfta · bárcázzák le. Emiatt többször 
· · . nem u J � onyo„ m az 

megt- té k, h . A tavaly, megválasztás óta étkeztetést, ezert az uzeml ta-
. or R, ogy �z átado négyszer tartottak ülést. nács jóváhagyóan vélemé-

raktárnok n�m veszi észre a Megvitatták és jóváhagy- nyezte az igaz,:ató rendelke-
.,javltá,;ra" Jelzési, mert az ták a nyercségcészesc-dés zését a 30 perces ebéd idóról. 
ellenkező oldalról írja fel a elosztásának tervezetét. A l!'gutóbbi ülésen örömtel-
kocsikat. Az üzemi tanács megtárgyal- jes feladatnak tettek eleget: a 

Megtörtént már többs.7.ör. ta az idei tervet és értékelte 22-6 napi bérnek megfelelő 
hogy a gyékéni,,:,si kavksbá- a tavalyi eredményeket is. A nyereségrészesedés elosztásá

nyában javítása.s kocsit raktak mult évben gondot okozott a ról döntöttek. A vezetők fele

meg. A helytelen megrakást vállalatnál, hogy megnöveke- lősségével mérlegelve a hely

átrakás követte aminek ""'Z- 1 dett a jármü_vek javftá�i idő- zetet, úgy határoztak, hogy 

d . ' . .  . ..,.. 1 tartama, az ugynevezett „át- ,--ak 20 napi nyereségrészese-
aságtalan volta koZISmert. futási idö". Az üzemi tanács dést fizessenek ki. a többit t.ar-

Várfalvl Gyula I tagjaiból alakított bizottság talékolják a dolgozók jutal-
G,·ékényes é t I á mazására, az üzem munkáját , ez r e emezte az tfutási idő elősegítő célfeladatok honorá-

lá ára. 
Az üzemi tanács kollektív 

felelősségérzete nem ösztönös, tását oldaná mea gazdaságos 1 
ventillcitorok segítségére!. - Fiam a Műszaki E(lllt>• 
Tekintettel a kocsihiá1iyra. a tem uilla mosmérnöki fakultá
"asút szamára nagyon elö- sán tanul. A napokban hozta. „A vasút az él ef em . . .  

0 Elgondolkodom. Hánv és nem a \'életlen szüleménye. 
hány ember kószö-n.heti Iván- T_agjai a vállalat törz.sgárdá
/i Ferencnek. hog11 eQyszer _ Jahoz tartoznak. Gara József 
talán 20-25 évvel ezeU>tt _ 1 diszpécser például 36 éve" nyös lenne ez a megoldás. haza a félévi bizonyítván11át. 

években az emberek is ffW!g- Nézd a'J)(l. egyetlen ara.- változtak körilUittünk. Ami-
Matematikai újítás 

szerzője 

1 nyos fiacsk6.d !e-vizsgázott . A kor Kunszentmiklóson mint professzor azt kérdezte tőlem: forgalmi szolgálattevő az 
Mond Ivánfi fiam, te nem a 
Jtiszságból származol? De iQen. édesapád beosztottja uoltam, 

Rámtisi Tibor csoportveze- Vtila.,zoltam. Az apám is ott ha bejöttek hozztink a pusztai 
tó a 8. szakosztályon dolgo- emberek, csa lc kereszteket raj-
zik 35 éve vasutas, a tartály- szül.etet!. zoltak az átvételt e!ismervé-
kocsik központi intézését irá- f - Ismertem I-vánfiakat n11ek alá. Emlékszel rá Pa.!i-
nyítja. Egyetlen újítassal ug-

, 
Tn?nd.otta a pro�esszor. - A kám ? 

rott eló a „milliomosok;" so- harm,issal megeler,szel? - Nem nagyon. Gyerek 
rába. - laen - mondta a fiam. voltam én mér, akkor. 

Nagy munkát végzett. Há- 1 - Bátran megválaszolt a A oo.rut szolgálatában meg-
rom évig dolgozott újítási gyerek Persze az an11aaot is ·· d 6 
:wvaslatán, �ely a tartály- 1 ismeri. Eléa sokat tanul. _,_ orege ett, h fehér hajú Ivánfi 

• � • FeTen.c tovább szövi a beszéd kocsik hordképességének jobb 
I 

zol. Va.n fogalma, mennyi mű- f<mal.át 
kihasználását teszi lehetövé. szaki rajz van az er,vetemen? 
• - '.Mi volt a lényege újí- · Kiil&nösen az elektromérnöki - Fiatal koromban dolaoz-

ka R tam Ferencvárosban is. Ké-
tásának? !(érdeztilk. i ron. enaeter,. S kér,zeljP el söbb Kápolnásnyékre kerültem 

fizettek be a kezelése alatt baJ nélkül eljutott családja- Bódi Ferenc lakatos pedig 2tl 
l.e-t>ő pénztárba. hoz. Talan egvszeT t>alamikor év� dolgozik a vállalatnál. De 

- Nem könn11ú munka - az én álmaimTa is vioyázott. meg ezek a tapasztalt dolgo-
;er,11eztem meQ. amikor anyám ölében alud- zók sem ismerhetnek minden 

- Valóban nem. EgyszeT tam a vonaton. Hánu és hány f�ladatot: _am�I� összefügg a 
peldáttl ffW!Qlörtént ve!em, t'Dnatnak állított szabad jel- ' állalat 1rany1tasával. 
hoov a bankban 70 darab 10 :őt a kunhalmok köziitt. Hán11 Az üzemi tanács többs�e 
forintos fölé 30 dara.b 20-ast es hánv éjsza.kát virrasztott át ezért 10 előadásból álló 
tettek és i(l11 ragasztották át a for(l<llmi irodában szorr,al- múszaki-gazdasl\gl tan- . 
a köteget, A bankjeauek mé- masan, fegyelmezetten. Most folyamot végez. 
rete meg11eu11ezik. A köteg i_tt ül elöttem hófehér hajjal A két hetenként tartott eló
Ú/111 feküdt elóttem, hogy te- �s sz;retettel beszél a. vasutas adások megismertetik liket 
Zűl 1>oltak a 20-asok, Három eletról. olyan kérdésekkel, mint a 
-na.pig kerestem a 700 forint béralap gazdálkodás. Megta-
hiányt, mía rájöttem, hogy mert megszerettem nulják miből áll a vállalat 
nincs hián11om. Nehéz három a vasutat" önköltsége és hogyan befolyá-
nap volt. solhat6 az. alaposabban meg-

36 év 
- : A  matematika - hang- a . fia:m,1;t . . 186 maga.s. úgy keU állomásfönöknek. Itt. Székes-

Zott a válász. Rengeteg l ra felnezni. fehérvárott 11 ét•ia voltam Nézem.('Zt ar id.6s �sutast. 
s.zámíta.ssal töltési tábláza- 1 Bennünket , k .  t elt k" számadó és fizetőpénztáros. 36 évi szolgálat -van mögötte. 

Hiafl'IJe ez. én sohasem ismerik a jogokat és kötele
csak a. pénzért, 4 rangért zettsé�eket, a vezetők felad,... 
szoluáltam, hanem azért ffW!Tt tait és a vezetés módszereit 
megszerettem " vasutat, · mert A vállalat vezetője, FTösehl 
nekem a vasút az életem - f Gusztáv igazgató elégedett az 
�tta .. - Most nvugdfj !izemi tanács munkájával. Az 
elótt, amikor már ew kicsit átszervezéi óta több i;eg{tsé
elfáradtam, nagyon :Jólesett, get kap ettől a szervtől, bár 
hor,11 emelték a fizetésü.-nket. megjegyezte, hogy véleménye 

tokat kiészítettem a k�lö-n- " mas en ne, e Rám bfzták a kereskedelmi és Eszembe :/U.tnak a párttitkár 
böz6 tfpu

á
sú 

k
t
b
artálykocsik-

k A kedélvesen indu.It társa!- forr,almi be-vételek �zelését szavai. ,.Az elvtárs megismer-
ho;;. A tart lyo . an így csa és minteav 100 •�=•te.s f•�eté- ked,·k �n,•d eov h1·•�tása·nak 
.;, a � dt , t k ll r,ás komolvra fordult. Ivánfi v�•� - ,._ � 

4� · res�,. mara .ere ·e F sét. Felelossénteljes beos,..ás. élő. kic.sit réni -VáQású, de kor-
lemér11i és e táblázatok a.lap- erenc székesfehéruári fó- ,. "' .. 

ján pon.tosan megállapítható, Pénztárnok saját magáról. a - Egy�1111 évben hánu mi!- rekt. intelliriens. öszt.nte, köz-

mennyi olajat tartalmaz a. 'múltjiiTól beszélt. li6 forint fordul me11 a ke- vetlen emberrel. Pártbizottsá-

kocsi. A komorói olajátra-

, 

- Tudod. l>ennünket más- zén? 
gunk pártonkívüli létére is 

kón. ahol például nincs ként neveltek. Mi nem él.het- - 50-55 millió között. 
tiszteli és megbecsüli Ivánfi 

, t „  
Ferencet. Jó oosutas, mindig 

mód a kocs,k mér1er,elésére, Unk il11en felszabadultan - - Gyors szám-vetés: a 11 év lehet rá számítani. ú; beosz-11em !ehetem nazrln•n�,-,,an ki- fordult Kuda.r Pál személuzeti a.latt kcrülbelü.l 600 mt.llió fo- tásában. mint főpénztárnok is 
használni a 1ármúi•ek teher-

, 
vezetőhöz. - Tele voltunk rinttal =z"álkodott, ti·zetAtt . ., 

· · 0 · · ,,_ " • na1111szer„en fMQállja a. he-
biróképesscget. jitasom meg- uáUásokkal. De az utóbbi ki, vett fel a bankból, -vagy luét". 

Egy kacér tavaszi napsu- szerint még a kezdet kezdetén 
gár megpihen arcán, majd a tart az üzemi tanács, munka
vállára kúszik, s ahogy a módszere még nem alakult ki 
felhőket tova kergeti a szél a teljesen. Az út azonban, ame
nap sugaTai széle, kévékben lyen megindultak, helyes, a 
omlanak szét a pály;iudva- népgazdaság és a vállalat dol
ron . • • gozóinak érdekeit egyaránt 

szolgálja. 
' Kocom József L. J. 
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Köszöntjük a Minisztertanács és a SZOT vándorzászla jávai kitüntetett szolgálati helyeket ! 
1 

Ahol jól összpontosították az erőket 
A távközlő- és biztosítóbe- kitüntetést, az MT és a SZOT szociális helyzete is Mint a 

Út a legnagyobb kitüntetésig 
rendezési szakszolgálatnál két zászlaját. Ez pedig nem kis főnökség vezetői elmondották, Celldömölk csomópcmt szol- vult. A .javításra re-ggel �
évvel ezelőtt 10 éves távlati dolog egy olyan főnökségnél. a szereléseket végzó dolgozók gálati fonökségei azzal ke7.d- adott koc#kat jó1·észt maT 
terv keretében vette kezdetét ahol általában ezyidőben több meglehetősen mostoha körül- ték a múlt évet. hogy szo- délben vissza.k,apt uk a f1ltőhá
a nagy biztonságot nyújtó munkahelyen, kis létszámú mények között élnek a sze.. cialista szerződést köU:iltek · ti műhelytől. Mi azzal viszo
biztosítóberendezések és a csoportokban folyik a munka. relő-, i l letve hálókocsikban. egymással. Ki!ejezték a jobb noztuk a. fűtőha.ziak segitsé
vasútiizem irányítását foko- 1963-ban például mintegy 150 A feladatok évről évre nőnek. együttműködésre való kész- gét, hoi,u reggel 7 á1"áig min
zottallban elosegítő, korsrerú helyen végeztek kisebb-na- Nó a dolgozók szociális és , ségüket. Vajon beváltották-e dig beállitottuk a. műhelybe 
hírközlőberendezések építése. gyobb tem1elési feladatokat. kulturális igénye is. Éppen 

I 
a.dott szavukat? a javí.tásra váró kocsikat. 

A szakszolgálat ebben az Amikor a főnökség veze- ezért jogos az az igény, hogy A csomóponton tett láto-
ldőben még sok nehézséggel toivel folytatott beszélgetés a vasút felső vezetése többet gatásunk alkalmával erről Kilenc helyett 
bajlódott. Az anyaghiány még közben feltettem a kérdést : törődjön a TBÉF dolgozói-

, 
érdeklődtünk az állomason és nyolc vonat 

1963 elsö felében is akadá- mt a jó eredmények. a nagy- val. Nagyobb gondot kellene a fűtőházban. 
lyozta a TBÉF folyamatos szerú t�ljesitmény titka? fordítani a hálókocsik felújí- , _ Tavai,.; 1-6 eredményeink Ismertetett néhány adatot 
tervteljesítését. Arról nem is sok érdekes dolgot mondtak · · k - be d · · • �· is az állomás tavalyi e:-edmés 1 \ásara, orszeru_ ren elíese- , elérésében ,iagy része va.n a. szólva, hogy a munka volu- e · s t 1s b nyeiból . A \'onatok jó Jü ter-
mene mennyiségileg duplája - Ha fontossági. sorrendet re. nem u O osor an e�ves , fűtőház és a többi szakszolgá- ilelésével annyi elegyet 10_ 
�·olt az előző évinek. Mind- állítanánk fel, első helyen az munkafolyamatok gépesité- lat segítsegének - mondotta vábbítottak. hogy minden 
ezek ellenére a saját vállal- erők jó összpontosításáról, a. sere. Míklós István állomásfőnök. nyolc vonatnál megtaka•·ílot-
kozásban végzett munkákat kollektíva ö.•szefogá.sáról keH V, F. , - Mozdonye!Zatottságun.k ja.- ták a kilencecliket. A menet-
10l százalékra teljesítették. A beszél ni - mondotta Kiss Jó- rendszerű indításban sze-
múlt esztendőben öt csomó- zsef. a főnökség vezetője. - ,------...:..---------------------r mélyvonatoknál 94.84. teher-
pont, illetve állomás; Fü=es- Pers�e. ennél .,okkal többről L'Onatoknál 54,08 s:áza!ékos 
cibony, Celldömölk. Békés- t'<l n s:ó. Itt kell beszélni e<JU- J\lint már lapunk elózó számában közöltük az 1963. évi teljesítmé n·yilk volt a m úl t  ev 
csaba, Kecskemét és Fényes- egy fontosabb munka gondos teljes,�mén.),ek alapjan a �lin.isztertanács Ptl a SZO'l" nég-y 

folyamán.  
rtk k tt · 1 f  • · a ·  elkés•itéséröl A - elős-erelé- vasúti szolg.ilati helJ nek, a Komáromi c.omópontnak, a t ·e ·apo Je ogos. va o- és 

I t ·1d · i 
-

· • "/ Tá,·közlo- és Bizlosit-0bere.ndezé.si Építési Fónökségnek, a Nagy gondot Cordítot1ak az 
vágányfoglaltság jelzéses be- :e •:b 

pe ?-U -t'� m�
r mu 

�
-

Celldömölki csomópontnak és a Dunakeszi Járuníja\'1tó lJ\- - ininyvonati közlekedésre. l',a
rendezést. A hirköz'ó há!ó7.at  ye • en vegz, · zze a mo - ponként legalább három renis tovább korszerűsödött. Ti- szer.rei jeleniösen lerövidítet- nek ítélte otla a ,·örös ,·ándorzászlót . .\ négy szol.;álali hely 

d�zéssel képzett irányvonazenkétcsatornás távközlő ösz- tük a kinti szerelések időtar- közül a dunakesziek sorrendben immár harmadszor. 1mg a 
tot indítottak és az átmeno szeköttetés létesült Budapest tamat. Hasznos a.::: a segítség többiek elso izucn nyerték d a mag-M l.itüntetésl. a vele járó irányvonatokat rendszeresen -Székesfeh.ért"ár és Mi.slw!c \�1 a;;�u � k 

mozgalm i s;;ervek- pénzf1t�\�t1:;��;lt szolgálati bclv. ek máJ"u• elseJ·ét m=előzöen 400-500 tonna eleggyel egé--Filzesabony között. Hé.rom · '" sz.ítetté!, ki. A gyorsabb ren-csomóponton : Győrben. N1,tr- . 
I 

rendezték meg az élüzema,·ató ünnepséget. Celldömölk c,,omó- dezéssel sikerült meg;züntet-eg-yházán és Szerencsen pe- Minőségi vá tozás pont á11rilis 28-áu, keddel\ délután, a \'&Sut.is kultúrteremb;,n ni az állomás „dugulásait"'. 
dig a tervezettnél elóbb 

Mand ola lsti:án fómérnök 
került sor az ünnepségre. Tóth Sándor, Celldömölk állomás BeL·ezették ct vágá.nyfelelósi kezdték meg a korszerú be- néhány szervezési intézkedés-
szb-elnökének megnyitója 0�11 Sgbó Antal, szakszerve?_e- rendszert. A ,·ágányok rend

rendezések felszerelését. tünk főtitkára mondott ünnepi beszédet, majd Rödönyi Ká- szeres e:Jenőrzésével elejét ve

150 munkahelyen 

Egyszóval 1963-ban a ne
hézségek ellenére is kien1el
kedő eredményt ért el a 
Tái: közlő- és Biztosítóberen
dezési Ép/tési Főnökseg. Az 
építési tevékenységi tervet 
103,l, az ipari tervet 1 00,9, a 
termelési terv túl teljesitésé
ll>él., az egy építési munklsra 
esö termelés! érték növelését 
141,4 százalékra teljesítették. 
A főnökség 1963-ban 70 épí
tési munkát fejezett be, mint
egy 100 millió forint érték
ben. 

Mit jelen tenek e>.ek a szá.
mo«? 

A többi között azt. hogy a 
TBÉF dolgozói túl teljesítették 
az élüzem ké>vetelmé1'vek�t 
és elnyerték a legnagyobb 

ról beszélt, majd így foly- roly mlniszterbelyette� a l\lAV vezérigazgatója adta át a ,·án-
szik annak, hogy késett elegy tati.a · dorzászlót cs az élüzem oklevelet a kitüntetett szolgálati he- terheli·e az állomá.s.t. - úgy érzem. arról a m i- tyck , e7e!öineJ... 

nőségi niltozá.sról is be•=élni ,\ komáromi csomópont.on, a Dunakeszi Jármúja,·ilóbau Döntő része van az <>red
keH. ami  az utóbbi ét-ekben ái;rilis 3o-,m került sor az ünnep,,égre. Ezen a napon tartot- mények elérésében a szocia
fő11öksépünk11él régbement. t.ik az élü.zema,·ató ünnepsége& a TBÉF dolgozói b, az -.::Szaki lista· munka"ersenynek. Ta-
1956 előtt m 1 ndös.,ze két mér- Jármúja,·itó kulhírottbonában. valy a „C' túr érte el a leg
nökünk volt. Ma 30 mérnök- A Dunakeszi Jármuj.-n-ítóban Csderki L.ajos, az MSZMP jobb eredményeket. Ezt Var
kel. mintegy 7o teclmi.kics- Központi Bizottsá;:ának titkára adta át a kJ tűnletést. Jelen ga I mre állomásirán.vi tó es 
sal é sok-sok képzett, ta- voll az ünn"p;.égen Rödönyi Károly minlsztcrbelyeltes, a Nagy Mi1'lós rendezőpálya
pas:::ta.l t  szakmunkással ren- MAV ,·ezérigazgat.ójá, Szabó Antal, a vasul-asszakszervezet fő- udvari rendelkező forgalmi 
delkezílnk. Nélkülük nem tud- titkára. ,·alamint a járás pár1- és szakszerv„2-eti vezelói. szolgálattevő vezet ik. A ren
ná,tk megbirkózni a megnö- A koma.romi csomópont dolgozóit dr. Csanádi György dező pályaud,·aron már min
rekedett felacla.tokk,a!. His:en, közlekedés- és postaügyi miniszter kö§zönll\t.te a kitüntetés al- den brigád elnyerte a szocia
hogy mást ne mondjak 4000- kalmából. Jelen ,·olt 87 iinnei,ségen Nemeslaki Tivadar. a,; lista címet. s az idén már a 
4.500 fele anya.qgal dolgo.:unk, MSZMP KB tagja, a Kom.irom mf'gyei pártbizottság titk,ira, szocialis ta üzenu·ész cím el
s egy kö:épállo-má., dominó- dr. Soproni Józ.�t 6 va,u�o;.uaks-Ll'rH7.cl titkára. továbbá a nreréséért , ersen_veznek 
rends:ern berende:é.,é el kö- megye {-. a ,•áros számos közeleli szemt'l�isé;e. Sokat fejlődött a futóház 
:el .30 OOO t•illa1',os er,ntJ.-e:ó A Távkö7Jö- és Bizt.osítóbet'ende:zési I,;píltl'l Fonölr.sé.; ,·e- munkáJa is, .A nwlt e,· fq-
üzembíztos mul.:ödé. et kell zelöine.k dr. Jókai Lóránd a SZOT elnökségének tagja adta át lyamán mintegy iOOQ to>i M  
bL'-roHtant. az MT és SZOT vörö,i , ándo.rz.'.i•7lajál. Rél,zt , ett a� iinnep- nener' uiJ.·aritottak meg 

Amin segítem kell 

Szóba kerult a dolgozók 

ségen Harmati Sándor l\l AV vezérl,:az!l'alóhelrettes és a 9. uii.v:mazt jelent i  ez. mintha 
sza.l<o,ztály Ye7.elője, Urbán Sándor elvtárs. egy hónapig szén nélkül kÖ?-

....,_ __________________________ __, lekedelt volna a fűtőház ösz-

szes mozdonya. A gazda.sá.gos 
mozdonyfe!használást mutatja 
a 100 etkm terv 1 10,9 szá
zalékos t-eljesitése. A gépme
neti kilométerek arányát 1 .1  
százalékkal csökkentették, 
ami arra mutat, hogy javult 
a mozdonyok it·ányitása, terv
szerűbbé vált a munka. 

- Minőségi javulást ho
zott a múlt év fűtóhó.zunk 
munkájában állapította 
meg beszélgetésünk alkalmá
val Kun József Cútöházfönök. 
- Dolgozóink feg·yelmezet te-n; 
végrehajtották a. gépek ka·r
bantcirtására vonatkozó elci-
irásokat. ElsösoTban Fa rkas 
István ok.tatótiszt érdeme, 
hogy elmélyültebbé vált dol
gozóink szaktudása. Ez ka
matozott számunkra ct ka.za n
tiszta.só.g jai:ulá.sá ba n. a csó
fol11ások számó..nak csökkene
sében. s abban. hogy 1963 fo
lyamán a. személyzet hibájá
ból egy mozdony sem valt 
sw!gálatképtelenné. 

Az időszakos mozdonyjavi
t.ási ten·et 100 százalékra tel
jesítette a míihely. A kocsi
jadtók 107.33 százalékos 
eredményt mondhattak a ma
gukénak. 

A munkaverseny eredmé
nyeiról N<LgY István mozdony
vezető. a szakszen·ezeti bi
zottság titkára tájékoztatott. 

Szocial ista brigádok 
az élen 

- Nálunk is mind több dol
go�ó kapcsolódik be a szocia
lista b·rigádok mozgalmába. 
Hasznos, hogy vezetőségünk 
tagjai ta,:cily óta patronáljak 
az egyes brigádokat. 

Szocialist.a b,rigá<l oklevelei 
kapott a múl t  évi eredmé
nyes munka alapján Gy;-mesi 
József és l\·emetli Ill. Lajos 
mozdonyyezetök. Koltai Jó
zsef asztalos él, Finta I st ca n 
rr, ndonylakato· brigádja. Az 
idén sok más munkabrigád 1� 
c.•atlakozott a szocialista cí
mert folyó versenyhez. 

(L-ez) 

A komáromiak állták a szavukat 1 „Harn111dszor is met védtük 11 vlindorzászlót. .. " 
A komáromi vasutasok 1962 

'Wé,:én elhatároz.ak : oondosan 
felkészi.ilnek a;: 1963. évi fel
ada.tok.ra. Ez az elha,árouc• 
azután született, miutan nyil
vám·alóvá vált. hogy a Komá
rom és Almá.sfü=it6 közötti vo
nal átépítése. valamint az ál
lom.lS váganyhálózat.ának kor
szerűsítése miatt nem tudjil.n: 
telje.,ítem az élüzem-kover-el
ményeket. 

Az elhatái-ozást tett követte. 
A csomópont gazdasági cs 
mozgalmi vezetői töob alka
lommal is közoo tanácskozá
son besllélték meg a tennivaló
kat, majd közös oélként túz
ték maguk elé az élüzemkö
vetelmények leljesítk.sét. En
nek érdekében április 4-e és 
májUG 1 m.szteletére külön ün
nep! múszakot .is rendeztek. A 
verseny mozgató rugója mind
két szolgálati ágnál a =k
Mervezebi l:iiwtbiág és a párt
•� volt.. 

Sokatmondó számok 

- Allomástntk olyan ered
mén.-yeket ért el ebben az idő
aza.kban, a,melyhez hasonlóra 
a korábbi évekb<'n még nem 
volt péLda - mondotta Mo!
nó.r István állomás!őnök. -
Ez « Le71dü1et ké&öbb sem 
csökkent. A há.-om túr közötti 
egéiz&éges vetélkedés egész 
éven át noros eredményt ho
zatt. Végülis annak elLewfre, 
h<>a11 állandóa.n !étszámhiány-
11va1 k.ü.uködtünk, a követel
ményeknek m.arctdék nélkül 
eleget tettünk. A személyvo
,iatok menet.-endsz.,,rinü índí
tásába-n 91,4. a tehervo1!4tok• 
ntíl 12,6, a tehervonatok terhe• 
l.é1énél !01,1, ct kocsitartózko
dásban 85, a kocsi.kihaszná.lás
b4n pedig 101,.1 százalékos 
eredményt értünk el. A vonat
közlekedési tervet 76,8 száza
lékr11 teljesltettük. 

Ezek a számok önmagukban 

is sokat mondanak. Azokon az 
állomasokon, arneJy.,.J.,;.en olyan 
nagy tclledorgalmat bonyoh• 
taruik !�. mlm Komáromban. 
ne-m sokan dicsekedhet11ek 
72,6 százalékos tehervonati 
me11etrendszer1Iségg<>I. De na
gyot leptek előre a teherko
csik kih.aszruilasa.l 1lletoen is. 
Az egy kocsira e.só 19.2 tonnás 
teljesitrnén�·t 20,� tonnára nö
velték. 

- A gondos fe!készü!J?.s, a 
szorgal>Ms munka nálunk i.s 
megérlelte gy-ü.mölcs.ct - vet
te át a szót Buócz Sandor fú
tőházfőnök. - A gazdaságos 
mozdonyfelhasználásba.n 100,14, 
a termelékenység bázisértéké
nel 102,57. az időszakos moz
donyjavitásban 100, a kocsija.
vitásban 103 százalékos ered
ményt értünk el. Az üzemelte
tési ön.köllség tervet 104.12, a 
szénta.karékossági tervet pedig 
108,3 százalékra tetjesítettük
S::ámltásaink szerint egy hó
napi togyasztásnak megfelelő 
uenet takarítottunk meo. 

Felzárkózott a fűtőház is 

A kiváló eredményekért a 
fútóháziaknak is alaposan 
meg kellett dolgozniok. Annál 
is inkább, mivel a múlt évi 
zord tél miatt az első negyed
évi tervhez viszonyítva 23 nap
pal, négyszázötven ezer- 100 
etkm-nek megfeleló teljesít
ménnyel maradtak le. Minek 
tulajdonítható, hogy mégis 
adósság nélkül zárták az évet? 

- Az összefogásnak, a dol
gozók helytá.ll.á.sának - vála
szolta a fútőházfónök. - Az 
első negyedéu lezárá.sa után 
összehivtuk a. szak-�zer:,ezeti 
bizottságot, a pártszervezet ve
zetőségét és a szociaUsta b-ri
gádvezet6ket. Közösen m.egt:i
tattuk, miként tudjuk <1 legrö
t>idebb idő alatt bepótolni a 
lemaradást. Kidolgozt11k. hogy 
" rendefkezés•� á.Hó mozdony
parkkal naponta mennyi 100 

etkm-t kell t�ljestten.t a lema- Amikor a Dunakeszi Jármii
rll.dcis pOtla. ara. a t.en, ntara- ja.t'itó kivu ó munká.jav(1 l n1á
dékta/.an teljesítésére. A mea• sodszor is kivh·ta a SZOT és 
bes:élés1 követoen a mo:dony- Minisztertanács Yándorz!.szla
személyzct V<ilLa.lta. hogy a ját, így foglaltuk össze mon
vonta.tás hibá;áb61 nem kés- danivaiónkat: •• :rléltó maradt 
witctik meg a vonatokat. Ha régi jó h.íréh<!z·•. Most i�mét 
a. kesés forgal.mi. okokból adó- annál az asztalnál bes1.élge
d,k. 4 röi-id men°tidbk alkal- tönk a jármújavító igazgatói 
ma.zá.sá.va! aökkentl.k a f<.é. , irodájal>an Ba k.ó Karoly ,·á1-
1ést. l 1alati fönö:,kel és Kalmár Já-

A fútóház célkitúreseit =- 11<>s fómémö'.,kel. A téma 
móponti műszaki konferencián csaknem azonos. mégL, eltér 
is megbeszellék é6 kértek az I va1am�lyest a taval)itól. 
állomás dolgozóit, hogy legye- 1 • . _ • 
nek segítségük.re a vállalások j 1 62 UJ kocsi . 
teljesítésében. 1 

• l - Mondtam én, hogy jövö-
Kihasznált gépmenet" r" _ismét talá,Lko

.
zttnk. Ime be-

,,  lel;esedett, ha.rmad.&zor i• 
Az állomás minclenel{előtt a megvt;dtük � �ndor�lót -

túlsúlyos vonatok kép?.ésével mondJa a vallaiatJ főnök. -
sok segítséget nyúj1ott a fűtő- B<!_r a f�ku!at.ok növ;ke�tek az 
háznak. A múlt év elsö hónap- előző két ev eredmenvei me� 
jaiban - de késJbb is - pá- f-,J.eló alaJ><>t adt<lD(, 1 4 lendu
ros vonatuk több volt. mint let �Jo�zódott. Ha csak azt 
páratlan. Emiatt a komáronú 1;es.szu� figvelembe, �- az 
fútóháznak egy moroonyt min- ev soron 10 &h. 1'<X:� tobb
den reggel 5 órakor gépmenet- . lett�I módo,ult_a tervunk, mar 
ben kellett Székesfehérvárra ) ez o-nmagában ts nagy gondot 
küldeni. Ugyanebben az Jdó- �oft. �ervünket iU',f T.I tú(
ben indult Sz:ékesfehért•á.-r,s a I t.elj<!sítettuk: 162 u; kocS>ii 
komáromi rende-zőból a 288l.

1 

íJ1.!ártc(tunk és 1700 javftásáJ 
sz. tehervonat ts, 760 tonna vegeztuk el. . 
terheléssel. Az állomáslak eb- Nem lennénk telJese.k, ha 
bői 1 450 tonnás vonatot képez- � e néhány adaton keresz
tek am<>lyre a. gépmen.tes moz-

, 
tül mutatnánk be a dunake

d,,,;yt el6foaatcltá.k é,; május- szieket. Az. út hosszú, és gyak
tól így továbbították Székesfe- ran gör�g;}'ös volt, ame].yez:. a 
hérvár állomásra a szerel- ! mához elJutottak. S, hogy tor• 
vénvt , hetetlenűl haladtak, azt K11.l-. 

1 m4r Já.no.s főmérnök szaval Abban.. hogy a kom:lrorni biwnyítják legékesebben. csomópoot immár másodízberi 1 _ A má.sodik öté-ves t.ert, ka�a m� oz élüzem dmet és I e!:Só három évében �fejezet& <'1�01zben nverték el az M'I'- u;rmelést tervünk telje.síté&ét 
SZ�T-vá_nt!_or,.á"7.lót. a jó 37,46, t.eljeSI termelést ten,ünlc egvultmukö-lé� �lle,tt -:- _en teljesítéút 34,27 szd.zalélc� el lehet mondani a határor!- növeltük. A tefflU!lés munkn-z.etl szer-vekk+"l és a swmszé- órákban mért növekedése 
dos komárnói VBl!Utasoltkal 32,85 százalék. E:rt a terme.tési 
való kapcsolatra is - annak értéket mun.ká..iétszámban 
is nagy része van, hogy a do!• csak 2,82 ,zá.ziilék követtf':, tm, 
gozó1: állták ci sza.vuka.t. Amil vcil1.alatunk mfotefi'I/ 33,52 .rzá• 
uál!altak, azt becsülettel telje- zaléko& t<?rmeU'ken-ység nöt1e• 
sítették. kedést éri el, amelyből m.úsz<1-

ki fejui�itésre ll százalék, • 
Visi Ferenc t.ooobl>i 2,52 százalék a miin.-

lro.e-r6 kiha.sznála.s és munloa
íntenzir.as fokoza.<;,i ra jutott. 

A Dunakeszl J;;rmüj�vítö 
majdnem valamennyi do:gozó
ji, szocialis•a brigád tag. 1963-
ban 43 brigád k üzdótt a szo
cialis-:a címért. 14  elnyerte a 
c1met. 6 a jelvényt. A szocia
lista múhely címért három 
üzemrészleg, 17 brigád több 
min.t 200 doigozó;a vetélkedik. 

Az új állandó kutatása, a 
hazai és külföldi tapasztalatok 
hasznosí ása nyomán az év fo
lyamán 20 jelentős vúltozás 
történt a technológiában, je
lenleg is megközelítőleg ennyi 
van folyamatban. 

Az idei ten böl 

Az idén is nagy feladatok 
várnak a jármújavítóra. Az év 
elején 150 Bah és '45 HÉV ko
csit kértek tőlük. Aztán jött 
a módosítás: 20-szal felemelték 
a Bah kocsik szám.át, ugyan-

annyival csökken a Hll:V ko
csik terve. Erthetően. hlszen 
külföldi motorok híján a le
gyártott kocsik félreté,·e poro
sodnának. A Fővárosi Tanács 
ezt tudva mégsem adta még 
máig sem a módosítás jóváha
gyását. 

A feiső \•ezetéstől is több se
gítséget vár a jánnújavító. 
Még ismeretlen az 1965--66. 
évi távlati terve. Kerékpár
abroncs hiányában azonban 
Dunakesti állom.á.son naponta 
30-40 kocsi várakozik beto
lásra. A broncs cserére az 
Esza.k;, Jármüja.vitóba száJJit• 
ják a kerékpárokat igen költ
ségesen. az á tfutási idő nép
gazdaságilag megenged.hetet• 
len. A nagyszerúen bevált ko
csimosó autorrtat.ának is oldal
falakat kellene építeni a meg
levő anyagból. mert a jö,·ő 
télen fs le kell áilítani a be
rendezés. 

Várlrnti Miklós 

UJ első oszWyú kocsi beltöldl forgalomra. A háromrélzes ter
- kooaikai lehúzható, osztott abla�ok.kal látták el, 

(MTI Foto LaJos Gyötl)' fel..-.) 
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MAGYAR VASUTAS 

... �----------------------..;;;;,;.;.;.,:.;;.;...;.;.;;;;.;;;..;,.;;;;.. ___________________ _ 
1964. MA.JUS t. 

Hogyan gazdálkodott 1 96 3 -ban 
a vasutas társadalombiztosítás ? 

: � t-a�utlJ8 társadalombtzto-
, 
egészségügyi terv még nem fak, a korábbi korlátozásokat �•tás _!tiadásai_ a számottevő eléggé képezi munkájuk alap- kormányzatunk feloidotta. Jav_t+las ellenere is kedvezőt• 1 ját. Elóse.gltette a betegszáza. Szakszervezetünk kezeli a lenül . alakultak, A táppénze- lék kedvezőtlen alakulását vasutas dolgozók félszázalékos sek IE;�Szám.a a tervezett 4,9 egyes körzeti orvosok laza önkéntes támogatási alapját st..ázaJet. J:ieiye� 5,4 százalék magatartása és a szolgálati 

l 

is. 1963. folyamán 17,5 millió volt. A. �!lépes ':�r dolgozó flSnökök egy részének nemtő- forintot fizettek be az alapra. 

Miért sok a baleset tolatás közben 1 
I I .  

egész evi munká3ának felel rlSdömsége is. Ezen összeg 74,4 százalé;utt A Magyar Vasutas április 3- nagyon elszomorító. Langó meg, • • Örvendetes, hogy megtakarí- segélyek címén k�veUe- án megjelent számában a fen- Miklós hatvani kocsirendező A táppénzesek aranya'llak tás mutatkozik a temetkezési I nüI visszafizettük az arra ti cím alatt közölt írásunk 14-én halálos balesetet szen-

álló mozdonyt egy bejáró lép 
meglökte. 

kedvezlStlen alakulása segélyeknél. CsÖkkent a bizto- 1 raszornlóknak. a tolatás közben előforduló vedett tolatás közben. Ugyan-
13,! �lllö forint költség- sítottak elhalálozási száma. ,· Kórházi ápolási segélyre 6,7 balesetekre hívta fel a figyel- aznap súlyos csonkulásos bal-

Nem hisszük, hogy van 
olyan vasutas dolgozó, akit e 
szomorú események híre el ne 
gondolkoztatna a tolatás ve
szélyeiröl. A felsorolt bales� 
tek kivétel nélkül ecetlen 
szabály betartásának elmu
lasztása miatt következtek be. 
A balesetet szenvedettek sa
já t testi épségük mellőzésével 
egymáshoz közel álló jármű
vek ütközői közé léptek a 
kocsik összekapcsolása végetL 
A balesetek többségénél a 
helyszínen tartózkodtak mun
katársai vagy a tolatásvezet6,. 
jtik is. 

. túl
lé� 0_kozott. .. . j 1963-ban 518 taggal kevesebb millió forintot, kórházi túlápo- met. A helyzet azóta sem ja- eset érte Vizl József dombó-

Növel�. ezt a �ogy��� halt meg, mint 1962.ben. lá�ra 620 ezer forintot, külön- vult s ez a körülmény a cikk via'i vonatfékezöt. Április 15-
gek ':101rányzatanak tulle� 

! Jel M kölitségm d . bözlS s-egélyekre 1,3 milUó fo- folytatására késztet. én Répás János kaposvári 
1�? mmt a táppénzes lé":!zam muta��o;k a csal�; �f- Tintot. temetkezési segélyekre Az említett cikkben rámu- vonatkísérö szenvedett cson
novekedoésének egyenes kovet- léknál. A k Ue ér hpo � 150 OOO forintot fizettünk kt. tattunk több hibára, amelyek kulásos balesetet a tolatásnál. 
!c�ye, A g?'.ógys�r köl�- a vasutas 

n
':t'ozg:zók

n 
l:tszá:! 15 millió forinttal járultunk 

�!;fn
a
;ft�

t j
f�i:f���efő��

tás
! A következő napokban is f,. /:::V�z

r
t
�

ze,g� 1 mi!- mintegy 2 százalékkal emelke- �o� a szolnoki MAV-k6Th.áz dolgozókra, illetve a moz- �p
1�1t\;6���n

e
� 3n;�

o
i;;zr:a�°:� 10 o n a k túl. dett ep.téséhez, 2,5 millió forintos donyi;zemélyzetre, A tartha-t A beteg 6Záza.lék kedvezőt- Z Z százalékkal csökkent a köl\séggel Békéscsab(in ú; ren- tatlan helyzet megoldására �;"Jf !i

s
Jtk!!�:á���;;.��= en ala�t befolyásolta a� �lád! pótlékban részesü- dellSintézetet építettünk. sürgös intézkedést kértünk a ták Tich La;os vonatfékezőt �963, eyi szokatl�ul hossz� lok száma. Arra törekedtünk. hogy Vasúti Főosztály 8. szakoszt�- ' -� kemen11 tél, maJd az ido megbetegedett tagjaink min- lyától. Türelmetlenül várjuk Szak_ály-Hogyészen . �rte ha-

Jobbr� !ocdul �val a _fokozot- ���9�:.��
ék

�[�� dent megkapjanak ami gyó- az intézkedések megszüteté-
1 

sonlo . eset.
. 

Apnlls 19:én tabb tgenybevetel: hiszen a """ gyu!á-S1Lkhoz szükséges, de őr-- sét, amelyek határozottságuk- Nagyrakos allomason Horvath �adást pótolni kellE;tt. Be- �;�7 �:��i�k 
tavaly 

t�� ködtünlk afelett, hogy sen,ki kal biztosabb alapot adnak a Gvula, Böhönyén Zsigmond 
{�t�t

lt
a 

a 
_betehgszázal� ��- o 9 �ékos csöti��t J·e- se vegye igénybe jogtalanul a I balesetek megelőzéséhez. Ben;ámin vonatrékezőt nyom-......._ az ,s, ogy az idoja- ' 

szolg�lta•�--k t. Vze · - t ·· ze az u" tko"zo- E"erben 

Az elmélet 
és a gy.1korlat egységét 

rás viszontagságainak kiitéve ! lent. Ez arra enged következ- . " '."""' a mi -�ker-
Szomorú stafisrti/ca 

a oss · " 
dolgoznak vasutasaink. Jel- tetni. hogy több fiatal mun- v�•fl;k mind:hh�z hatható, se- április 20-án Varga Ká\mán 
lem2lá hogy a múlt évben a kaerlS jött a vasúthoz, másrészt gilseget nyujtottak. A tolatás közben elöfordult mozdonyvezetőt nyomták ösz-
m�tegedések 22 százaléka csökkent a wk 1711ermek.es Tá.rsadalomblzt.osltási osztály balesetek áprilisi statisztikája sze az ütközök, mert az egyik 
meotázásból, 13,6 százaléka vasutas családok száma. 

A vizsgázott vonatk!sérók, 
kocsirendezők ismerik a tola
tás szabályait. A balesetet 
szenvedettek is tudatában vol
tak a munka , veszélyeinek. 
11:rthetetlen, hogy a sokszor 
tanult rendszabályokat miért 
nem tartották be. Miért nem 
gondoltak önmagukra, csal4d• 
jukra? - Különösen érthetet-

iziiZetl bán.talm.akból .fakadt. CsÖkkentek kiadásaink az 
Javult a szak;,rervezeti bi- anyasági segé:lyek:nél és az 

wttságok társadalombiztosítási anyatej költségeinél is, mint- • 
tevékenysége. Elősegítette ezt egy 300 ezer forinttal. Ugyan-

,,Jóska, elütünk egy gyereket I" 
hqflT/ ' ekkor viszont közel 

min1egy 200 tál'sadalom- kétszeresére emelkedett a 

biztosítási tanács elnököt terhességi és a gyennek-
k�nk ki a:,; év folya- ágyi segélyek össuce, 

mán. Az anyasági segélyek csök:ke-
E�tt a beteg1átogatási nése összefügg a szülések szátevekenység színvonala iS. mának csökkenésével. A gyer. 

Hibák tapasztalhatók viszont mekágyi segélyek emelkedése 
az üzemegé,zségü�el való nem ellentétes ezzel, ugyanis 
foglalkozásban, fők�t a beteg- 1963. folyamán a szülési sza-1ég megelóZé és a gondozó badság ideje három hónapról munkában. Emiatt elég ma- öt hónapra növekedett gas a gondozásra szo,rulók és • 
az idülwk megbet.eg� ará- A_ mult éy fo1,ra-rnán 600 �zer 

Két életmentő va�ufas hóstettének elismerése 

Bizonyára l5IOlk.an emlékez- A bé.tor. életét vesztett vas- 1 Joose!. _ Abban a pillamat- len, hogy azt, amit oktatáaon 
nek :rnél! Bodai EM1<5 málház6 utast, az Elnöki Tanács a ban DtJOTSféket aJ.kalmaztam mindenki ért és tud, miért 
és Darmai József mozdonYVe- Munka trdemrend bronz fo- és ráfűtl/Ültem a ai,erekre, de nem tesz_!• amikor � gyakor
zetó nevére. Mindkét vasutas lrozatával tüntette ki. A ki- az nem mozdult Csak állt, latra kerul a sor. Miért ez az 
él.etet mentett. Hösi cseldke- tünbetést április 25-én. az el- szembefordulva · a csik<m:,ó úr az utasításokban foglalt el
d.elükről a sattó is beszámolt. hunyt 22 é,-es Enw fia könv- .szerelvénnyel. Guorsan fel- . mélet és a munká_?a� alkal• 

Bodai ErnlS Mecsekalja áJ.- nyes szem.el<Jkel vette át Rö- mértem a heluzetet. Miközben 
I 

mazott gyakorlat kozött? 
lomásan teljesített �latot. dőn11i Károl11 minisztemelvet- b a távolság e1n,re fOf/1/0tl, le- A tolatás szabályait nem 
Február 16-án a szoU(áilatte- 1 tootól. A MAV vezéri� ! uarotta.m a oétirlll és rohan- azért rögzítették, hogy ut 
vővel �ütt a felvételi ép(ilet iá.tó!. ta.m elóre. h.Oav meoelózzem időtöltés cél?ából oktassák. E 
előtt vártá.k a na_g_ykan,izsai I Ezután került sor Darma.i " k,attuztrófát. Sikerült! Más- szabályok minden sora a dol
gyors áthaladásá,t. A vonat József záhonyi mo,:donyvezetó fél-két métl!1'rel meoelóztem a gozók testi épségének me.gvé

mo=donut és kirántottam a dése érdekében íródott, azt 
halál torkából az i,iedtséatő! hivatott szolgálni. 
lcétséobttsetten ordító Q1Jere- A balesetek bizonyítják, 
k.et. hogy a tolatás szabályai fe-

nya, A megelőző munka fo-
f_ortntútf, nove.�tif_k a gyógy�sza• 

gyatókosságai az üzenwrvoiok ti segedeszkozokre ford1tott 
tevékenységében is keresen- összeg.et. Ez abból adódott, 
dők. Nagy 'részük szívesebben hogy a hallásjavító készülékek 
111/Ógyí,t, mint a megellSzéssel

j 
és a tolókocsik társadalornbiz

jogldlteúk, J>r:z éves komplex tosítási swl„61ta�kká vál-

• . . . · -- ;. e,, . :r; � 

Az életmentő mozdonyveze- tett nem lehet vitatkornl. 
tó csa.k ezután érezte J.ábai- Akik azokat megszegik, elóbb 
ban a nain, fáldalmet. Miköz- vagy utóbb kárát látják mu• 
bert uizya;n.is leuitrott a =· lasztáiruk-nak. A 1'.'ép�r,a• 
donyról, lábait alaPO.'!an ösc;ze- ság Elnöki Tanácsa 34/19&. 
verte a zúz.ailékkőben. De ak- számú rendeletének végre, 
kor mit sem törodött muccával. hajtási utasítása nem véletle
Egy cél !e�ett előtte: mea- nül ha,ngsúlfozza\ ho� azt a 

Dicséret és jutalo,n 
Még ;anuár 22-én történt, 

hogy Milkolc tiszai pályaud
var be;árati jelzójénél megál
Utott.á.k az 1537 számú sze. 
mélyvonatot. Ezt követte a 
2317 számú személyvonat, 
mel11nek mozdonyát Kónya 
Sándor vezette. Az lS szerel
vényét beengedték a foglalt 
térközbe. 

nyok ellenére éberen figyel
te a pályát, s fgy idlSben ész- 1 

revették, hogy ellSttük vonat 
vesztegel a bejáratnál. Gyor
san fékeztek és a vonat mö
gött 80 méterrel sikerült meg
állniok. 

A baleset elhárításáért a 
miskolci igazgatóság vezető;e 
most dicséretben részesítette 

4 debreceni fűtlSház létszá- a mozdonyszemél11zetet, a maba tattozó Kónya Sándor 

I 

mozdonyvezetlS 500 forint 
mozdonyvezetlS Stutyika Já- pénzjutalmat kapott. 
nos és Szabó X. litván fűtők- Marosán Pál 
kel a korlátozott látási viszo- Debrecen 

Az első vasutas elektrikusnö 
Bérelszámoló volt, amikor • 

� évvel erelóbt a v-illamos 
vonalfelügyelösé]: füzesabonyi 
alállomására került. A sdk jel
fogó, kábel és a szép kapcso
lóterem felkeltett.e érdeklódé
llét az elektromos szakma 
iránt. 

Rödönyl Károly és Szabó Antal . Darmal József mlmlooyve
zetóvel beszélget 

(Németh Gvula felv.) 

nteni ki& k él tét dolgozot. aki a b1ztonsagos és me 
? 

U11enne e _ · egél!z.séges munkavégzés sza-
1 33 ev�s mozdon11uezetot. 

, 
bályait figyelmeztetés ellené

aoki maaa '-' két m,ermek ap- re sem tartja meg a munka 
ja, h6stettéért a MAV t•ezér- további végzésétöl awnnal el 

1 iaazaatóin 2000 forint pénzju- kell tiltani. Az utasítás meg. 
talomban része.sítette, Szabó szegöivel szemben tehát ha• 

' Antal, szak3zervezetünk fő- tározottabban kell fellépni, a 
tiu.ára i:>edia eo11 ezüst cica· szolgálati vezetők nem nézhe. 
retta.cwboz;znl ;utaI.mazta mea tik el a mula�ztásokat. 

(\;si) Hegedüs Károly 

már a bejárati jelzőnél robo
gott. amikor szinte �szerre 
pillantották meg, hogy a vá
aánuok loözött ea11 részeo em
ber dülönaél. Bodai odaro
hant. hogy me,g;men,tse az ak
kor még ismexetlen ember 
életét, 

�utalmazására. Da1'ffl4i 1 
április 7-én. délután Ba.ktaló
rántházáról Kisvárdára wváb
bította a 6443 sz. személyvo
na-tot Petneháza közsél? aJatt 
a kanyarból kiérve fútójével 
szinite e,:o,szerre vették észre, 
hozy előttük minllej(v 130 mé
ter távolságra ku ouerek ;át• 
szndozik a váaánvtenaeluben. 

Idejében gondoskodjunk 
a tü.zelőről 

A résziea urá.nbánuá.n m.ea
mentése rlkerült, de Bodai 
ErnlS '1114r nem tud.ott kitér
ni a mozdonu elől. A !kerekek 
halálra gázolták � emberi 
kötetlesséi!ét teljesítő 51 éves 
máMlázót. 

- Jóska, elütünk eau 011e
reket! - kiáltotta kétségbe
esetten. fútóm, Zolcsák LásZiló 
- emlékezik vissza Darma.i 

Felhívjuk a vasutas dolgozók és nyugdíjasok figyelmét, 
hogy az 1964/65. tüzelési év április 1-vel megkcz.dödött. 

A részletfizetéses kedvezményre kiadott tüzelójegyek• 
re a Uizelőanyagot a folyó tüzelési évben is aui:usz.. 

tus 31-lg szolgáltatjuk ki. 
Az addig be nem váltott rés�etfizetésre kiadott tüzelőjegyelt 
értékét visszatérítjük, s helyette tüzelő jegyet még készpénzért 
sem szolgáltatunk ki. Mindazok az igényjogosultak, akik Bu
dapesten a tüzelőjüket a Tüzelőanyag Házhozszállítási Fő
n� útján kérik hazasz:állíltatni - a torlódások elkerülé
,se céljából - tüzelőjegyelket legkésőbb június l-ig tartoznak 
leadni. 

• • • • 'k ' 11 ' k t 
Az igényjogosultak tüzelőanyag szükségletének klelégí-

CSiDOSÍtják, vuagos1t1a az a omaso a 
I tésére elegendö tüzelővel rendelkezünk. Ez azonban csak ak· 

Amilror a miskolci és a 
nyékládaházi új alállomások is 
elkészültek, szükség lett kép
zett elelctrikusokra. Tanfolya-

, mot szerveztek, s erre a fiatal 
Juhász Vera is jelentkezett -
.iz. egyetlen nő a tucatnyi férfi 
között. Szívesen foglalkoztak 
vele, s ó nagy szorgalommal most a nyékládházi alállo
tanult. Kitűnő -eredménnyel mást irányítja. Szorgalmas 

.. . . kor elégséges, ha az igényjogosultak nagy része a tüzelóanya.-
1 A kulturált utazáshoz hoz- kobméter gyöngyka��ot terí- gának kivételezésére már nyáron Jelentkezik és nem váll« 
1 zátartozik az is, hogy az utas te�k el; A fenntartasi mun-. szükségessé a vételezés hiánya miatt a keretünk egy rési.é· 
az állomások esztétikai kiala- kák sora.n a Balaton melletti nek visszaadása 
kitásáról kedvez<> képet kap- állomási épületek, kerítések, · 

• tett.e le az eleki;rikus. majd a munkával naponta biwnyítja, 
villamos gépkezelői szakvizs- hogy a nők ezen a m.unkaterü
gát. Most a villamos múkezelé- leten is hel�llnak. A villa
sí vizsgára készül. Már nem• mos vonalfelugyelőség most 
csak rajong ezért az új szak- újabb elektrikusnók képzését 
májáért, de ért is hozzá. 1 

t�i. 
Az első vasutas elektrikusnó K:, J. 

d k á l · á · k "l Ha alll igényjogosultak nagy része a tüzelóanyag:it jon. A vasút ennek érdekében pa O m zo as ra 15 sor eru · 
nyáron nem vételezi kl. ősszel a megnövekedett sz;ük• 1elentlSs munkálatokat végez. ______ 
· 1 • k ni ElslSsorban a határállómások, seg e.e et nem tudjuk maradéktalanul kielégíte • 

fürdlS- és iidüllShelyek á!!omá- Szocialista kezdeményezés Súlyosbítja az őszi-®i ellátási helyzetünket az a körülmény 
si ellStereinek, parkjainak csi- is, hogy a nyári 1döszakban - az elporlás elkerülése végett -
nosítására törekszik. Termé- Hidasnémebben lemondott tüzelöanyagot később nem kaphatjuk vissza. Ezért 
szetesen emellett a közbeeslS kérjük és figyelmeztetjük az igényjogosullakat, hogy időben, 
kii:ebb állomásokra is sok gon- Hidasnémetiben közös te1'• a nyári időszakban jelentkezzenek tüzelójükért. 
dot fordítanak, elslSsorban az melési tanácskozáson beszél- A háztartási célra kiszolgáltatható hulladé-kfa csak. kOI'· 
állomások személyzete, több- ték meg további feladataikat látozott mennyiségben áll rendelkezésre. Azok. akik teljes 
nyire társadalmi munkában. a csehszlovák és a magyar tüzelójárandóságukat augusztu� 31-ig kivételezik, legfeljebb 3 

Vasutas és textiles fiatalok barátság a A vasúton 16 kertészet gon- �;
s

���a:· ����
t

t::::vt 
ho

tr:1'. hulladékfa ki vételezésére jogosultak. 
doskodik a parkok és kertek vábbfe;lesztik, közösen do!- Tudomásunkra Jutott, hogy az elmúlt tüzelési évben � év eleje 6ta baráti kap- A vasutas fiúk, és a kötszö- 1 virággal való ellátásáról. Kil- goznak a „Szocialista munka több igényjogosult tüzelöJá.randósá.gát nem vasutas ro-

csolat alakult ki a debreceni vő lányok klubesten ismer- lön.ösen a Balaton 'két partján közös, MAV-CSD határállo- konnak, vagy ismerősnek engedte át, am<'llyel máa 
jánmljavitó VI. számú KISZ. kedtek meg egymással. Ezt a levlS állomások virágosítására, mása" cím elnyeréséért. Vál- vasutas dolgozó ellátását akadályozta. 
alapszervezete és a Debrecent munkahelyen tett kölcsönös a parkok, kertek rendbeh?za• lalásuk a gazdasági jellegű A tüzelőanyag ellátási utasítás ezt az eljárást szigonian tilija. Köt.5�1'6 Vállalat 111. számú látogatás követte. Aprili& 18- talára helyeznek nagy sulyt. célok mellett a politikai Figyelmeztetjük az igényjogosultakat, hogy a rendelkez>éa KISZ-alapszervezete között. A án szeMemi vetélkedőt ren- Május végéig mintegy 3 millió szakmai továbbképzésre, � megszeg�i; .. a MAV tüzelőe!látásból kizárjuk. 
kapcsolat célja, hogy a két deztek a járműjavító KISZ- palánta kerül kiültetésre. Ed-

1 általános műveltség növelésé- RemelJu'k., hogy az Igényjogosultak a felhívásunkban foglalalapszervezet fiataljai minél klubjában. Kirándulásokat 

I 
dig már 50 OOO díszcserje és re, a szocialista szellemű élet- ta.kai és ·a Jobb ellátás érdekében tett újabb in<tézkedéseini<et 

jobban teljesítsék az „Ifjúság szerveznek és közösen tekin- bokorrózsa elültetése történt 
I 

mód kialakítására vonatkozó megértéssel fogadják és tüzelőanyagjárandósá,z nyári kivéte
a szoci4lizmusért" mozgalom 

j 
tik majd meg a Budapesti meg. Az utasok által használt feladataikat is meghatározza. lezésénél maguk és családjuk érdekeit tartják szem előtt. 

követelményeit; Nemzetközi Vásárt. pl!1'ranok csinosítására 2008 (k. ;.) MA v Anyacellátásl lgaqató6á,c Vezetóséte 
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Köszönjük� hogy meghívtak bennünket .... Lineiris programozás 
a Landler Osztószertárban Angol vasutasok látogatása szakszervezetünkben 

Mint már bírt adtunk róla, 
április 13-án szakszervezetünk 
elnökségének meghívására öt
tagú angol vasutasszakszerve
zeti küldöttség érkezett ha
zánkba. 

Hárman ültünk a La-ndler 
Osztóizertár vezetőjének szo
bájá)>an az asztal körül. Lel· 
ke, Gyul4, a szertár vezetöje, 
Kassa Pál diszpécser és az új
ságíró. Az asztalon rajzok, ki-
mutatások, számokkal tele írt 

Amennyiben a tárgyhónap l dig februárba.n és márciuab,ui 
folyamán újabb anyagmeny- mindössze 6-6 kocsi kellett 
nyiséget igényel a szolgálati I nagyobb mennyiségü d•rab• 
hely, a számadók ezt pótló- áru továbbításához. 
lag jelentik � diszpécsernek, A Landler Osztószertcír a. a,� a rend�lesnek .. meg!e.le- lineáris programozás beve1,e-lóen módos1tJa az osszes1test. tésével követendő példát mu-Vendégeink hat napot töl

töttek Magyarországon. Itt
tartózkodásuk alatt több vas
úti szolgálati helyet és szo
ciális létesítményt látogattak 
meg. J'ártak a Budakeszi Tii- j 
dószanatáTiumban, a Dunake- . 
szí Járműjavítóban, a MAV 
Kórházban és a Benczvr ut
cai napközi otthonban.. A vi
déki városok közül Szegedre 
látogattak el. A Tisza parti 
városban látogatást tettek 
szakszervezetünk Csongrád 
megyet btzottságán és az igaz
gatóságon, majd a Vasútfor
galmi Technikumot és a hall
gatók kollégiumát tekintették 
meg. 

az túnt fel, hogy itt Magyar
országon, milyen nagy gondot 
fordítanak a megbetegedések 
megelőzésére. 

, papírlapok. Az első negyed
évi anyagszállítás összesítése. 
Miközben Kaua Pál még egy

szer ellenőrizte a számokat, 
Lelkes G11Ulától érdeklődtünk 
a Landler Osztószertár kez
deményezéséről. 

- ü; szállítási rendszerün
ket ez étJ februárjcí,ban vezet· 
tük be. Ennek az ú1711neve;zett 
lineám szállítáai rendszer-

i nek az <J lini,ege - magya-
rázta Lelkes elvtárs -, hopy 1 a, raktárak e lőre je tentl.k a 
di,zpécse.--k, melyik szolgá
láti ltely,-e mennyi a-nyago, 

A beszélgetés végén újból 
kell küldeni a következő hó

R. Barlow vette át a szót. napban. A diazpéc.ier összesíti 
Még egys:zier iisszegezte tapasz- a küldendő menn1,1Uégeket, 

talataikat majd így fejezte be majd meg_ál�pítja a szcimad6-

szavait : ' ságok re,zere a csomagol.6.si 

Amíg erről beszélgetlünk a tatott többi os21tósz,ertárna,k 
szertár vezetőjével, a diszpé- bizonyítva, hogy az anyag
cser befejezte az adatok el- szerkezelési szakszolgálat te
lenőrzését és ismertette n rü:letén is lehet újat produ• 
eredményeket. káini. · 

Februá1'ban - a lineáris 8L L. 
programozás kísérleti idő-
szaka alatt - 138 kocsiban 
1586 tonna anyagot küldtek , 
az ország különböző helyeire. Etelmelegítót kérünk 
Márciusban, amikor már rá-
tértek az új módszer széle- Za1,a,eg,erszeg 183 személy- • 
sebb körű alkalmazására, tehervonat kísérője a magává,J. 
104 kocsiban 1750 tonna anya- hozott ételt Mm tudja meg
got küldtek a rendelő szolgá- melegíteni. Az ilyen étke:r.ée 
lati helyekre. előbb-utóbb beteg�get okoz. 

A lineáris programozás se- Rédic$en. Za,/alövón, ceµdö
gítségével tehát jelentősen möllkön már van villanyre:zaó. 
növelték a kocsik klhasználá- Miért nem adják meg ezt a le
sát. A száNítás önköltsége hetőeéget a vonatkíséróknek a 
sze�pontjából . ez nagyon � nagyforgalmú Za.uu,g,er,uoe-a lentos eredmeny. Kapcsolo- . , 

A küldöttség elutazását 
!N!gelőző nap délutánján Sza
bó Antal főtitkár fogadta a 
vendégeket. A fogadás baráti 
légkörben zajlott le. 

- Amikor a delegáció meg
trkezett, részlete& tájékozta
tást adtunk a nálunk folyó 
munkáról, a magyar vasuta
,ok szakszervezeti életéről -
mondotta a többi között Sza
bó Antal. - Most azt szeret
nénk, ha szerepet cseri!Inénk 
éa Önök mondanák f'! tapasz
talataikat. 

- Nagyon örülünk, hogy 
erre lehetőségünk van 
kezdte R. Bar!ow, a Liverpool 
és North Wales Területi Ta
nácsának elnöke, a delegáció 
vezetője. - Mindenek e!ótt 
azeremem hangsúlyozni, ho{111 
csodálattal tölt el bennünket 
az a szorgalmas építö munka, 
amit láttunk. Az pedig egye
nesen meglepő, milyen nagy 
gondot fordítanak a dolgozók 
uociális ellátására. Nálunk, 
Ang!idban, ha valaki megbe
tegszik, 3 hónapig is kel! vár
nia, TIJÍU kórhdzba kerül. Ar
ról nem is szólva, milyen sok 
pénzbe kerül a gyógykezelés. 

- Most jöttem át Plőször a 
kontinensre - vette át a szót 
S. OW� alE!lnök. - Nekem b 

S. Woods múhelybizottsági 
tag is a dolgozókról való gon• 
doskodásról, a gyerekekről 
való törődésről, az olcsó üze
mi étkeztetésről beszélt. Meg
lepték a látottak a Benczur 
utcai óvodában is. Hasonlóan 
vélekedett a latottakról A. 

Lipton Is. 
A delegáció legidősebb tag

ja J. H. Sayle másodszor járt 
hazánkban. ő, a delegáció 
egyetlen kommunistája, mi
után osztotta véleményét tár
saival, így folytatta: 

- Ez volt az első vasutas-

- Nagyon köszönjük, h01111 �tárídőt. A szam'tidóságok 
meghivtak bennünket, hog11 

l osszedolgoznak. • K�r�bban 
l .

.. h ttünk az önök szép or- mtnden szám.adoság onallóan e 1_0 .e 
_ adta fel küldeményét. Sok sza,gaba. 5_ok s��pet láttunk. kis csomagot kellett külde• Budapestrol ped_ig azt �ond- nünk. a darabáru, kocsik«t hatom, h_ogy a világ egyik leg- mégsem tudtuk kihasználni. szebb va:osa. • A lineáris programozás al• 

A barati beszél.getes végén kalmáva! egy-egli szolgálati 
Szabó Antal el�:� aja?dékot hely eg11uerrt megkapja a 
adott át a delegac10 tagJalnak. különböző 12ámadóságoktól 

- vl - igényelt an114{1fé!eségeket. 

Egy rendelet margójára 
szakszervezeti delegáció, 
amel11 Angliából Magyaror- A pécsi vonalon - C,!>8rdi- dám idő fél perc, ez alatt nem 
szágra látogatott. Itt-tartózko- Helesfa, Hetvehely, Szauna- ér oda az utas a kalauzkoa;i
dásunk a!atl sok érdekeset, Kisnajmás, és Kapouzekc,ő hoz. Ha a pályaór nem Ve6i:i 
hasznosat láttunk. Ha visua- megállóhelyeken - a zolgá- át a poggyá.SEt, megkésik a vo-
megyünk, az is feladataink latban levő pályaórök nem nat. 
közé tartozik, hog11 az angol akarják át� ennl a poggyászt, Kérjük az illetékes 52.erve
vasutasok körében eloszlassuk él) az expressz árut azoo a cí- kel, ,,áJtoztassák meg az jde
azok.at a téves nézeteket, men, hogy az nem az ő köte- vonatko2lÓ rendelkezést: a 
amelyeket a nyugati propa- lességük. srolgálatban levő pályaőr ve
ganda terjesztett el Magyar- Való Igaz, hogy az érvény- gye át a poggyaszt, és az ex
országró!. Nem ártana az sem, ben levő rendelkezések értel- pressz árut és ő s.zolgáltassa 
hogy a mt asszonyaínk is e!- mében csak a számadást kell azt ki a szállfttató félnek. Ez
;öj;en.ek ide éa megnézzék, átvenni a pályaőrnek. Viszont zel is javlta-ni tudJuk a ttre
hogyan dolgoznak a magyar az i igaz, hogy a vonatok mélyvonat.ok menetrendszerű
asszon1,1ok, hogyan veszik ki 

I 

mindig zsúfoltak. és minden sé&ét, 
részüket az országépitö mun- megállóhelyen törlknik� lcira- / Fo 1sw-
lai!>6!. kas. A meieo e i;tó7.ko- Budapest 

dik ehhez az is, hogy amíg
, 

is.  
januárban 12 darabárus gyúj- Markos J"-4 
tókocsira volt szükségük, ad- Zalaegerszeg 

TokA>d állomáaon S:rieures rsivan, '11omálll ari&lékos 1mindlr 
pélchmutilooő láija el a szo.ldiatof. 7Rfní ' � áD)más ...i,.'-1it• 

Jún. ia eredmályes munká.t v�ez. 
(Hemsó Ká.rol:, feh.) 

,,IDÉN IS ELÉRJÜK AZ ÉLÜZEM SZINTET'' 
ODAADÓ MUNKÁYAL 
Heves megyei bizottságunk 

példamutató munkásellátási 
tevékenységet fejt ki. Ez 

Az újító javasolta 
- ígérik az angyalföldi pályafenntartók elsősorban Rezn11ák Zoltán Nyírewhá.za, ál!omás01) és a 

I 
vezet. Egyszóval eddig :niem 

munkásellátási felelős érde- 2á.honVi vasutas bérházakban volt olyan �rkez.et, amely 
me. is gyakran előfordult, hogy a egy mozdulattal kikapcsolta A budapesti igazgatóság pá-

! 

házási tervüket az előírt 95 
lya!enntartási főnökségeinek helyett 102,42 százalékra tel
versenyében tavaly a Buda- jesítették. Megtakarítást értek 
peat-- Angyalföldi Pá!yafenn- el a különféle költségekben, a 
tartási Főnökség érte el a leg- béralapban és önkölt gi 
jobb eredményt és ezzel el- eredményük ls 7 százalékkal 
nyerte az élüzem kitüntetést. volt jobb a tervezettnél. A fő-

Nehéz területen dolgozik ez nökség dolgozóina_k hibájából 
a főnökség. A gondjaikra bí- nem volt forgalmi baleset. A 
zott mintegy 300 km hosszú- bzemélyi balesetek száma az 
ságú vágányhálózat nagyrésze 

I 
elő� évi 1 2-ről 7-re csökk_ent, 

állomási és Iparvágány 637 a kiesett munkanapok szarna 
kitérővel. Egyik munkaterüle- �ig 272-röl_ 1 1 5-re. Az idei 
tük a nazyforgalmú Rákos• ' elso negyedevben egy baleset 
rendező pályaudvar. Terüle- volt. 

velték a szalagszerűen javí
tott pálya hosszát. Az idén 
még nagyobb a feladatuk: 65 
km hosszban kell a terv sze
rint szalagszerú pályafenntar
tásl végezni. Nélkülözhetet
len elófellétele ez a vonalhi
bák további csökkentésének. 

Az alb1?.0ttság jól tájéko- villanymeghajtású ví2Szívaty- volna a leálló szivattyút. 
zott a dolgozók ellátottságá- tvúk idő előtt használhatatlan- 1 Haraszcsák Ferenc ak:it a 
ró!, pro!>lémák 

. 
esetén gyor- 1 � váltak. Golyóscsapágytörés I fönökségnél a legjobb újítok an m�ednek. Nagy goll- és tengelyferdülét okozta a I között tartanak számon. meg

dot !ord�tanak 8 dolgozók tu- legtöbb bajt, Sokan azt hitték, 1 oldot1a a problémát. · Olyan zelóellátasára. A'f: eloszt;st hogy ezek a hibák az alkat- készüléket szerkesztett, amely ren�szeresen :llenorz,k, h00.Y részek l'056Z minőségéből fa- megszilntette a kapcsoló tár• 
Több gondot 

a szociális körülményekre 

eleJet vegy�k a ,.protekc10- kadnak áJAA-'~-'t A , 'f•-'- ,.,, zásnak ... A bizottság szorgal- · . csa rong � •, z UJ """ "':. 

1 mazza, hogy a megye vas- 1;f arasz�&ak F,rencnek, _a 
l 

:,,yege: a keszu.l.ék három Icu 
utasai a nyari időszakban nJ1�ha.zi palyafenntarw vas karra� b,l,ekapa.azkodik ." 

Wkön 35 km hosszúságú pá- _A főnö�ségnek tulajdon
lyán 40 évnél idősebb síneken keppen Rakosrendez6 a fő 
futnak a vonatok munkahelye, ott dolgozik a 

Szendrei Sandor a főnök. ég atvegyék tüzelőjüket. Gon- ! fO!_lo� . lakato,;ának . erről ka.pcsoló�arcsa m,,gfel,el.6 re

szakszervezeti bizottságának dot fordítanak a dolgozók 1 � _a "élt;menye. Szer11;� a suibe �• eze_k !'- _karok . e{l!/ 

titkára az eredmények helyett ruhaellátá�ára, az étkeztetés- 1 \'JZSZ1Vatlyuk . gyakon áll�- forg?-tt11u s�git3egevel �ika.p• 

inkább a problémákról be- ra és a társadalmi ellenőrzé- nak c.:ak egyik_ <_>ka a seleJlel �l�k a, gepet. Az_ elmés ké

szélt. Elmondotta, hogy alap- ! s, feladatokra is „ 1 alkah·�z. A_ ��k �tosan � szuleknek. nagy !�ere_ v<>lt 
szerveze..ik munkájaban. a A faradh��tlan � lelkllk meghibásodásból �rmazik. nem�k Nyire�n � Zá• 

munkaverseny szervezésében. meretes a�tl\'lst.áknak a megye Ilyen eset!'en ;'!gya1;1s a ��or ��� ban, ha;1em máshol 1s. Az 

a dolgozók: problémáival való vas�tasai es a szakszervezet ' ikapcS?lót.arc��t Jobb h1ian uJ1tást a mult év_ _ooren �jut• 

foglalkozásban sok nehézsé- n:veben ez uton mondunk kalapaccsal ,enk _le a főten- tattá� a d�receni igazgatóság, 

. 
legtöbb emberük. Angyalföld 

Fó :  a minőség javítása inkább csak névadó . . . Rá-
kosrendezön található a ma

- flogyan siketi.ilt elérni 
u eluzem eredményeket? -
errúl érdeklődtünk a fónöksé-
-

- Ot veTSenyfeltételt ke!-
leU iel;esítenünk - válaszol
ta Bangó Sándor, a főnökség 
ver.et6Je. - Valamennyit el
fftiik, de f{j erl'Jsségiink a pó
llldk minöségének javítása 
nolt. Versenytár.,ainkat ebben 
•l6ztak meg elsősorban. 

Sorolta volna a további 
eredményeket, amikor meg
uólalt a telefon. Solymos Já-
11<1s főmérnök jelentk .,zett a 
aödöllői vonalról, ahol a pá
Lván a Bereznay-fé!e mérőko-
4-sival ellenőrző méréseket vé
geztek. Örömmel újságolta, 
hogy a tavalyihoz képest most 
jóval kevesebb hibát találtak. 

- Még a pályafenntartási 
fő idény kezdeténél tartunk. 
Egész nap szurkoltam ezért a 
telefonért - jegyezte meg 
Bangó elvtár�. - úgy látszik, 
irdemes uolt. Elhatároztuk, 
hogy az idén Is elér;ük az él
üzem szintet. Főnökségü.nk 
dolgozói mindent megtesznelc 
ezért. 

Eredményeik önmagukért 
beszélnek és bíztatást jelente
nek az idei évre is. Hézagnél
k<lll pályán kilométerenként 
8-nál több hiba nem tehet -
elértek 6,97 hibapontQt. Beru-

gasépi tési i;zakasz, melynek 
brigádjai már a szocialista 
szolgálati hely cím eléréséért 
dolgoznak. A hidász szakasz 
dolgo7.Ói Is ezért a címért ver
senyeznek. A főnökség terü
letén 1963-ban 18 szocialista 
brigád múködött. Az idén 25-
re gyarapodtak. 

get okoz, hogy több szakasz koszonetet. • l!elYről. Monfam „ s� �ell, h?'Z' � �-0!! tapasztal.atoee-
nem tartozik a főnökség alap- Munkásvédelmi . hogy ez az .�.ek tob��ben rere Javasolták. 
szen·ezetéhez. A legutóbbi át- " munk.áffllátMI osztály tengelyferoulé<>hez, töréd'lez A S11JOrgalmas újító néhány 
szervezés csak részben oldot- a1m11N1111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111m111111111111111111111111111111111• héttel ezelőtt újabb érdeket 
ta meg a problémákat. javaslatot juttat.ott el a fÖ!lök-

Nagyon sok kívánni valót Jo' eredm'e'nyek a sturovoi ség újítási megbízottjához. El-
hagy maga után a szakaszok gondolása egyszerú múszaki 
szociális- és kulturális ellátott- ko·· zo·· s hata' ra' l loma' son 

megoldáson alapul. Korábbatl 
sága. A főnökség dolgozói kö- a kazánok adagoló rostáin a 
zül 240 lakik munkásszálláso- Szob es· a aturovói �hszl'o- ámh' _, d zó ' nak , 

darabos szenet csak vasrudak 
kon, melyek rendkívül elavul- � v ivat"" ol.go ja ,e- segftségével tudták keresztül 

Legjobb szolgálati helyeik tak. t:pület szempontjából vák---magyar közös határállo- lenlétében kell levenni az erőszakolni. Eközben a vékony 
közé tartozik a galga,r.á.csat k k más az. elsli negyedévben jó ólomzárat és az ab1ak�u- bó 
10-es szakasz, ahol egy női 

még az 5-ös 
b

s� asz la tanyá
k
- eredménnyet vett részt a for- kás tényét jegyzökönyveznl vas 1 készült vezetősínek el-

1 8  nő egy brigádban 

á · d 1 'k 
ja a legjob ' e ott is  csa galomban. Az 1'dőJ'a' ra· s v1·sron- kell. MennmveJ A'"""•.,,.rúbb görbült.ek. nem egyszer e'ltör-!�oc�=;�:�Y b��g 

l�á�� �g�;;j� egy rossz rádió van. Üzemi tagságai ellen ere <I-O százalék- lenne, ha a J kocsik űt�dít.á- :ek, ami üzemzavart okorott. 

ezt a brigádot, s minden 
ko

nr�tva\ e��lta�� 
nem kal több árut továbbítottak sa e'lőtt elvégeznék ereket a Harancsák Ferenc a kazán• 

munkában felveszik a ver-
ren e ezi a onö g. Egy Szobról. mint a múlt. év azo- tennivalókat! ban lévő négy összekötő slnt 

senyt a férfiakkal. A legnehe-
kis kultúrtermük van Rákos- nos idösulkában. �z az állo- Szelle FeNllle az eddiginél jóval szélesebb 

zebb helyeken a rákosrende-
rendezőn, ahol tele;'_ízió is a más három szocialista brigád- Szob és a két végén alátámasztott dolgozók rendelkez=ére áll .  • 

zői l -es szakasz dolgozik. Bár ez csak részben nevezhe- jának erősödésé
re va

ll
. ______ 

ugynevezett csúsro síneldcel 
Rendkívül elavult alépítmény tó kultúrteremnek, mert ha Sturovón 1 ,8 százalékkal 8i• helyetites1'tette. Ezzel meg,,zün-
!enntartásáról kell 

á
gond?s- rossz az idő, a festők foglal- került túlszárnyalni a korá

b- SZAVAK SZÁRNY-� ..... tette a rosta gyakori megru. 

kodniuk. E munka ir nyítasa ják el. bi negyedév áUagteljes.ítmé- IU'I básodásából eredő üzemz:ava-
Hidas Zoltánnak, a szakasz • .. nyét. Különösen jó eredményt , rokat. Újítását elfogadták 96t 
tapasztalt pályamesterének is - r-:em s_zeretnenk unnep- értek el a magyar és a cseh- címmel „ir?da!mi es_tet „ende�- a nyíregyházi és a záhoo)rl ffl. 
sok gondot okoz. Több fiatal 

I 
rontók (enni - mond0t.ta szlovák vasutasok a kocsi- tek a �olteszet na:r,,a_ alkalma• tóház öltöző- élt fürdőhelyís-é

pályamesterről is dicséretet �zendre1 -�ánd?r. -, de e�- tartózkodási idő csökkentésé- b�� .!J•sko!c tísza� palyaudvar ge.inek kazánjainál már 
al

k
al

-
hall<>ttun.k Bangó elvtárstól : uzen� kl'tuntet�!.":nk alkalm_a- ben Vorosmarty klub1ában. mazzák . 

U!vt·czk; lstva·n, Papp Ja' no.•, val is azt kér_1uk a vasut 1_ 1- s· d t 
k • h A jó!sikerült irodalmi est is. • • . .  • " l ék ó ól h <;>k gon ° . 0 oz meg.. ogáy keretében hat Borsod me,,.,ei Ez csak két UJ1tás a sok kö-

Szikszai Lajos, Császár Ldszló et es 11eze_t_ �t ' ogy se_(!it- a�
. u_res kocs1½at nem liszt_ ;' költő 16 versét adták elő. "íe- zül. Harasz.csák Ferene laka� és Imre Vilmos pályameste- senek szocialis probJémaink kuldik . a határra. Ném�)'.lk-

len volt Borsodi Gyula mi•- tOtl a fooökeég többi ú3'ftóiáh
rek tervszerúen irányítják m.�goldásában. Pályamunká- ben gesze nagy mennyisegú • · �u 

szakaszaik mÜnkáját. saink a va�tas ;nunka legn�- • e n 
g t lál b

a
tó kolci költ() is, aki elismerés- ha�lóan a korábbi él:ekberl 

A fónökség gépesített pá- hezebb részft vegzik, _becsu- �zen

akr 
vagy �� lé 'k

a 
h · 

, 
se! n11ilatkozott az irodalmi szamos h8191Jn08 javaslatot, újí• 

lettel helyt llnak MPgerde l'. an meg or_ m · ogy eat szinvonaláróL. Az elöad.á.s-t tást adott már be, amelyek lyamesteri szakasza is Ráko.�- . ..a ·.. • . .. m- ny1tott abl�al erkeznek ko- a klub ifjúsága, részére cipn- j segítségével S(>k-gok t!2'!t' fo-
rendezőn található. Kiváló :�� hogy tobbet torod;pmk ve- cs1k a határállomásra. Az ab-

1 
!i, 26-án megismételték. rint megtakarítást értek el munkát végzett ez a szakasz u · lakbecsukás itt már b?n.�·olult . IIIIOlgálati helyeken. 

a 
1963-ban. 22 kilométerrel nö- (Lúrillcz) múvclet, mert a kOCllll'ól a (Kiavardai) Gftsor NI 
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A magyar vasutas válogatott veretlenül 
nyerte a vasutas asztalitenisz EB-t 

\f M�Y AR V \Sl 'TAS 

Út a város felé 
1. 

Az utazás - mintha képeslapokat 
forgatnék - mindig csodálatba ejt. 
Nézem a távolt, s mf,g ringat a vonat, 
megrfogluitónak érzem a közeit, 

a dombot, melyet szalagként fon át 
a fá.k sörfnye, s hol izzik a nap. 

1964. MAJUS t. 

Levél egy fiatal vasutashoz 
Nem 

rangban, 
juk úgy, 
helyét. 

volt igaza, amikor megséi:tődött azért, mert egy 
korban idősebb társa megkérdezte. - vagy mond
- felel&ségre vonta azért, mert elha11Yta mu11Jc4. 

Az USIC három évenként zése után szinte azonnal vo
rendezi meg a férfi asztalite- natra szálltak és a Hollandiá
nisz vasutas Európa Bajnok- ba való érkezés után egy óráságot. Az 1964. évi bajnoksá- val már versenyezniük •keltett 
got április 20-25 között a hol- az angol csapat ellen. 
landiai Haarlenben rendez- A vendéglátó vasutas soortték meg. Az idei bajnokságon vezetők egyébként nagy sze-
14 ország vasutas csapatai retettel fogadták csapatunkat, mérték össze tudásukat. A s később is mindent megtetcsapatokat négyes csoportok- tek annak érdekében, hogy 
ba osztották. A magyar csa- hollandiai tartózkodásunk pat a finnekkel, franciákkal alatt jól érezzii!k magunkat. es hollandokkal került egy A bajnokság befejezése után csoportba és jó játékkal, ve- csapatunk két legjobbja a holretlenül szerezte meg a cso-

A sík: zöldellp rend. - A sár-tanyák 
falai közt is eWlt a haro{I. 

Az is a hazám; hordom tájait, 
és minden kép mögött az ért,elem 
múltját, jövőjét, s rendjét keresem. 

Nem célom hosszú magyaTázlrodásba kezdeni mu.nkamo. 
rálról, arról, hogy a munkabérén illik megdolgozni, hogy 
csak engedéilyel és indokolt esetben szabad elhagyni a mun
kahelyet. 

Az eset emlékeztet azokra az időkre. amikor mi is olyan 
fiatal, kezdő vasutasok voltunk, m�nt maga f!oay a mindlo 

S lelkem álmából felriadna itt, 
ha idegenből, s évek mú.ltá.n is 
érkeznék, tudnám - az út hazavisz 

II. 

Befutunk az éj alagútjába, 
ahol elrejtőznek majd a tájak. 

1 
haragos pályamester a tiszta, rendes ruhát latva, így nólt: 
Miféle maskara ez magán? Menjen haza és munkaruhában 
jelentkezzen szolgálatra! Hogy navi nyolc órát k�!let{ tén11-
leges munk.ában tölteni és hogy csak munka utan volt id6 
arra, hogy a szakvizsgá.kra készüljünk. 

Ez nem volt jó! 
De az sem jó, hogy ön azt htszi, senkitől sem függ! 
Rendnek kell le1J,..aj/ 

portelsőséget. land sportvezetők kérésére 
A legjobb négy közé a ma- bemutatót tartott. Berczik és 

S emlékeim fülkéjébe .:árv<1 -
fényt akarok, hogy arcokat lássak. Mi nem bántani akarjuk. hanem oktatni, figyelmeztetni, 

nevelni, hogy majd egyszer, sok jÓ és érdemes munka utáii 
ön is tudjon nevelni, tanítani és 1őszándékkal figyelmeztet; 
másokat, a jövő fiatalságát. 

Rózsás bemutatójának nagy gyar csapat mellett az oszt- közönségsikere volt. 
rák., svéd és az <lal.a<Jl csaoa t 

Elalszi.k az fénynél is, ki fáradt, 
föllendül a pad végére lába, 
alszik már mind; s mintha elhagynának 
- gyötrőbb így az é brenlét magánya. jutott be. A Berczik, Rózsás, Beféjezésül még annyit, 

Holló összetételű magyar csa- hogy elutazásunk alkalmával 
pat tovább folytatta sikeres a vendéglátók elismerésüket 
szereplését. Ellenfeleit sorba fejezték ki a csapat sportsze
Jegyőzve, veretlenül nyerte a rú vi

_
selkedését _illetően is. 

bajnokságot, ami az USIC Bercz1kék ugyanis szerény-

Még dohányuknak füstje kavarog, 
s arcuk a f_�nyek sfoein hever, 
a fáradságljoz lágy párna se kell; 

üdvözlettel 
- lyf -

- 3 MILLIÓ forint „ha- 1 - l!:vek óta eredménye.,;en 
szon" külföldi tapasz al...tcse- dolgoznak a vácrú.toti vasuta• 
rékb�l. A szombathelyi jarmú- ' sok. Az élüz.emkö,etelménye
javitó műszaki vez.elöi és do!- ! ket 1963-ban is telje.,ítet,e az vándorserlegének elnyerését sé�ból is :ielesre viz•gáz:tak. bevégzik szépen az ünnepnapot. 

is jelentette. 

1

, Altalános volt a megállap1tás, 
· A sportvezetők nagy elis- hogy a bajnoks_ág, a _vándo:• 

, meréssel nyilatkoztak a ma- serleg megnyerésén tul a k1-
gyar játékosok, különösen tűnő játékkal, a szerény visel. 
Berczik és Rózsás_ teljesítm�-

I 

kedéssel ismét sok barátot 1 
nyéről. Annál Is inkább, m1- szereztünk a magyar sportnak. ' 
vel tudták, hogy versenyzőink _ • 
a magyar bajnokság befeje- Mrovcsák Jozser 

- Messze a város; mért nem alszol el 
te is, útitárs? - S ágyam e sarok . . .  

III. 

Fölnyit6dnak a fény sorompói, 
hajngli pára lóg az ablakon, 
s l_efolynak a homály kis folyói, 
mffl csatornáit mem:a;zolgatom. 

1 gozói minden évben részt vc,z- állomás lelkes kollektívája. áp
nek kul.földi tapasztalatcserén. rilisban 300 diszfa bS !OOO 
Az elmúlt években a Szovjet- cserje ültetése1,el tették még 
unióban, az NDK-ban, Romá- j otthonosabbá szolgálati helyü. 

1 niában, Csehszlovákiában és kel. 
Aus!t.ri_ában _ _ tet\ek látoga�t 1 _ Gyors iitemb.!-u halad • 
vasuti JármuJav,tóikban. A_ va!- 1 jugoszlav vasutak villamo.itá• 
la1at vezetői nemrég érteke.- ,a. A tervek szerm, az osztralc lék a külföldi tapasz.alatcse- határtól a görbg hatarig villa• 
rék „hasznát". N!.g;allapitot- mosttják a nemzet ,özi fő�'Lnaták, h�gy a jó tapas� ala:ok lat. Ezen a vonalon az év véátyételevel a_z .�lobbi ewkben géiQ 200 km-es szakasz villa
mmtegy 3 milho forint megta- mositását fejezik be. 

Berczik hatodszor nyert egyéni bajnokságot 
- Rózsás is bajnok -

Berczik Zoltán 

győzelmével végződött. A 
Berczik, Rózrá.! páros a má
sodik helyen végzett. 

Vegyespáro&ban a Lukácsné, 
Rózsás és a Föld.yné, Berczik 
páros játszotta a döntőt. A 
bajnokság sorsát Rózsá.s kitúnó 
játéka döntötte eL A fiatal 
versenyző ebben a számban 
magára talált, minden hely
zetben nagyszerűen ütött és 
védései is rendre sikerültek. 
Az eredmény: Lukácsné, Ró
uás-Földyné, Berczik 3:1. 

Mint az erdmény Is bizo
nyítja, két válogatott ver
senyzőnk Jól szerepelt az 1964. 
évi országos magyar bajnoksá
gon, 

A távolt nézem. folyton változó, 
a mégis egésze a me...§szeségnek -
a hazám, s ahol van t,alami Ja 
íze is a csöndes köszöntésnek. -

A táj csak képek. s rendje, ami szép 
s megkötődik, mint -reményhez hitem. 
- S egyszer majd úti emlékeimen 

tűnődve, mtnden más a messzeség 
homályában ül, s megmarad a szép 
élményll, miért elindult sz!vem. 

Fazekas Lajos 

karítást értek el. 1 _ NAGYGYüLJ;;::iT tartot-
OJ típusú motorkocsi& tak a leszerelési hónap alkal• 

próbáltak ki az olasz v„sutak mából Sreg_d-Rók1.1-s állomá, 
, a Róma--Génua közlllli fóvo- és a szertár dol�ozói. 
1 na! egyik szelvényén. A mo- J - Negyvenévi vas .. tl saol• 
1 torkocsl 225 km1óra teljes t- gA!at után nyuidíjba készaJ 

ményt fejtett ki. 1 Varga István blokk.mes,er, aki 
1 

_ KVC..ONLEGES felszere• jelenleg Kaposvár állomáson 

l lésú gyermekkocsik a s11éd teljesH szolgála:.Ot. 

vasutakon. A személyszáll, tó J - A finn parlament hetáro-
. zata értelmében megke:dt.ek a 

Vasutas b,. rkózök a szőnyegen 
I vo�tok 

_
szerelvenyében k. zle- 1 Helsinki-Tampera közötti vo-

kedo uj gyermekko:silclu I nal villamosítását. A tervek 
Aprilis 18-án és 19-én bo

nyolították le az országos ifjú
sági köoottfogású llirkózóbaj
nokságot. A kétnapos küzde
lemsorozaton a vasutas birkó-
zók jól megállták a helyüket. 
A 10 súlycsoportból négyben 
vasutas versenyző végzett az 
első helyen_ Balogh (Szolnoki 
MA V), Csepela (Törekvés), 

, Vess és Dávid (mindkettő 

1 

BVSC) nyei,t magyar bajnok
ságot. Rajtuk kívül Na.gy 
(BVSC) é:s Riedl (DVSC) máso-
dik, Hornyák (BVSC) a har-

mndik helyen végzett. Pont- ágya_kka.l, va�amint fehérn_emü 
I 

szerin_t 10 év alatt 1100 km 
versenyben a BVSC végzett az moso- e_s szant?berendezesek-

, 
I1oss::u ronalat villamo ltanak. 

elsii helyen 14 ponttal. kel lattak el Svedorszdaban. _ A múlt évb•n elért ered• 
Ugyancsak április 19-én a 1 - EddJg 19 brigád 345 i:ag- m�ny1;kért v�zéri!l'azgatói el• 

Püspökladányi MÁV rende- gal versenyzett a szocialista •�-�rcsben reszesult a fa_�olcai 
zett országos serdülő versenyt. brigád címért a Miskolc-tiszai rutoház. A !olytatás Is _J6. Ali 
Erre a versenyre 12 sportkör pályaudvaron. 1964-re 91 bri- első n':IP'.,ede".b'D 11�. szaalék

küldte el legifjabb birkózólt. gád 651 tagga.J kötötl szocia- ra te!Je
,
s,tetlek lervuke

!' 
A népes mezőnyben a BVSC lista btigád szerzödés. A tii:s- j l t -tak

Bi,;K
1
EGYÜ

1
�B_S�K

ó a
T tar

i
• 

· •-á• •· · k k .. ·•, to ább o a eszere „si ,, n p a -f1ataljal szerepeltek a legjob- S�-.; .a., aga ozo. v _ - kalmából a békéscsa.b<ti pály<1-ban. Ot első, két második és szelesedett a 11.omplcxbdgád- fenntartási főnökséghez tarto-
egy harmadik helyezést nyer- mozgalom. zó pályames'.e•i sz3kaszon. 
t.ek .. Pontversenyben 32 pont- 1 

Ó - SÚLYOS BONTETeST 
tal az első helyen végeztek. 1 A HIVATALOS LAPB l kaptak a nagy angliai vonat-

A Hivatalos Lapból a szakszer- rab!ás tettesei. A biró ág a 

Harangozó megőrizte Debreceni vasutasok 1s. szAmbor, 109 441 ,uu. n. B egyet 24. egyzt 20 és e1111 to• 

vezeti bizottságok és a dolg

. 

ozók

· 
I 

búntény hét rés

.

z evőjét JO 
!1:�elmebe ajánljuk a kövelJ<ezó· évi. két másik tettesét 25, 

1 

A „Klvaló dolgozó • kitOnteiés vábbi vádloW?t h-!romé i bőr• hajno�i c'.mét Katowicéhen 
I i.!�1iá� l&zámkerelének megál- tönbiintetésre ítélte. i' z  e:ra,, 

A il' 6-á s ortcsar- 100 659/1964. Al. e. Felhívás ld- 1 bolt 2 millió 600 OOO f nfból pr 1s 2 n, a P Két_ évvel ezelőtt Debrecen- bocsátása a h:lzLartasi tUz.elöe,Iá- eddin fél milliót s:erez:et nokban rendezték meg az 1964. /'<en Járt a katowicei vasutasok l 1ás1>an résztvevő igényjogosu.1tak-

1 

. .., h tó á ,. évi felnőtt egyéni ökölvívó- küldöttsége, A látogatást már- hoz.. vissza a a s �o,-. 
bajnokság döntőjét. Ezen a ciusban viszo.nozták a debre- n. számból: 110 298/1964. I/2 e. - A tervszeru fegyel'>'er.eit 
bajnokságon a vasutas ököl- �eniek. Küldöttségük három !;��el :. va��J t���!!�%�k 1:;_ munka eredmé·-ve1ié_'.1t é:üt�mvívók számára kevés babér napot töltött a 87.ép lengyel 1964/65. iskolai évre. 

j 
kiliintetésben résyesult a vész. termett. Mindössze ketten ju- városban. 110 236/1964. I/4. e A vasúti biz- tói fűtőház. Az eredményel< el• tottak be a legjobb négy kö-

t ltá kkal k lat 

A magyar asztalitenisz-baj
nokság döntőit április 19-én 
bonyolították le a Sportcsar
nokban. Három számban - a 
férfi egyes, a férfi páros és 
a vegyespárosban -, a Vasút
építők két válogatott verseny-
7Ője, Berczilc és Rózsás is ér
dekelve volt. A férfi egye;} 
dÖi!ltőjét a két vasutas játékos 
vívta. A nagyobb tapasztalat
tal rendelkező Berczik 3:0 
arányban győzött. Ezzel sor-
1'endben hatodik egyéni ma
flYar bajnokságát ny,e-rte. 

zé. Ott azonban csak Haran- A lengyelek rendkívül dús k�rd
�� ·

szabál���-
06 egyes érésében nagy része va� � fű• 

! gozónak, a Székesfehérvári programmal fogadllk Debre- tóh:\z hat szocialist.a brtgadjá-
MAV EZóre légsúlyú verseny- cen küld_ötteit. Bemutatták a Lakáscsere na.k. 

A férfi párosban a Faházi, 
Pignitzky 'páros volt Berczikék 

ellenfele. A találkozó a Faházi, 
PignUzky páros 3:0 arányú Rózsás Péter 

Bejutott az NB I-be 

a Nyugati Vasutas sakkcsapata 
A Nyugati Vasutas SC fér- részét. A 19 éves Schrancz 

fi sa1'1kcsapata 1960 óta az rstván, az 1963. évi országos 
NB II-ben versenyzett �z el- ifjúsági bajnokság győztese is 
telt évek során mindig az él- kiváló teljesítményt nyújtott. 
csoportban végeztünk. Vol- t961 októbere óta egyetlen 
tunk harmadikak, negyedi- csapatversenyen sem kapott 
kek, tavaly másodikok. Az ki. A legjobba,ii': között kell 
Idén végre elértük célunkat: említeni Heikkilii Heikki mes
bejutottunk az NB I-be. ter nevét Is, aki ebben a baj-

Nem volt könnyű, mert nokságban szintén minden 
dr. Bély nemzetközi mester mérkőzését megnyerte. Kato
ldóközben Győrbe távozott. na Dénes mesterjelölt az 
&ljta kívül több mesterjelölt utánpótlás nevelésével is si
a visszavonulás gondolatával kerrel foglalkozik. 
foglalkozott, Szakosztályunk- Szakosztályunknak még 
nak azonban sikerült rendez- három csapata vesz részt a 
ni sorait és a jó kollektív bajnokságban. A második csa
szellem az NB I-be való fel- pat Budapest II. osztályában 
jutást eredményezte. játszik, egy csapat a kerület 

A csapat tagjainak zöme I., e_gy pedig a II. osztályban 
vasutas dolgozó. Dely Péter szerepel. 
nemzetközi mester nemcsak a A siker kiharcolásában ré
tábla mellett állta meg ki- sze van a s2Jakosztály és a 
tűnően a helyét, hanem a sportkör vezetői áldozatos 
többiek oktatásából is, taní- j munkájának, segítség-ének is. 
tásából is derekasan kivette a Fogarasi Pál 

zőjének sikerült kiharcolni a katowicei pályaudvart, elma-
döntőbe jutást. Niesz a Pécsi gyarázták a forgalom lebonyo- - uo n�gyszögöleo érdi telke• 
VSK középsúlyú ver;enyzőjé- lításának módszereit. j mel átadom üres lakás hasznala-

MAGV A R  li A SlJTA!I 
nek meg kellett elégednie a A katowicei kultúrcsoport ;,7.�rtDó';!'.;"'G1:;�n 

u�,1!r!. :,
.
bony, 

harmadik helyezéssel. színes műsorral is kedveske-
/ 

- Dun·�--asz11 •·•v-"lomás 
<PlelOs szerkeszto Gut,u Unoe 

AUa.c n.a.n. '" F'eleU5s kiadó· Sz.a bl"' .\.nta.J Harangozó Imre a döntőben dett, melyet Kiss Lajosné és épU!étében levő n. emeleti szoba, szerkesztOsei, is nagyszerűen szerepelt Tisz- ' Mezei Erzsébet tánc- és ének- r,onyha, éléskamra. mellékhelyJ- Budapes, v1 e�nezú• 0 u 
tább üt�eivel több pontot számokkal, a népi zenekar :f1��!��

so
�af•=��/né;;,dv:���'. l'eJetoo véro•• m-184 

szerzett rllenfelénél. Ezzel sor- magyar nótákkal viszonzott. 
, 

pesti vagy Pest környéki földsztn• OZP.ml $9-7' 

rendben immár másodszor A látogatás jól szolgálta a tes hasonló vagy kétszobás laka- •r1es,u • "l �ps,avo ui01<1ood 
nyerte el a magyar bajnok cí- lengyel-magyar vasutas ba- sért. Erdeklődnl lehet: Szendrei 

/ Budaoest J:u
a
��•k��zi 01 84 

met. rátságot. Czeglédi Sándor ���
á

á';?oé��on. 
Budapest-Duna-

SzHcre f.sonvomoa 
A szép teljesítményéhez mi •"0•c•c:..•::. c.,c=.,a c•::.•Q•c• ,;. •ci•a•Q•-:.. 0.•c:•c.•�--==-•<>"lll�t.�•c:.,•a•c•�-..0 is gratulálunk/ 

A szerkesztőség üzeni 
Munkásvonat 

Boldizsár Gyula Békéscsaba, 
Dancs József, Bognár KárQly Ta
polca, Vártalvi Gyula Gyék.enyes, 
Kls6 Lajos Alsóőrs, Kisvárdai Já· , 
nos. Bakó János Miskolc, dr. 
Bánkfalvi Gyula, Tótka Károly. 
Szlládi Sándor Sz.eged, Markos 
Jó:zset Zalaegerszeg, Volosinovsz
k.i János, M'.arosán Pál Debrecen, 
Pintér Lajos Vácrátót. Varga Isf>. 
ván, Foki István B1.,dapest, Novák 
József. Hatvan: Leveleiket lapunk 
anyagához felhasználjuk. 

Bene Ferenc Gyöngyös: Versé
nek mondanivalójával egyetér
tUnk, de nem tartj t..!< közlésre al· 
kalm.asnak. 

Antal József Miskolc: Kérjük, 
részlet.esebqen trjon az űj mun
kamódsze�::,kről. 

: : 
.. :·. ·. 

Tóth Tibor Kiskunhalas: Leve- 1 _ C.;ak S!ó1-ni ;;-.1,,,,..,. 
�l

u

::!t��� to�!��
i
;f

t
�;�.e��

j
t� i t..t,� , am, U!h ·, 1\ ;-4 

" "'''"'?ti r i"íJ:.n várja, 
j _;:.i:u.: ii . :. ll ln 

veszteség érte a sérült dolgozót. szele. 

Május 1 

Nemzetközi összefogásban felvonul � közöl 
kocsipark 

,Pusztc.i Pál rajzaí) 
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/Tovább bővül a TEEM-vonatok hálózatai 
Lapunk előző számában a 

azemélyforgalmat érintő új 
menetrendi változásokról tá
jékoztattuk olvasóinkat. Ezút
tal a tehervonatok menetrend
jében és a szolgáltatásokban 
rorténő változásokat tsmertet
iük. 

továbbítást igénylő killdemé
nyek futásának meggyorsítása 
érdekében Ferencváros-Zá
hon11, továbbá Szolnok-Zá
hon11 között ugyancsak Diesel
vontatással, a mai követelmé
nyeknek megfelelő gyorsteher
vonatokat helyeznek forgalom
ba. A:z. új menetrend életbe lépé

eével ismét bővül a gyors to-
Tábbítást i"énylő TEEM-vona- A belföldi áruszállításban Is " a Diesel-vontatás részleges be-wk hálózata, Észak-dél irá- vezetése jelenti a legnagyobb 1'yában Prága-Sturovo-Rá- d áh k011'endezó között új TEEM- változást. A Bu apest-Z on11 
vonat közlekedik. A magyar között közlekedő nagy terhe-
exportvállalatok szállítási lgé- lésű tehervonatokat NOHAB

mozdonyok továbbítják. Eszenye�ek kielégí�e érd�ében rint az új menetrendben 16 ellerurányban Ferencvaros- Diesel-mozdony közlekedik kö�rovo-Bad-Sc�nllau kö- j tött fordulóban. Az új Diesel:r.ott ugyancsak uj TEEM-vo-
nat közlekedik a főidényben. mozdonyokkal napo�ta. 9880 

A Budapest-Stockholm kö- vo�atkllométer_ telJesttmény 
zlltt közlekedő TEEM-vonat elerését tervezik. 
forgalmát kiterjesztik a Belg- Tekintettel arra, hogy a 
rád-Budapest viszo�latra is. nagy teljesítményű NOHABEz azt jelenti, hogy az Euró- mozdonyokkal továbbított pában létesített TEEM-vonatl gyorstehervonatolc 50 km/óra hálózat egyik leghosszabb vi-
szonylatban közlekedő vonata alapsebességgel közlekednek 
a MA V vonalain keresztül Budapest-Záhon11, valam1nt 
közlekedik a Jugoszláv ft'5vá- Curtici-Cegléd-Sturovo kö
rostól a svéd fővárosig. Ez a zött Jelentősen meggyorsul az 
vonat Ferencvárosban csatla- elegyáramlás és a vegyesvon'.. 

ko:tik a Heg]leshalom útlrá- tatású üzem nehéz:ségel ellené
nyon át kilépő TEEM-vona-
tok.hoz. 

E Püspökmolnárlnál elkészült a Rába foJJ,ót átívelél 100 méier hosszú új vasúti híd. re ls megnő a két nemzetközi § 
főútvonal átbocsátóképessége. g (Vadász Miklós felv.) (Riport a 3. oldalon.) 

A szolgáltatások �,,tlllfllllllllllllJIIIIIIRllfllllJIUllllllllllfllllllUllllftlUIIIIHUflmnmmn1111111mmmm1mm111mm11m111nmm1111in11111111111111111111111n11111u111111111uu1111tHII 

Az új menetrend életbe lépé
sével a szolgáltatások Is to
vább bővülnek. A múlt évben 
létesített nemzetközi informá
ciós szolgálatot - amely kitű
nően bevált - tovább fejlesz
tették. Új irodát létesítettek a 
Déli pályaudvaron. A Keleti 
és a Nt,'Ugati pályaudvarokon 
működő Információs szolgá
latot létszámilag Is megerősí
tették. 

Az utazóközönség körében 
nagy népszerűségnek örvend a 
taxirendelés. A tapaszta
latok szerint a nyugati orszá
gokból érkező utasok veszik 
igénybe előszeretettel. 

A Keleti pál11audvaron kí-
sérletképpen felállított 20 
szekrényes poggyászmegőrző 
automatákat Is megkedvelte az 
utazóközönség. Ezért a vasút 
Illetékesei tárgyalásokat foly
tatnak további automaták be
szerzésére. Amint az újabb 
automaták megérkeznek, a Ke
leti pql]l(ludvaron és a N11u
gatiban nyernek elhelyezést. 

-vt-

T avaui nagytakarítás 

Záhonyban 

A tavasz beköszöntével a zá
honyi átrakón és a rendezőpá
lyaudvaron kezdetét vette a 
nagytakarítás. 

Nemcsak az átrakásból adó
dó hulladékokat kell eltakarí
tani, hanem azt a szemetet is, 
amit más állomások hanyag 
munkája folytán az üres ko
csikkal küldtek Záhonyba. 
Annyi répaszelet hever itt a 
vágányok között, hogy azt 
bármelyik tsz megirigyelhet
né. 

Napirendre került az állo
más csinosítása is. Az őrhelye
ken megszervezték a parkosí
tást. A III. és az V. őrhely 
\törnyéke a legszebb. 

Papp Jen6 
Záhony 

Új felvételi épület Vámosgyörkön 
Gyöngyös gawasági életé- Az új épület építését a ré-

nek fejlődése, a mátrai üdü- gl mögött még a múlt év-
ló- és kirándulóforgalom nagy ben megkezdték. 
fokú növekedése miatt szük- fgy az utasforgalom zavartaségessé vált Vámosg]lörk ál- lan. A régi épületet csak az lomás korszerűsítése Is. A új üzembe h<:!lyezés.e után munkálatokra több lépcsőben bonitúálk le. került sor. Néhány szót az új felvételi A vágányhálózat korszeri- épületről. Fő helyisége a tágas sitését lSGl-\len fejezték előcsarnok lesz, melynek jobb be. oldalán a jegypénztárak, a 
Ezzel egy Időben az áruraktár pog,,ttyászraktár, valamint a 
újjáépítésére is sor került. pavilon kap helyet. Az előcsara 

A felvételi épület korszerű-· nok bal oldalán egy dohányzó 
sítésére az érdekelt szolgálati és egy nem dohányzó váróte
ágak jó együttműködésével kél rem nyílik. A dohányzók váró
reszben került oor. Elsének az terme közvetlen összeköttetés
új forgalmi épület készült el. ben lesz az Utasellátó büféjé
Ott helyezték el az új dominó vel. A felvételi épület forgal
I'E'ndszerú vágányfoglaltságos mi iroda felőli részében iroda
biztosítóberendezés üzemi he- helyiségek nyernek elhelyezést. 
lyisége!t is. Ezt követően 1962- Az előcsarnok falait üvegfal 
ben típusterv szerint négyla- alkotja .• 
kásos, emeletes lakóépületet 
építettek. Ezekbe a rég! felvé- Az utasforgalmi épületei a 
teli épület emeletén lakók köl- forgalmi épülettel fedett 
töztek. átjáró köti össze. 

Rövidebb idő alatt 

Jelentős változásokra kerül 
sor a tranzit TEEM-forgalom
ban is. A Russe-Curtici-Stu
rovo-Bad-Schandau között 
közlekedő 4051/4050 sz. TEEM
vonatot Curtici-Cegléd-Stu
rovo között NOHAB-mozdony 
továbbítja 80 km/óra alapse
bességgel. A várható nagy 
tranzitforgalomra való tekin
tettel - a nemzetközi megál
lapodásoktól eltérően -, en
nél a vonatnál 800 tonna ter
helés rendszeres továbbításá
ra készült fel a vasút. 

19,S millió forint kulturáltabb utasellátásra 
A forgalmi Iroda és a lakók Itt kell megemlíteni azt la, 

kiköltözése után már csak az hogy az új, modern felvételi 
utasforgalmi helyiségek és az 

I 
épületet, mintegy 10 méter 

Utasellátó maradt a régi fel- széles tér választja el az első 
Hogyan készül lel a nyári idényre az Utasellátó ? vételi épületben. 1 Vágánytól. 

Jelentős változás az új me
netrendben a tranzit gyorste
bervonatok átfutási idejének 
csökkentése. Curtíci-Cegléd 
-Sturooo között naponta 5 
gyon;teher, ellenirányban pe
dig 5 közvetlen Irányvonat 
közlekedik NOHAB-mozdony
nyal. A nagy teljesítményű 
Diesel-moulonyok felhasználá
&ával lehetővé vált az alapse
bességek felemelése és a tar
tőmodásl idők csökkentése. Ez
által az átmenő vonatok me
nettartamát 3 órával sikerül 
csökkenteni. A Dlesel-vontatás 
bevezetésével természetesen a 
trakciós költségek is csökken
nek. 

A Záhon11 átmenet rendelte
tésíí, gyors továbbítást Igénylő 
elegyek és vámáruk, vala
mint a Debrecen, N]IÍre/fllháza, 
Mátészalka térségéből gyors 

Az Utasellátó vezetői május 
5'-én sajtótájékoztatón számol
tak be a vállalat eddigi mun
kájáról, az idei tervekről. Dr. 
Harsányi Zoltánné igazgató 
örömmel számolt be arról, 
hogy a tavalyi jó munka ered
ményeként ismét élüzem lett 
az Utasellátó. Ez elismerésre 
méltó, annál is inkább, mert 
az Utasellátó által végzett 
munkamennylsé!( az egész ma
gyar vendéglátóipar munká
jának mintegy 10 százalékát 
alkotja. 

- Vállalatunk idei forgal
mi terve már meghaladja az 
l milliárd forint értéket -
mondotta dr. Harsányi Zol
tánné. - A belföldi és az 
idegenforgalom növekedése az 
utasellátá, gondiait i8 erősen 
megnövelte. Az idén ís az a 

célunk, hogy mind kulturál
tabb módon elégítsük ki vá
sárlóink, az utazóközönség 
igényeit. 

A közeljövő tervei 

A továbbiakban elmondotta, 
hogy folytatják a vállalat vi

déki kirendeltségeinek szerve
zését, a meglevők erősítését. 
Ez a szervezési, irányítási 
módszer lehetővé teszi, hogy 

....__ ___________ ._. _____ __ 

Tomasovnld Andris v,1tókezel6 Nyfregyház,n teljesít szol-
1ilatot. A gondjaira blzott váltókat lelkiismeretesen karban
lanja. A Upen az állomáll éDak.l részén v'1tó olajozást végez 

(Borvá*� Erika felv.) 

az egész ország terúletén dol
gozó vállalat munkája minde
nütt zavartalan legyen. Az 
idén 19,5 millió forintot fordí
tanak a vendéglátó egységek 
fejlesztésére. 30 elektromos 
hűtőszekrénvt, ug11anann11í 
hűtóvltrínt, 8 elektromo, ital
pultot, 30 presszógépet, 10 
szikvf.zkever6 automatát és 
kü.lönféle éttermi berendezé
seket szereznek be. 45 ven
déglátó és 37 kiskereskedelmi 
eg11séget korszenlsítenek és 17 

úi típusú pavilont állítanak 
fel ebben az évben. 

A Déli pdli,audvaron gyors 
kiszolgálásra alkalmas büfé
és kiskereskedelmi pavilonsort 
létesítenek. A Keleti pdl11a
udvaron modern, üvegfalú 
építmények váltják fel a vá
gányok között leve$ régi pavi
lonokat. A régi peronkocslkat 
újakra cserélik. A Nt,'Ugati pá
lyaudvaron Is pavilon-felújí
tásokat végeznek. Korszerű
sítik a keszthelyi vendéglátó 
egységet, a kecskeméti és a 
péc&i konyhát, befejezik a ka
posváti üzemegység moderni
zálását. 

700 vagon élelmiszer 

Bőségesebb áruválasztékkal 
látják el az utasokat. A moz
gószolgálat 700 ezer palack
bort hoz forgalomba a nyári 
idényben. A „sörfronton" is 
javulás lesz, 70 millió pohár 
sört ihatnak meg a szomjas 
utasok. Egymillió üveg gyü
mölcslét és 4 millió palack 
üdítő italt is forgalomba hoz
nak. Az étkeztetés vonalán 
mintegy 700 vagon mennyisé
gű élelm1szer tálalására ké
szUlt fel az Utasellátó. A köz
ponti húsüzem havonta 300 
ezer pár debrecenit és virslit 
gyárt, több túr!sta- és télisza
lámit és gyulai kolbászt hoz
nak forgalomba, mint tavaly. 

Nemzetközi vonatokban is 
gyakrabban közlekedtetik a 
magyar hálókocs!kat. A Poló
nia, a Pannónia és a Balt
Orient expresszen minden ne
gyedik nap közlekedik az 
Utasellátó hálókocslja. A nyá
ri idényben megfelelően sűrí
tik ezt a forgalmat. Ujdonság, 
hogy a Budapest-Lipcse ex
presszen folyamatosan közle
kedtetik az étkezókocslkat. A 
nyári menetrend keretében a 

Wien expressz helyett az 
Orient expresszen közleked
tetnek étkezőkocsit. A Polon!a 
expresszen Budapest-Varsó 
között, a Balt-Orient expresz
szen Biharkeresztes-Prága 
viszonylatban az Utasellátó 
étkezőkocsljal állnak majd a 
közönség rendelkezésére. Eze
ken a járatokon a KGST-tag
államok bármelyikének pénzé
vel lehet fizetni. 

--------•-------

A nyárra várható nagy Ide
genforgalom az idén is nagy 
feladat elé állítja az Utasellá
tó dolgozóit, s ezt csak növeli 
a belföldi forgalom máris ta
pasztalható emelkedése. 

(Lőrincz) 

28 TONNA DARABÁRU 
EGY MŰSZAKBAN Olvasó és tanuló fiatalok Gy6r-állomás barátságos knltút"

várótermében 
(Hemzó Károly felv.) Szegeden, a személypályaud

var gyorsáruraktárában 1960. 
óta dolgozik a „Bék.e" szocia
llsta brigád, Dombóvári Fe
renc árupénztáros vezetésével. 
Nagy forgalmat bonyolítanak 
le 2,5 tonnás gépkocsijukkal. 
Volt olyan műszakjuk. amikor 
árusérülés és számadáselvá
lasztás nélkül. 28 tonna darab
árut fuvaroztak házhoz és 
ugyanakkor felfuvarozásl is 
végeztek. A brigád hat tagja 
közül négy már kiváló dolgo
zó, kétszer kaptak szocialista 
brigád jelvényt. 

,..__.,., � ,,.,,., ,,.,,., ,..,,.., ,..,., ,,.,,.. ,..,,.., ... ... "-",.., ,,.,,., ,..,.,, ,...., ,,.,,.,__,.._,.,..,_,.,,.,, 

Hét brigád kitüntetése 

B. Gy. 
-•••---

Vezetőit dicséri 

a szép mozdony 

A Budapest-Ferencvárosi 
Páíyafenntartási Főnökség X. 

páí11amesteTi szakaszán leg
utóbb ünnepi szakszervezeti 
taggyűlést tartottak. Ekkor 
osztották ki a szocialista bri
gád kitüntetéseket. 

Pék István, a főnökség ve
zetője öt brigád tagjainak jel
vényt és vörös zászlót adott át, 
két brigád oklevelet kapott. A 
gazdasági és a kulturális mun
kában egyaránt szép eredmé
nyeket értek el ezek a brigá-

ÖTLETES FAUÚJSÁG 

A tapolcai fűtőház 424-104 Veszprémvarsány állomás 
számú mozdonya szemet gyö- peronján sokan megálltak 
nyörködtetően tiszta, ragyogó ! előtte. Nekem Is feltűnt. 
gépóriás. SzoUár Laj:,s és A szakszervezeti bizottság 
Marton Gyula mozdonyveze- híradója ö�letes faliújság. Gra
tők szocialista brigádjának !ikonok mutatják be a bízott
gondos karbantartását dicséri sághoz tartozó kilenc szolgála
ez a szép mozdony. ti hely eredményeit. Az írá,sok 

Ez a brigád már négyszer frissek, a napi élet eseményei
nyerte el a szocialista címet. vel foglalkoznak. Nem úgy, 
Nemcsak gépük karbantartása, mint sok helyen. ahol a faliúj
hanem teljesítményük is pél- ság elsárgult cikkel őrzik a tá
dás. Menetrendszerűen qolgoz- voli múlt emlékét. 
nak, s a fűtőháznál ók érték Az ilyen gondosan .sz�rkesz
el a legjobb széntakarékossági tett faliújságnak van érll!lme 
teljesítményt. - segíti a dolgozók tájékozta-

Klss Lajos tását, a versennyilvános�ágot. 
Alsóőrs l!lszreveszik, Olvassák, B. K. 

dok. Tagjaik tanulnak és kul· 
turált módon szórakoznak. Jó 
kollektív szellemükrn jellem
ző, hogy házépítésben is segí
tik egymást. 

A X. szakasz brigádjait a 
főnökség központjában múkö
dő „November 7" szocialista
brigád patronálja. Az ünnepi 
taggyűlésen Gábor Gusztáv 
szakaszkezelő pályamester 
mondott köszönetet ezért a tá
mogatásért. 

Molnár Arpád 

Vizsgáztak 
a vendéglátó szakma 

ifjú mesterei 

Május 12-én és 13-án az 
Utasellátó legjobb felszolgáló, 
szakács- és cukrlísztanulói or
szágos versenyen mérték össze 
tudásukat. Ezúttal a szakma if
jú mestere mozgalomban részt 
vevő fiatalok vizt gájára kerüli 
sor Budapesten. A vizsgamun• 
kákat a Nyugati pályaudvaf 
éttermében, illetve konyhájá, 

1 ban készítették el a vendéglál 
tőipari szakma ifjú mesterei. 
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KITÜNTETÉS 

M11ga.s kitüntetésben része

líilt Pdnti Béla elvtárs, szllk

iuirvezetünk alelnöke, 11 V11s

uti F6a.riály sz11kos.itál11veze-

,,Szakszervezeti munkáért✓

, 

kitüntetések adományozása 

A panasz nem pótolja az aktivitást 

' A forduló szolgálatosok munkaidejéről 
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Híd csere a Rába fölött 

!llerfeszültek a vontatóköielek. Elvontatják helyéről 
hidat 

A Szombathelv-Nagyka.ni
- vonalon Püspökmomári-
11ál május 7-én befejező szaka
ar,áho:z: éilkez,ett az új vasúti híd 
építése. Hídcserét hajtottak: 
végre: 16 órás vágányzár kere
tében a régi vasúti hidat el
vontatták helyéről és az UJ 
pillérekre felrakták az újat. 

UVATERV mérnökétól, akl az 
új hidat tervezt.e és most ő is 
eljött a Rába-partra, hogy ta· 
núja legyen hídja kipróbálásá
nak. 

- Ez a híd teljes mértékben 
megfelel a vasút mai éa ;övő
beni követelményeinek. A leg
nagyobb rilyú vasúti jármű
vek i8 korlátlan sebességgel 
hala.dhatnak át rajta. Az új 
hídnak ia három nyilása len 
- mondotta a tervező -, mint 
a réginek. A víz felett átívelő 
középső nyílás modem vo114lú, 
rácsos tart6ivaZ nag11on tetsze
tős. Ez a középső hidn11llás 
egyébként 50 méter szélességű, 
jóval széLesebb, mint a régi 
híd ki>zépső nyiláaa volt. A 
híd mégis 60 méterrel rovi
debb, mint a régi volt, mert a 
szélső. árterületi ny!Zásokat 
szűkebbre -r,ettűk. Egy méter
rel magasabqan íveli át a Rá
bát, mint a régi. A hldm.1{1as-

Gondosabb rendezést Rákosrendezőn 
Tennelési tanácskozáson a békéscsabai 'lonatkisérőknél 

Ha osztályoznánk a termelé
si tanácskozásokat, Békéscsaba 
állomás vonatkísérőinek ter
melési tahácskozása, ötöst ér· 
demelne. Hogy miért? Azért, 
mert mind Bereczki Gvula ln· 
téző, vézényló tiszt beszámo
lófa, mind a beszámolót köve
tő vita mintaszerű volt. 

A termelési tanácskozások 
beszámolóját követő vita után 
nem egy helyen a felszólalók 
zöme egyéni sérelmekről, 
problémá.król beszél. A békés
csabai vonatkísérők kiléptek 
ebből a szúk körből : a vitában 
felszólalók 90 százaléka az 
egész vasút munkáját befolyá
soló problérnákrol beszélt. 

1000 kocsi számadás nélkül 

Ismeretes, hogy Curttci-Rá
kosrendezó-Sturovo vonalon 
az utóbbi években megélén
kült a tranzitforgalom. Ezek
nek a vonatoknak többségét 
csabai vonatkísérők továbbít
ják. Rákosrendezőn gyakran 
megtörténik, hogy a vonatokat 
rá.kosrendezói vagy szolnokl 
személyzettel küldik el. Ilyen
kor a csabaiak r�ben utaz
nak vissza, vagy esetleg Ceg-

1963-ban 1000 körül volt azok· 
nak a kocsiknak a száma, me
lyek számadás nélkül érkeztek 
meg a közös magyar-román 
határállomásra. 

A technológiai folyamatban 
vonat átadása Curticiban, Rá
kosrendezőn és Sturovóban 
egyformán történik. Curtici• 
ban a CFR állítja össze a LIM 
vonatokat. Az átadásnak vo
natjegyz.ék alapján kell történ• 
nie. Curticiban erre nagy 
gondot fordítanak. A vonatve
zetónek mindig jut arra ideje, 
hogy a gondosan el.készített 
vonatjegyzék alapján átvegye, 
illetve egyeztesse a vonatot. A 
szabályok értelmében 3 példá
nyos vonatjegyzékkel vagy vo• 
natterheléssel kell átadni a ko
csikat. 

ben. Amikor gőuno2ldomlY'al 
továbbították ezeket a vonato
kat a kezelő állomásokon a 
vonatvezetónek módjában áll 
menetközben egyeztetni, de 
most a NOHAB-mowonyok• 
kal továbbított vonatoknál er
re nem jut !dó. 

Kijelölt vonat, 
kijelölt eleggyel 

Olyan esetek is �akran elő
fordulnak, hogy Kelebiánál 
belépő BDZS rakott kocsit üre
sen, hazaté:rőbe Curtici rendel
tetésű szerelvénybe sorolnak 
be. S amikor ezt a mulasztási 
felfedezik, az átmeneti bárcát 
eltüntetik. Ilyen esetben Cur
ticiban napok telnek el, míg a 
központi kocsiintézóségtől si· 
kerül megszerezni a szűkséges 
adatokat, 

Többnapos gondos előkészí
� lehetővé tette, hogy ez a 
mllllka :tavartalanttl végbe 
menjen. A hidraulikus eme
lők, a hatos csigák, a görgős
kocsik és a hídcsere más kellé. 
kel már „bevetésre" készen 
álltak, amikor reggel 7 óra 
után néhány perccel áthaladt a 
légi hídon az utolsó vonat. 

• lédig, Szolnokig visznek vona
tot. 

- !gy kellene ezt tenni Rá
kosrendezőn - magyarázta az 
egyik vonatkísérő. - De ott 
nem így teszik. A vonatot egy 
helyi átvevő brigád veszi át. 
Az írásos munkákat mind ne
kik kellene elkészíteni. Ők 
azonban a három helyett két 
példányban készítik el a vonat
;egyzéket és ezzel kész. A ter• 
helések sem mindig pontosak. 
Mi ezt a helyszínen nem tud• 
juk ellenőrizni, mert ,i.emegy• 
szer akkor rendelnek ki ben
nünket a vonathoz, amikor 
már áll a jelz6. Ilyenkor csak 
arra ;ut idő, hogy felszálljunk 
a zárfékre. 

Ezek a mulasztások sok-sok 
felesleges munkát és többlet• 
futást eredményeznek. Mind• 

ezt el lehetne kerülni, ha Rá
kosrendező pályaudvar.on gon• 
dosabban rendeznék meg a 
tranzit vonatokat. Vagy talán 
a nagy munka hevében �e
ledkeznek arról, hogy a terv
szerű munka alapja: kijelöl1 
vonat csak kijelölt eleggyel 
közlekedjen. 

99 él' ig állt .a régi 

- Megtette a kötelességét utat, pedig a második világhá
a.z öreg hld - jegyezte meg 

I 

ború idején a fasiszták fel i! 
Bibfi Zoltán mérnök, a 6/E robbantották, de nem ittdták 
osztály hídvonalblztosa. - teljesen elpusztítani. Erő! híd 
1865-ben, egi• grázi cég építet-

1 

volt ez. 
te ezt a 160 méter hosszú acél- -= Milyen az új híd? - ikér
llid&t. 99 évig azolgálta a v,u. deztük Bánréti !Aí.s.:lótól, az 

ságot azért lmMll.tük meg, hoo11 
11 jeges árvizek véletlenii.l se 
teheasenek majd kárt b.!nne. 

Vezényszó zavarta meg be
szélgetésünket. Kewetét vette 
a hídcsere. Kovács 16.noa, a 
Hídépítési Főnökség fómunka
vezetóje a régi híd korlátján 
állt, hangját szócsóvel erősí
tette, hogy mindenki meghall
ja utasítását. A téli forgalomban példásan helytállt 

vasutasok kitüntetése ,,Az emelést megkezdeni!" 

Május -4-é::i kitüntetéseket és 
díesérö okleveleket adtak át 
azoknak a vasutasoknak, akik 
u elm·ílt téltm derekasan 
helytálltak a mun:kában. A kl
tünteliés nemcsak azokn.ak szólt, 
akik meghlvást kaptak erre 1 
ai OP..nepségre, hanem mlnd
uokna,J<, akik hóban. fagy
ban dolgoztak, hogy a vasút, az 
orl!Zá,r vérkeringése uvarta
ial! legyen. 

A téli focgalomban végzett 
kiváló munkáér-t a Népköz• 
l'1Nsllc Elnöki Tanácsa 

A Munkaérdemrend 
ezüst fokoz:atát 

adományozta· Juhooz JY. Já
nos kocsimestet·ne,k (Ferencvá• 
rosl. HaU,óczl Gyula moz. 
donyvezetö'lek (Miskolc). Pa
talcl Józser pályamunkásnak 
(Debrecen lliszal<i pft.), Sági 
Jenő mozdonyve1.et<5nek (Dom
bóvári fth.). 

A Munkaérdemrend 
bronz fokoz:atát 

kapta: Török József kocsimes
ter (Miskolc tiszai pu.). Bé
res Zoltán tiszt •Záhony), An
tal János elOmunk§s (Ferenc• 
•41-os prt.). Laczó László moz
donyvezető (BtkésC68ba fth.), 
Horváth József blokklakatos 
lllzomtathelyi TBFF). Juhász 
lmre mozdon yvezetO CDebre-
..., flh.). 

Minisz:teri dicséretben 

1'6stesült: Szabó J�zsef vo
n.atmenesztö térfe :vlgyázó Nylr• 
egybáza. Györki Mihály moz
donyvezető Szeged fth.. lior-
::tvez�

os 
K��;;.;�

elö 
Kó�';;; 

János távk1!zlőmester Bp. TFF. 
Nagypéter Sár• dor koos!rende-

�Of 
R

ll.1:�t'r�ifa":átos 
Na

BJlsk�r� fth.. Barna József előmunkás 
Debreoen-J!:szakl prt., Kiss Sán
dor előmunkAs Dombóvári J!:p. 
l"�n., Bella Kálmán kocs!re'l
deu! Páp,., Kiss Dániel moz
donyvezető Feren�város rth . .  
1'elemen J,!.nos pályamester 
Krlszur.avárosi Pft„ lfJ. Fábián 
La)oe mOszerész BBFF, Szücs 
Lajos pályamester UJmlskolei 
�t„ Elek Ferenc váltóőr Deb
recen. KOea István pályamun
k'8 Kecgkemét prt.. Fábián 
�..r tolatásve .ető Dombóvár. 
l..ovQnyá.k József elllmuTikás 
2-le.egerszeg pft.. J!:rcll Péter 
Pályamester, Ferencvároa prt„ 
01'11 P41 mozclooyvezetl'i Hat
"-" rth., Siska János térlelv!
IYÚó Feren<:város. Géczi JO
zser maszerész 1111skolc TFF. 
8. Kiss Albert .nozdonyvezetö 
Püspökladány ru,.. Aranyos 

�t� 
v

�����
e

•:�s!b::Mie
sa

�:: 

�i�s::r!fó' 5
8��:�r�. 
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M6rton mozdo iyvezetó Nagy
lian!zaa flh.. Kővári Jen<5 

pályamester, Székesfelérvár ptt., 
Szabó S6ndor elömunk4s Omis
kolei pft„ Kajtár József ne
hézgépkezelö Celldömölk gp, 
Fön., Jádvölgyl János htaász 
Györ pft. 

Vezérigazgatói dicséretben 

- A 1-iu, 7-cs, 6-<>s ú 5-ös 
pontokon az emelést megk,ez
dem! - hangwtt Kovács Já
nos utasítása. S a hídszel'lke
zet alá elhelyezett 200 tonna 
teherbírású hidraulikus eme
lők segítségével a vasutas hi

részesült: Kovács 1. Sándor ...,. dászok annyira megemelték a 
rus csapatve zető Rikosrendező, régi híd szerkezetét, hogy be
Pásztor Bertalan vonetvezetö ral<hassák alá a görgói;kocsi-
��

01
';,,0z����ezef!t De���� kat, mclyeken oldalirányban 

fth., Zelel Mihály mozdony- kehlett elvinni a hidiat, hogy 
Cütő Hámán Kató fth.. KaJ. helyet adjon az újnak. Amikor 
:� L;z

s.;'i�/0rEf:�'::{á�zolf2;,':,t; már görgőkön állt a három 
111 kö Iö t Pécs T részre bontott. összesen 500 
G)':óre

z 
Jo�:� 

e
;zénl<lrakó s�t tonna súlyú hídszerkezet, ha• 

���
eh

��t�1n b��f�l�<at��nszt1�: toscsigák segltségével lassan 
bathely TF... . Rebák István húzni kezdték azt az előre el· 

�i'J's"z':iros 
0

6tifi;\��
eze

,;,őozdi;���!;: ��fí�f;,J;ttr�z t�
k

�rd, i: tó Sátoraljaújhely fth., BaJ- 8.a0-kor már szabad volt az út 
��'. i:t'·,;� Ji�°!',UU��zd<:,�� az új előtt. 
��;

ető 
Fe��),1;,

egyh
�istrÍy1..S::t';� Az új híd behúzását a Ganz

Székesfehérvár rth .• Laboda An• MAVAG hidászai végezték, ők 
tal forgalmi szolgálattevő Deb-

1 
is építették ezt a műtárgyat. 

inC:�·r ��:� r1J!?e 

�:;�
öz

�i: Az új híd már lassabban ha-
ván váltókeze lő Szobnok. Kecs- ladt végleges helye felé. A 188 
kés J<'>zsef pályamunkás Pé- tonnás középső hldszakaszt 
��n��ib 
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o
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1
ft'i;.� lfs�t; k?lönös óvatosi;ággal . vontat-

Aladár tolatásvezető Mátészal- ták, nehogy klmomulion a be
ka. M!ks! B41a tolatáavezetö mért pályáról. A híd behú,zá· Dunapartl teher pu..  Sass Vll- sával még nem fejeződött be 
�':.:"m�tJl:'

am
y:;.� 

T
�/�vef!iii a munka. Az alátámasztás 

Tiszaszederkény, Juhász Fe- pontjait is preclzen be kellett 
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e 

�/;_
eze

;!�os/
en

1����� e'o'. állítani. 
, a!kezelö Hatvan-Füzesabony 
pft., Nyiri Lajos e lőmunkás 
A'lgyalföld l pfL, B. Varga Fe
renc el0munká!' Nvfregyháza 

A próba sikerült 

prt., Csóri János tofatáSvezetO 
Anú"' a hldás•�k •• új hld Szeged. Bessenyei László pé- .. = -

lyamester Dombóvári p!t., Czi• beállításával foglalkoztak, a 
rákl lstvá,i előmunkás Szé- szombathelyi pályafenntartási 
�

e
J�;�;ft·

rl 
g�\ia11�rn;

el 1
�� főnökség munkásai neklláttak, 

Rétl Imre mozdony segédke- hogy a hld mindkét oldalán 
zelő Pápa rtn .• Tllllk Józser 30-30 métenel megtoldják a előmunkás Vi\Cl prt., F. Kovács töltést. Ezt a munkát is 3·ó1 István légvezeték re11ntartó 
m. Bp. TFF, Tirpák János ko- előkél;zítették, helyben volt a 
cslmcst>er M iskolc-Gömöri bányakavlcs. csak néhány mé
pu.. Arnolo István váltMr terrel odébb kellett lapátolni. 
�ii�rr��e

d
!J'Y• 

Szs�t�káfl���� Délre megvoltak az új töltések 
csony. Suránvl !.ászló tolatil-s· és kezdetét vehette a vágány
vezet0 Vámosgyörk, Torma Er- fektetés. Délután két _ 424-es nő pályamester Józsefvárosi 
prt., Puskás András szénszere. mozdony érkeT-ett, lassan a 
lő Poos srnrtá.r fön„ Ferenc hídra jártak, és a hídon mű
János pályamunkás Tarézyárosl szerekkel tnérték, ho&Yan rea• 
ei• :t„fc"o1g1

8 

ipa_riii".�
l<5

���: gál az új acélszerkezet a ter-
rlczkl István mozdonyvezető helésre. 
�di":f.fs
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A próba sikerült. Jól vizsgá
DemJé-n Sándo� előmunkás zott az új híd és azok is, aklk 
�t��

cen
-���o��ez!'J

örl 
��,;, építették. Az új hidat ugyanis 

fth.. Szabó l'Tlre pályamu�- csak 1964. november 30..án kel
kás M iskolci ltp .. Főn.. Mol- lett volna átadni és a h!dépí-
rár Sándor átrakásvezetö Zá- • 

é d h li fél hony Ber6nyt Jenll tolaMs- · tok r eme, ogy ez m r • 
vezetlí K1skunféiegyháza, Pál 

1
, évvel előbb sikerült. 

Dezső tolal�sve1.etö Vát;Jt
lo· 

��ze1J
6J

�t1<U����� ri:.'0i ony• LőriDcz J'-

Ennél iS súlyosabb hibák 
csúsznak a rendezésbe. Mint a 
felszólalásokbót kitűnt, szinte 
minden napra jut olyan sze
relvény, amelybe Rákosren
dezőn idegen elegyet guríta
nak, vagy számadás nélkül 
küldenek kocsit Curticiba. 

Ezek után valóban nem lehet 
azon csodálkozni, hogy belföl
di rendeltetésű vagy számadás 
nélküli elegy fut a szerelvény-

Mi a véLeményük minderről 
Rákosrendező állomás vezetői• 
nek és mindazoknak, akik a 
legtöbbet tehetnek azért, hogu 
megváltozza114k ezek az 6Ua,
potok? 

(v. t.) 

Erősségei a vállalatnak 
A szombathelyi járműjavító 

/ 
az elmúlt évben kerek Gyakran rendezünk „ki• 

szocialista kollektíváinak sike- nyolcvanezer forintra rú• rándulást" a szomszédOs 
reir61 a sz,ocialista brigádtagok goU a megtakarítási ösz• üzemekbe. 
városi klubjában hallottam szegük. Legutóbb a c!pógyári.almalll 
elóször. Ugy emlegették őket, - Sokat segít munká,nkOll voltunk vendégei. 
mint a legjobbakat. Azt már a - folytatta a beszélget.ést -, A brigád tagjai közül néfr1 szakszervezeti bizottság irodá• hogy Vörös G11örg11 meós ha- t,·-tulajdonos. Saját lµskönyv• jában tudtam meg, hogy a vonként rendszeresen megtart- táruk is vaJll otthon. Ennel!i vfillalatnál ja a szakmai továbbképző elő- ellenére sokszor látni őket az 

5! brigád 470 fővel küzd adásokat, de tart politikai elő· üzemi könyvtárban. 
a kUüntetó címért, adásokat is. Szívesen tanulunk A változatos, gaz4ag prog; 

illetve megtartásáért. tőle. 11 .. · t 'd 'ük' · ' 
A kulturális célkitűzések tel- ram me e„ JU 1 eJ arra lllJ 

Nézzünk az 52-ből egyet. a . 'tésé· , . hib A bri hogy a fiatalokkal foglalkozza.-
Fatalin-brígádot, amilyenből ll:;51 ve, sm� .a. • nak. Jelenleg Kristóf IBtvánt,· 
legtöbb van az Qzemben. gad yaJa_men';'Y1 ta;i_a munka- Boros Józsefet, Plechl Józsefet helyere JámtJa az uiságot. patronál'ák. Stimfl' Rébef1 

A Fatalin brigád 

A brigád öt évvel ezelőtt 
döntött úgy, hogy teljesíti a 
cím elnyerésének feltételeit. 
Tizenketten láttak munkához 
és azóta bebizonyosodott, hagy 
nem hiába. Zászló és jelvény
tulajdonosok. Ma már csak 
nyolcan állnak a munkapadok 
mellett. M11rton Károly és 
Kristóf István - a brigád ne
veltjei - művezetők lettek. 
Másik két tag elkerült a bri· 
gádból. ,,Csökkentett" létszám. 
mal a múlt évben átlagooan 
102 százalékos eredményt ér
tek el. A fütőhlizak részére há
romhavonként hetven darab 
kormányszelepet adtak át ki
fogástalan minőségben. De em-

1 lékeznek olyan „turnusta" is, 
arr.ikor száznegyven alkatrész 
hogyta el az üzemet. 

1: - Nem restelljük a Jóselej
terett lrormányszelepeket sem 

1 felújítani - mondotta Fatalin 
elvtárs. - Az elmúlt negyed
évben is kétszázötven szelep-

I pel toldottuk mej; a kész ter-
mékeink számát. 

,• 
Az ócskavasra valóból te-

remtettünk újat. 

Ebédszünetben nem mu- féklaka� elküldté� iskolára! 
lasztjá!' el a_ nap_ politikai 

I 
A fiatal szakmunkás most .a esemenyeirol szot ejtenL gimnáziumban szerez maga-

A kollektíva mindenkor kép- sabb tudást. A városi csónaik
viselteti magát a rendezvénye. ház és termálfürdő építéséből 

Déri Károly és Stlmfü Róbert, a brigád két tagja munka kö� 
ben. 

<Forrai János felv.) 

Nagy �ndot fordítunk az 
anyagtakarékosságpa. Ezt pél• 
dázza az is, hogy ötven kiló 
rézhulladék gyűjtésére adtuk 
szavunkat, s háromszáz kiló• 1 
nál is többet tettünk a mér
legre. Egy negyedévben! 

' ken, megmozdulásokon. Ha j 40 órát vállaltak. Száz lett be· költséges kultúrprogramot lőle. Plecb,l József lakása épí
rendez a vállalat, akkor a tésénél is ott voltak. 

„Semmiból" is valamit 

Ha pedig fogytán van az 
üzemben található hulladék, 
akkor a „semmiből" varázsol
nak forintot. Ilyenkor a brigád 
összedugja a fejét és azon 

brigád összeadja a pénzt és a A kollektíva erejéből egyéb
legjobba,n dolgozókat küldi el. re is telik: Fatalin József az 

alapszervezetnél vezetőségi 
A munkán túl tag, tt-elnök. Bo,-os J6zsef bi

zalmiként tevékenykedik s 
mint ülnök részt vesz a 

1

bfró., 
ság munkájában is. Déri Ká.
ro!y sportfelelős. 

töpreng, tanakodik, hogyan le- 1 - Novemberben a VIl. osz-
hetne újítással csatát nyerni. tály családi ismerkedési estet 
!gy l!iltötték ki. hogy a lengyel szervezett, valamennyi brigád
típusú kormányszelepet átala• tag és hozzátartozója részére. 
kítják, illetve elhagyják az ol• Nagy volt a siker. Ugyancsak 
dószelepet és nyomban pénz szívesen emlékezünk vissza a 
jön a házhoz. Ez az újításuk nyári balatoni kirándulásokra 
54 ezer forintot erelményezett. - jegyezte meg a brigádveze
S még néhány apróbb öJetból tó. -

Gazdag, sokoldalú feladat• 
nak tesz eleget a nagyszerúen összekovácsolódott kollektív,lj 
arr,ely egyik erőssége a válla
latnak 

F. J. 
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Levelezöink írják 

Klu Jdnoc raktári munkás a legjobb szakszervezeti bizalml - írja levelében Behán Rózsa. - Csoportjának 19 tagja van. Rendszeresen foglalkozik velük. A munkában is jó példát mutat." 

piszkos helyiségben búsan várakoznak a vonatkísérők, akik 
jobb körülmények között ta
nulással, olvasással, esetleg sakkal tölthetnék az Időt -olvastuk Boldizsár Gyula levelében. 

A l•lz6sip 
41elelm-lhel 

A Veszprém megyei bizott
ság egyik illésén szó esett arról, hogy a dolgozók akkor sem használják a jelzósípot, amlkor az nagyon fontos lenne. 

* Rendkívül zsúfolta� a Hi-
dasnémeti-Miskolc között közlekedő munkásvonatok -'panaszolja levelében Horváth Alff'éd, csobádi olvasónk. 

* ,.Több gondot kellene fordí-tani Balatonalmádi fürdőn a VI. pályamesteri szakasz 
munkásszállására - frta Kiss 
János Alsóörsről. - Két éve nem meszelték ki ezt a szállást, berendezése is nagyon elavult. 

Nekem is van ezzel kapcsolatos rég! emlékem. A huszas évek végefelé, vonatfékező koromban történt az eset. Erős • szélben tolattunk. Amlkor bebújtam a kocsik közé, elaludt 

Aggasztóan magas a balesetek száma 

az építési és pályafenntartási szakszolgálatnál 
. Jobban elférnének az utasok, ha kevesebb elsőosztályú kocsi közlekedne a szerelvényekben. * 

* ,.Tapolca állomás rakodóján ,,Április 4-11 között négy van egy vas lámpaoszlop, léassai vasuta$t láttak vendé- amely nagyon rossz helyen gül a hatvani villamos vonat- áll. Halálos kimenetelű bal
felügyelőség dolgozói - ol- eset volt már miatta. Miért vastuk Novák József levelé- nem távolítják el végre ezt a ben. - A csehszlovák vendé- veszélyes oszlopot? - kéf'degek a hatvani tapasztalatcse- r zi levelében Bognáf' Káf'oly re után jártak Budapesten, levelezőnk. 
'Egerben, Tihanyban és Keszt- * helyen." ,.Cegléden a keskenyvágá-* nyú vasút fűtőháza mintasze

Elhanyagolt állapotban van 
Békéscsabán a vonatkísérők 
oárakozó szobája. A sötét és 

Élt 21 évet ... 
Fiatal vasutast búcsúztattak a balatonszentgyörgyi temető

ben. Kiss AladáT 21 éves ko
csírendezőt, a Déli pályaudvar 
dolgozóját, akit április 18-án 
munka kiizben ért halál03 bal
eset. 

rűen tiszta és rendes szolgálati hely. A vasút személykocsijait is szép rendben tartják a �ítók" - írja Pin• 
tér Lajos. 

* A miskolci fűtőháznál ta-
valy 7 3 brigád 434 taggal vett 
részt a szocialista brigádmoz
galomban. A vállalások teljesítéséért 13 brigád kapott szocialista brigád zászlót és jelvényt, 23 oklevelet. - Jrta 
Kisvárdai János miskolci levelezőnk. 

a lámpám. A mozdony megindult és tolta a kocsikat. Tehetetlenül botorkáltam a kocsik között. Szerencsére nálam volt a jelzősíp. Sípolni kezdtem. A közelben levő munkatársam feliigyelt és leintette a mozdonyt. Könnyen végem lehetett volna, ha nem használom a jelzősípot. Hasonló eset fordult elő velem vonatvezető ko. romban, amikor jelzősíp segítségével mentettem meg az egyik fékezőt. Jó, ha szolgálatban mindig kéznél van az előírt jelz&síp. Segftl a munkát és éles hangja életet is menthet. Bognár Károly 
A vágányt megemelték 

A tapolcai vonal átépítése során Balatonakarattya megállóhelyen Is megemelt.ék a vágányt, de a peront nem magasították. Ezért nehéz a felés leszállás. A nyári forgalomban ez a hiba balesetet és vonatkésést okozhat. K. L. 

1963-1:>an az építési és pályafenntartási szakszolgálatnál a balesetek és a kiesett munka• napok alakulása igen jónak volt mondható. Az üzemi balesetek száma az előző évhez viszonyítva, 124· gyel, vagyis, 13 százalékkal, míg a kiesett munkanapok száma 1903-mal, tehát 43,4 százalékkal volt kevesebb. Ezek az adatok azt igazolják. hogy a végrehajtó és irányító munkát végző dolgozóK a jó gazdaság! eredmények mellett, a balesetmegelózésre Is ne.gy gondot fordítottak. A múlt évi S2lép eredményt sajnos, indokol.aUanul lerontja az idei halálos és egyéb bal· esetek igen magas száma. A múlt évben sikerrel indult bal� esetmegelőzó tevékenység teljesen, vagy legalábbis jelentősen alábbhagyott a dolgozók és vezetők nagyrészénél. 
13 halálos baleset 

Besz.édes bizonyítékai ennek az alábbi számok. példák. A 

múlt évben szakszolgálatunk- , A következő halálos ba.lellet nál 13 halálos baleset fordult űrszelvény elégtelensége miatt elő. Az idén pedig 
I 
következet_t be. NyfJt pályán 

május 10-lg, 13 halálos, két l gyalogolt ianuár 1_4-�. 10 � 
csonkulásos, valamint 75. 36_ perckor a _K�zt)nayár06l 
'61 több egyéb baleset ter• Palyafenntartás1 Fonokség gé-heli szakszolgálatunkat, pesített szakaszá_nak egyik pá-lyamunkása. amikor a halálos nem iS beszélve a kiesett mui:- gázolás bekövetkezett. Ebben kanapok emelkedéséről. A �o-

1 
az esetben sem történt meg a zölt számok súlyosan vádolJák felhívás hogy azokat. akiknek kisebb-na- ' , íir gyobb mértékben részük van 
I 

a legszlgorubban tilos • 
a helyret ilyen alakul.á.sában. sulvényen belül ia.rlóz-

Önként felvetődik a kérdés, kodnL meddig emelkedik még a ha- Ugyancsak űrszelvény hiá� lál0s és egyéb természetű bal- nya· miatt halt meg a Nyugati esetek száma sza.kszolgá]a- pályaudvaron. hótakarítás köz.• tunknál? Ugy gondolom, min- ben egy dolgozó. A fok�tt den becsületes dolgozó egyet- felügyelet hiánya, a nagy köd, ért abban, hogy a fokozott biztonság elmulasz-lehet baleset nélkül, te- tása okozta a balesetet. gyelmezetten. az utasítá- -�. �egs.úlyoosa:b� 1:'.91eset soknak megfelelően dol· Türie es Ukk kozott történt, gm:nl. ahol 12 dolgozó sér'ilt meg. Elkerülhetők a balesetek, ha Közülük - mint ahogv annakelsősorban az előmunkások. Idején erről a sajtó beszámolt a csoportvezetők feladatuk ma- -. 3 ember meghalt. a többi gaslatán állnak. kisebb-nagyobb sérülést sze_n-

Nemc&ak azerettei kísérték el utol.!ó útjára. Munkatáf'sai 
közül, akik csak tehették, ott 
'Dolta.k a temetésén. Sokan 300 
kilométert utaztak, hogy a ke
gyelet virágait elhelyezzék tra
gikus körülmények között el• 
hunyt fiatal munkatársuk sír
;án. 

A csökkent munkaképességű 

dolgozók védelméről 

Mindenki előtt legyen jelszó vedett. A baleset ok.a: sebessegaz élet- és vagyonbiztonság túllépés. a tvg. vezető ittas álmegóvása. Az előmunkás le- lapota és egyéb mulasztások. gyen valóban a munka közvet- űrszelvény hiánya miatt kÖlen parancsnoka. A dolgozó a vetkezett be Óbudán, Dorogon, kiadott rendelkezés sz.erint Kabán, Üllőn, a Keleti pályahajtsa végre feladatát. Csak udvar és Ferencváros között, ott dolgozzon, ahová beosztot- valamlnt Budafok-Háros állo-ták és ne másutt. más előtt egy-egv halálos bal-Az óvórendszabály beta.r- eset. Elgondolkoztató az is. üsa életbiztonság. hogy 
A gyász, a fájdalmas temetési menet látványa is meg

'erősítette bennünk azt az elha
tározást, hogy ezentúl jobban 

~ ví!nJázunk munka közben 
egymá.,ra és természetesen ön• 
magunkra is. Egy pillanatig 
sem szabad megfeledkezni, 
hogy a vasút veszélyes üzem. 
Az utasítás előírásait a sürgős 
munk(i miatt sem lehet félre
tenni, mert annak ;óvátehetet
len következménye lehet. Horváth László 

Balatonszentgyörgy 

Gyalugépet kérnek 

A kormány 1963. december kakörére megá!Zap!tott teLjiM 3-ám megjelent rendelete a munkaidónéZ rövidebb mun-csökkent mlldlkaképességú ka.id.őbe-n is f�lkoztat-ni. dolgozókról. való gondoskodást A :felsorolt munkakörbe, biztosítja. vagy beosztásba való áthelye-A rendelet szerint 1964. ja- zésl java&lat, vagy kérelem a nuár l-től a csökkent munka- munkaviszony fennállása alatt képességű dolgoz.ólk: fog!alkoz- bármikor előterjeszthető, amíg tatását egészségi állapotuknak a dolgozó baleseti járadékban, megfelelő munkakörben és fel- vagy rokkantsági · nyugdljban tételekikel kell biztosítan.í. A részesül. Ezt a kedvezményt MAV köteles a dolgozó ké- alkalma.z:ni kell az olyan gürelmére, az üzemi orvos ja- mélkórban (tbc) megbetegevaslatá.ra vagy ezek nélkül is, dett dolgozóra is, akinek beha a munkakörében való :fog- tegségét a tbc gondozó inté-lalilroztatá5t a jogszabály zet megállapította, és olyan tiltja: munkakörben dolgozik, 
a) a munka.körülménvek mó- amelyben foglalkoztatását jog. 

dosítdsával els&orban erede- 1 szabály tiltja Kereset kiegéti mu.nkahel,yén é& .s:mkmájá· szítésre az a dolgozá jogosult, Kézi erővel végzik a gyalu- ban foglalkoztatni, akit a csökkent munkaképes.-lást a tapolcai pályamesteri b) más meilfeleló munka-- ségúekkel foglalkozó blzottszakasz asztalos műhelyében. körb4r, Uletve mu�ZV,.e át- 5áig javaslata alapján 1964. Korábban volt gyalugépük, de helvezni, január 1 után helyeztek új elvitték tőlük. A munka így c) m& munka végzésére munka.körbe, függetlenül atnagyon lassan megy, pedig a betanítani, vagy &.akmunkás tó!, hogy a baleset mikor köfőnökség területén ez a mű- képzésben részesit>ent � en- vetkezett be. -hely végzi az asztalosipari nek megfeleU> munkára át- A csökkent munkaképes-fenntartási munkákat. Kérik a helyezni, ségű dolgoook tevékenységé-gyalugépük pótlását. d) igaz{Ja,t6sá;u, tlá.llalati nek figyelemmel kísérése ér-B. K. Í{ll(IIZ'�tó � a doZ(10zó közös de'kében csökkent mUJllkaké-Tapolca megállapodá-'4 alapján a mun- pességúekkel foglal.kooó vál-_.._, .• ,..ll._a_,...... __ ne ____ .,. ___ ... , ..... • "----■-.--.. lalati (igazgatósági) bizotf:5á .. 
Politechnikai oktatás 

a Debreceni Járm.újavítóoon 
A Bethlen Gábor Közgazda.· aági Technikum IV/c osztályába járó 40 diáklány a politechnika! oktatás keretében hetenként egy napot tölt a 

Debreceni Jármüjavít6ban. Harmadik éve járnak az üzembe é6 félévenként beszámolnak az elsajátított gyakorlati ismeretekből. A beszámolás után ntindig más n;mnkaterületre kerülnek, s így minden adminisztratív munkakörben J gyakorlatot szereznek. Elmon-

dották, hogy főleg a tervezési, a könyvviteli és a vállalati gazdaságtan órákon veszik nagy hasznát az üzem! gyakorlatnak. 
Az il7.em dolgozói szívesen foglalkoznak a tanulókkal. Segítik, hogy minél jobban elsajátítsák a gyakorlati ismereteket és megszokják az üzemi életet. Volosinovszky János Debrecen 

got !kell szervezni az 
a) i{llazgatóságokndl, 
b) vállalatoknál, c) a Vasúti Fóoisztá.lyon.. A csökkent munlka!képes,ségű dolgozók áthelyezésével kapcsolatos javaslatot, illetve kérelmet ez a bizottság bírálja el és tesz javaslatot az érintett dolgoro áthelyezésére. Az Igaz.gató (vállalatvezető) az áthelyezésről 15 napon belül intézkedni köteles és arról a dolgozót írásban értesíti. Ha a dolgozó az igazgató (vállalatvezető) !nté7Jkedését sérelmesnek tartja, vagy ha 

a 15 napon belüli intézkedési határidő nincs betartva, a munkaügyi -vitálkra vonatkozó i rendelkezések szerint fellebbezéssel élhet. A kormányrendelet előírja, hogy ha a dolgoro munka-, ,képességének csökikenése a 36 

tokai! Erzsébetnek és Bereczki Katalilµlak Galamb Zoltán alá,mfejtő a kereseik.lgyfijtő lapok helyes kiállítását ma,gyarázza (Béjjas Lállzló felv.) 

százalékot eléri, v.a.gy meghaladja keresetét ki kell egészíteni az üzemi baleset, vagy tbc-s, megbetegedés miatt tört.ént áthelyezés előtti átlagkeresetének 80 száz.alékára, de legfeljebb 2200 forintra. Kereset kiegészítést csak az a dolgozó kaphat, akit 1964. január 1 után a bizottság javaslata alapján helyeztek át. Nem kaphat kereset kiegészítést az a dolgozó, akinek az új munkakörében elért átlagkeresete, baleseti járadéka. vagy rokkantsági nyugdljának folyósításra kerülő része és esetleges kártalanítása eléri, 

vagy meghaladja az üzem! baleset, vagy áthelyezés előtti átlagkeresetének 80 százalékát. A kereset kiegészítés összege nem haladhatja meg a baleset előtti átlagkeresetének 25 szá· zalékát. Ez a korlátozás a bér nélküli ki-képzésben., átképzés.
ben részes.ülőkre nem vonatkozik. 

Az űrszelvény biztosítása, a há.roin esetnél alkoholi közlekedő járművek elől idő- foa-Yasztotta.k a halálos ben való kiállás nem kerül balesetet g7,envedeUek. 

A kereset kiegészítést első esetben egy évre, annak lejárta után pedig 2 évre, majd 

sem pénzbe. sem fáradságba. De ellenkező esetben a nemtörődömség ember-éle'4!t követ.el. A figyelmeUenség, a fegyelmezetlenség - ami nem ritka eset -, felmérhe!eUen veszélyt jelent. 
Szomorú példák 

folyamatosan 2 évenként álla- s hogy ez sajnos fgy van, le-pítjá:k meg újból. gyen tanulság az alábbi né-Ha a dolgozó új munkakö- hány példa. rében a munkakörére megál- 1964. január hó 13-án. Ludas lapított mun'kaidőnél rövl- állomáson a Hatvan-Füzes-. debb Idővel dolgozilk, a kere-1 abonyi Pályafenntartás1 Főset kiegészítés a rövidebb nökség egyik nődolgoroját 9 munkaidővel arányosan illeti óra 11 perckor, a 407. sz. meg. gyorsvonat halálra gázol-ta. Nem kaphat kereset ildegé- A baleset oka: a vágányok szítést a dolgozó arra a napra, közötti indokolatlan közle-amelyre munkabért sem kap- kedés, hat (pl. igazolatlan mulasztás, erősen ködé>s időben. A vágá
iUetménynétkü.li azabadság, nyok közötti közlekedés veszéképzés-ről íga.wlatlanul elma.· lyeire senki nem figyelmeztet
rad, táppénzben, vagy terhe.s- te az említett dolgozót. Sűlyos
ségi, gyermekápolási ser,élve- bítja a helyzetet az a tény is, zé&ben rész.esüt stb.). hogy a szolgálati vezető részé. Társadalombiztosítás re végzett magánmunka során O&ZWy érte baleset a dolgozót. 

Nem elég csak adminisztrat,; 
eszközökkel 

Az említett esetek után a mulasztók összeütkö:zésbe kerültek a rendőn;éggel, a MA V vizsgálati szervekkel. A végeredmény: börtön, fegyelmi büntetés. Nem 'elég azonban csak adminlsztratfv eszközökkel harcolni a balesetek csökkentéséért. Ez csak a végső eset lehet. Okos, megértó, nevel6 sm· val, jobb sze.rvezeUséggel, munkafegyelemrnel, szigorú elJenórzéssel és mles társadalmi összefogással kell megel6mi a balesete• ket. Ha mindl',11 dolgozó és vez.ető megérti. hogy rajta is mú• lik a balesetek megelőzése. ak· kor az eredmény biztosan nem marad el. Ennyit pedi� min• denkitől elvár a társadalom. Sá.ri AnW 

SZOT-vándorkiállítás az iszákosság ellen 
Az alkoholisták száma és a 

I 
Nagyon szomorú, hogy az szeszes Italok fogyasztása vi- iszákosságot sok helyen elnélágszerte megnövekedett az ző, közömbös tájékozatlanság utóbbi két évtizedben. Ha- veszi körül. A közvéleményt zánkban is aggasztóan nő a téves nézetek és hibás szokászeszbarátok tábora. Az alko- sok zavarják, holott a veszélyt 

lwlisták száma - a zárt ideg- tisztán látó társadalmunk osztályok belforgalma szerint minden egyes tagját egészsé- megnégyszereződött. Míg a geg mértéktartásra késztető 30-as években minden husza- közvéleményformálásra van dik beutalt, addig az utóbbi szükség. Enélkül az alkoholizévekben minden ötödik alko- mus megelőzése, gyógykezelése holista. A nők kiirében még és utógondozása terén végzen
ijesztőbb képet mutat a.z alko- dő munkára biztos kudarc 
holizmus. várna Ha abból indulunk ki, hogy !:ppen ezért időszerú a sza:k-

vasutas vagy utas lelte halálát, csonkult meg a sínek között. Természetesen, a vándor• kiállítás agitáló tablói mellett szakszervezeti szerveinknek iS állandó feladata az egészséges közvélemény kialakítása. 
Egyetlen ember számára sem 
lehet közömbös. hogy munka 
közben a vasúti szolgálati he
lyeken hányan csonkulnak 
meg, hányan halnak meg ittas• Ság miatt. 

nálunk minden századik vagy tanácsnak az iszákosság ellen kétszázadik ember mértéktele. agitáló vándorkiállítása A nül. vagy szenvedélyesen iszik, vándorkiállítást azzal a �llal 50-1�0 ezer főre tehető az al- szervezték meg hogy leleplez- A �••ko'c1· fűtőhaz' ban -'--Eti: koholisták száma. Emellett · . ..= " .,.. 

minden harmadik balesetet it- z� �z lszák�ság veszélyeit le- óta jól dolgozik a vöröskeresz
tasság idézi elő, minden máso- k1csmylö_ hibás nézeteket. A tes alapszervezet. Létrehoztak dik gyilkosságot ittas egyén, tablók világos és egyértelmű például egy antialkoholista bi• vagy alkoholista követi el. A választ adnak számos ivás- zottságot, amely már többször májzsugorodások Uétharmadát alibire. Csak egy példát ragad- tartott filmvetítéssel egybeköalkoholizm1.1s okozz.a. junk ki. Gyakran hallJ"uk a tött alkoholellenes ankétot. A 

Antialkoholista bizottság 
alakult Miskolra 

foglalkozási megbetegedések Hazánkban tehát évente kő- következő mondást: ,.A részeg elleni védekezésről 13 több zel két��er annyi halála� áldo- embert őrangyala védi". Igaz, előadást szerveztek. zatot kovetel az alkoholizmua, néha előfordul hogy egy ré- Az 1963-ban végzett jó mun• mint a tu!'er�ttlózis. �imutat- szeg túlél egy balesetet. De az kájukért elnyerték a „Mtnt.s j_a a stabszt_1ka _azt 1s, . hogy igazság az, hogy minden har- vöröskeresztes alapszervezet" evente annyit koltünk italra, . .. oklevelet szervező ti tkáru.kat, mint. húsra, tejr!, tojásra., tej- madtk uzemi �leset ?!kohol Bodrogi • Károlynét pedig termekekre egyuttveve. 1961- ha_tása alatt k?vet�e�t� be. ,,Kiváló vörösT,eresztes dolgob� . például a lakosság 6,5 Minden harmadik kozuti bal-
1 zó" jelvénnyel tüntették k:i. m11hárd forintot adott ki sze- esetet ittasság idézi elő. S ki Kisvárdai Jáael szesitalokra. tudná megmondani, hány ittas , :Miskolc 
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MAGYAR VASUTAS 

Mi akadályozza a villamosmozdonyok 
gazdaságosabb felhasználását l 

a teherforga,wm,ba.n 129 419 
km volt. 

vissza Hatvanba ev tehervo
nattal. 

,,Harminc éve küzdök a marxizmus eszméiért" 

A sajtó már közölte a má
jus 31-én életbe lépő új me
netrendi változásokat. Bizo· 
nyára a vasutasok közül Is so
kan örülnek annak az i ntéz
kedésnek, mely szerint Bu.da
pesttől HegyeshaLornig és Mis
kolcig bevezetilk a tiszta vil
lamosvontatást. 

A haszonk.ilométer teljesít
ménynél is hasonló a helyzet. 
1963 márciusában az egy dol
gozó villamosmozdonyra eső 
haszon.ki.lom.éter teljesítmény 
a személyforgalomban 12 995, 
a teherforgalomban 13 286, az 
idén 16 653, illetve 12 187 ki-
1,ométer vol:t. 

Ez a gép másnap is „rekord 
teljesítményt" ért el, 19 &ra 
alatt összesen 97 kilométel"b 
teu meg. Külön érdemes meg
említeni hogy Rákos-rendező 
és Kóbcinya-felsó pálvaudtl4-r 
között 5,33 óra alatt tette meg 
a mintegy ro km-es távolsá
got. 

Külföldi vasufasszakszervezeti vezetők látogatása szakszervezetünkbeh 

A SZOT meghívására szá
mos külföldi szakszervezeti 
vezető érkezett hazánkba má
jus elsejére Vendégeink az 
ünnepet kövP.tő napokban 
üzemlátogatásokon találkoztak 
a magyar dolgozókkal. 

A külföldi vendégek közül 
három - egy-egy szovjet, spa
nyol és mali - vasutasszak
szervezeti vezető szakszerve
zetünk Benczúr utcai székhá
zába js ellátogatott. A vendé
geket Szabó Antaz főtitkár szí
vélyesen üdvözölte az elnök
ség és a szervezett magyar 
vasutasok nevében, majd rö
vid tájékoztatást adott a vasút 
és szakszervezetünk munkájá
tól. A tájékoztatót érdeklódés
sel hallgatták végig, különösen 
érdekelte őket a magyar vas
utasok szociális helyzete. 

Később szerepcsere történt. 
A vendégek nyilatkoztak a bu
dapesti május "elsejéről és a 
hazánkban eltöltött napokról, 
tapasztalataikról. 

20 éT börtönben 

- Elóször járok v:ocialista 
országban - kezdte a besz.él
getést a spanyol vendtig, aki 
illegá}jsan tudott csak eljutni 

Akkumulátoros villanyvonat 
A Szovjetunióban egy kü

lönleges elektromos mozdonyt 
próbáltak ki a múlt esztendő
ben. A mozdony olyan vonal
szakaszokon is képes továbbí
tani a szerelvényt, amely még 
nincs villamosítva. Ilyenkor a 
motorokat akkumulátorok táp
lálják. 

A különleges vonat, amelyet 
a Balti--tenger melléki fővonal 
konstruktőri irodájának kol
leldívája, a rigai mozdonyépi-
1:ókikel közösen fejlesztett ki, 
1 00 OOO kilométert futott pró
ba útján. Ez idó alatt közel 2 
millió utast száll! tott. Az ak
kumulátorokat. amelyek 130 
kilométer megtételéhez adnak 
áramot a motoroknak. üzem
közben és megállások alkalmá
val is fel lehet tölteni, 

hozzánk. - Csodálatosan szép 
volt a felvonul.ás. Egyszerű 
munkásember vagyok, a mar
xizmus eszméiért 30 éve küz
dök. En ezért az eszméért 20 
évet ültem börtönben. Lehet, 
hogy h4 hazamegyek, ú;ból 
börtönbe zárnak. Franco Spa
nyolországában börtön vár a 
szabadságért, a függe!lensé
gért, a ;obb életért harcoló 
munkásokra. Amit itt láttam 
és tapasztaltam - titokban 
ugyan -, de elmondom vas
utas testvéreimnek, elmondom 
mindazoknak, akiknek bizal
mából el;öhettem Magyaror
szágra. 

- Eddig nekem sem volt al
kalmam szocialista országba 
eljutni - vette át a szót C. 
Traore, a mali vas:.itasszak
szervezet küldötte. - Nekem 
is nagyon tetszett a budapesti 
dolgozók impozáns felvonulá
sa. Maliban a második világ
háború után egészen függet
lenségünk kivívásáig parancs
ra történt a má;us else;ék 
megünneplése. Mi6t!l függetle
nek vagyunk, sokat V'.iltozott 
minden, de amit itt Budapes
ten láttam, azt az én hazám
ban még sokáig nem tudjuk 
megvalósítani. Killönösen nagy 

Új típusíí vasiíti jegyek 
A román vasútakon. április 

l-től - kísérleti céllal - új 
típusú menetjegyeket hoznak 
:forgalomba, amelyeket ha a 
kísérlet beválik az egész or
iszágban bevezetnek. Az új 
rendszer iszerlnt. a pótjegyeket 
bélyegek.kel helyettesítik, 
amelyre rávezetik a vonattal 
kapcsolatos adatokat, a vonat. 
a kocsi és a hely számát, az 
utazás időpontját. Az új je
gyek az ooztály szerint külön
böző színűek. Hatvan kilo
méternél kisebb távolságra a 
kartonjegynek felét adják ki. 

Az újítással több mint fe
lével csökkentik a jegyek 
mennyiségét és évente egy
millió lej értékű kartont ta
karítanak meg. 

-------• -------

Új Diesel-mozdony a Deuts,he Rei,bsbahnnál 
(Berlint tudósitónkt6l.) 

1 
tokokra. Ezze! biztosították a A_ l}eutsc�e Retchsbalmnál kopás- és kenésmentes ágyveeddjg használt V 15 B, V 60 D, zetéket. Azt is mei:i kell je

V 1_50 �B, és V 180 CC ti- gyezni, hogy a moto; és a lég• pusu D1esel-mozdonyok.hoz já- si1rítö gumielemeken nyugrult most a V 100 BB típusú szik zajcsökkentés céljából. �o2Xlooy. Ez a Diesel hydrau- A forgóállványos mozdony lik:'8 mozdo?Y a Deu�che közepén elhelyezett mozdony• Reichsbahn tipusprog:.ramjához 
tartozik és a könnyű személy• állással ren?elk;ztk é� 1�  
vonati középnehéz tehervonat! KVD 21 A t1pusu gyorsJáratu 
forgal.'..mra, valamint tolató- 4 ütemű Diesel-motorr!ll van 
szol(álatra kész.ült. felszerelve, amely előkamra 

E több célú rendeltetésnek eljárás szerint működik � 
tnegfelelöen különböző hajtó- amelyet kipu!og6 turbó feltöl-

teÍjesítményekre 900 és 1000 
l 

tővel töltenek fel. A mozdony 
lóeróre építették. folyadékváltóval, nyomaték-

A mozdonyt az eddigi ta- váltóval és beépített irány- és 
pasztalatok és a már meglevő fokozatváltóval van felszerel.
Diesel-mozdonyok alkatrészei- ve. 
re figyelemmel szerkesztett.ék, A tizenkét hengeres motor 
A motor, a hűtőberendezés, a tartós teljesítménye 1500 perc 
rugalmas tengelykapesol.ás, a fordulatszám mellett 900 ló
fütókazán-berendezés, a vilá- erő. 16 Mp tengelynyomás mel
gítóberendezés, a légs(lrító mb. lett tolató szolgálatban 60 
megfelel a V 60 éfl V 80 típus11 km/óra, vonali szolgálatban pe
lnozdonyok szabvány alkatré- dig 100 1an/6ra maximális tel
•t�Jnek. jetitményre képes. Ez a Diesel-

t.ppen úgy, mint a V 180 mozdony helyettesítl a jövő
típusú Diesel-mozdonynál a ben a Deutsche Reichsbahn 
!Oreóállványkeretek nyomó- 78, 38, 55 és 56 aorozatú moz
húzó gumirugók közbe4ktatáaA- donyaH. 
•&1 � a csapágy- Karl Hetm Gummlch 

élményt jelentett, hogy a fel
vonuláson együtt meneteltek a 
sorban az öregek és fiatalok, 
sőt, egész családok, a legap
róbb gyerekekkel együtt 

Meglepő a fejlődés 

E vonalak kiszolgálásához a 
villamosmozdonypark ele
gendőnek látszik. Az vliszont 
nem mondható megnyugtató
nak, hogy a korszerű vasúttal 
rendelkező országokban álta
lában 5-7, nálunk 30-35 szá
zalékos a javítáisi állag. ' 

Az egyiknél javulás, 
a másiknál visszaesés 

K. G. Vlagyimirovics szovjet 
mozdonyvezető a Don meden
cében levő debalcevói vasúti 
csomópont fűtőházában telje
sít szolgálatot. A mosolygó ar
cú masiniszta ezúttal másod
szor járt hazánkban. A látot-
takról így vélekedett: A villamosmozdonyok gaz-

- Számomra az a fe;lódés daságos üzemeltetését illetően 
jelentett kellemes meg(epetést, is vannak tennivalók. A bá
amely Magyarország,m az zishoz viszonyítva valamit ja
utóbbi években végbement. vult ez a mutató, de ez a ja
Mostanában sok szépet olvas- vulás csak az összkilométer 
tam a szov;et lapokb,1n is teljesítmények alapján jelent
eredményeikról. őrülök, hogy kezik. Ha külön vesszük bonc
-néhány év után ú;ból el;öhet- kés alá a személy- és teher
tem ebbe a szép országba, és forgalomban dolgozó villamo.s
szemé!yesen is láthattam. mit mozdonyok felhaszmllását, 
eredményezett a magyar nép azt látjuk, hogy a tehervona-
szorgalmas alkotó munkája. toknál visszaesés mutatkozik. 

A baráti beszélgetés végén, Vegyük alapul a márciusi 
amikor Szabó Antal megkö- adatokat, 1963 márciusában a 
szönte a látogatást és egy hls személyforgalomban 19, a te
emléktárgyat adott át a kedves her:forgalomban 33, az idén 27, 
vendégeknek. a Franco tábar-

1 
illetve 35 villamosmozdony 

nok börtöneit megjárt, kipr6- dolgozott. 1963-ban az e{lJI 
bált kommu.nista könnyes dolgozó mozdon.l/l'a eső 100 
szemmel vette át és baráti öle- etkm uljesítmén.y a személy
léssel viszonozta az ajándékot. ! forgalomban 53 511, a teher-

Megható jelenet volt. forgalomban 136 325, az idén 
(vl.td) 4 11Umélvtorgalomba.n 66 332, 

A villamosmozdonyok telje
sítményének értékelése na
ponta történik. Külön értéke
lik a miskolci és a hegyes.. 
halmi vonalon dolgozó moz
donyok teljesítményét. Az 
u,tóbbi viszonylag elfogadható, 
annál több a tennivaló a mis
kolci vonalon. 

Hadd besl/éljenek ismét a 
tények. A történet nem a leg
frisebb, de azt jól szemlélteti, 
hogy nem szabad gazdálkodni 
a villarnosmozdonyok!kal 

97 kilométer 19 óra alatt 

Ny. J. miskolci mozdonyve
zető február 5-én, 3 óra , 15  
perckor vette át a V 41-
522-es Ward-Lecmardot Hat
van állomáson. A gép 5 óráig 
nem dolgozott, majd egy te
hervonatra járt és ·útnak in
dult R.á:kosra. Hatvan és Rá
kos között 59 kilométer a tá
volság. S a szerelvény mikor 
érkezett meg rendeltetési he
lyére? 15,50 órakor (!?). Gö
döUán három, Pécelnél több 
mint három, a -rákosi bejárati 
jelzőnél pedig több mint két 
órát várakoztak. Ugyanez a 
gép este 22 órára él'kez.ett 

A gazdaságosság fontos tényező 
Miért fizettek kevés nyereségrészesedést a Debreceni Járműjavítóban? 

Az 1963. évi munka alapján ban kezdte ezt a munkát, de kenynyomközű mozdohyok. 
kifizették a nyereségrészese- még augusztusban is érkeztek Hogy miért? - A korábbi 
dést a Debreceni Járműjavító- rajzmódosítások. Sok alkatrész években több féle kis moz
ban is. Ennek összege vala• kárbaveszet e hiba következ- donyt javítottak. Voltak ke
mennyi üzemi vállalaté közül tében. A Bz-kocsik árát csak vésbé munkaigényes két- és 
a legkevesebb vo!L Igazán ke- októberben állapították meg, háromcsatlós gépek és voltak 
vés a 6,6 napi keresetnek de 60 ezer forinttal olcsóbban, négycsatlós mozdonyok, me
megfclelő nyereségrészesedés, mint amennyibe egy !lyen ko- lyek javítása bonyolultabb. 
Az idei évre· esedékes igazga- csf ténylegesen került. A mun- Azóta a kisebb mozdonyokat 
tói alap felének előlegezésével kaidóráfordítás előirányzatát leállították és csak négycsat
e�t némileg sikerült megtolda-

1 
péld:1ul az előző évben kész!- lós érkezett javításra. Ezek ja

ni, de még így Is nagyon so- tett kisebb méretű acélvázas vítási költségeit már nem fe
vány borítékokat kaptak nye- kocsiknak megfele16en állapí- dez! a 84 ezer forintban meg
reségrészesedés fizetéskor a totta meg a Járműjavító Osz- állapított fix ár. A vállalat 
D_ebreceru Járműjavító dolgo- tály. 

1 
többször kérte a módosítást, 

zoi. .. de hlába. 
Panaszolták !s eleget. De ki _Említettük, hogy a ]!3z-ko- Termelési terveit jól teljesí-

tehet erről? A vállalat nyere- CSik, gyártásával 1963 k�zepén tette a múlt évben a Debrece-
sége attól függ hogyan gazdái• bíztak meg a Debrecen1 Jár- . Já "j !tó E é . k ' -· v!tót A t .. k t b m rmu av . z m g1s e-
kodik a rendelkezésre álló muia · ervu e azon an v · k b" lt A r

esé 
·· ·· nem módosították A hiányzó esne izonyu , nye g-

eszkozok.kel. S ha Debrecen- k ró pó lá �h �- részesedés alapja ugyanis a 
ben rosszul ment a munka, ta- mun ae t 5" oz = a g d� • T""bb d 
nuljanak belőle 8 az idén job- megnövekedett feladatok el- az gossag. 0 • gon ot 

b r · ·k f • t k t végzéséhez több mint 184 ezer kellett volna fordítaniuk az an ogJa meg a orm o a . ·· k""lt · 1 k Iá á - Elvileg ez így igaz. Azért munkaóra hiányzott a válla- on ° seg a a �- s ra, a ter-

mégis érdemes megnézni mi- latnál. Ezt, vagy ennek egy melékenység novelésére. Csak 
lyen valóságos okai voltak en· részét csak túlórával lehetett az alaprentabilltáson felül el
nek a feltűnően gyenge nyere- pótolni s így 155 686 túlórát ért nyereségből lehet nyereség-
ségnek. használtak fel, tehát kevese!>- 1 részesedést fizetni. 

Mit mond a főkönyvelő? �t, mint amennyir? szüksé- A 6,6 napi nyereségrészes-e-
A Debreceni Járműjavító guk _lett_ volna. A_ tul�rapótlé- dés láttán érdemes levonni a 

gazdasági ügyeinek legfőbb kok igy __ is �edvezotlenul hatot- tanulságokat. A gazdaságosság 
tudója, _ Karsai Sá�r főköny- tak az onkoltségre. nem mellékes tényező! Ne fe-
velő. Tole érdeklc5dtu.nk a vál- ledkezzenek meg erri'.11 az idén 
}�}at tavalyi gazdálkodása fe- Nem mellékes tényezők az üzem vezetői és dolgozói, s · adjon ehhez nagyobb segítsé-

,,Mi nem tehetünk róla" Nem kevesebbet, mint há- get irányító szervük, a jár-
rommillió fori'ntot vittek el a mújavító Osztály is. 
vállalat nyereségéből a kes-- Vállala.tunkon kfoiLl álló 

okok idézték elő, hogy 11em 
tudtunk etérni olyan nyeresé
get, mint tavaly - mondotta 
a főkönyvelc5. - Több oka 
volt ennek, de mí nem tehe

tünk róla. Dolgozóink ;oggal 
panaszkodnak. Többet dolgoz
tm'c, mint 1962-ben és forint• 
ban mégis kevesi:bb eredmé
nye mutatkozott ennek a mun
kának. 

Iróasztala fiókjából klmuta
tásoka t vett elő és sorolni 
kezdte a problémákat. 

Első helyen említette, hogy 
a minőségi munkáltatásra 
való áttérést. Náluk ezt ugyan 
máig sem vezették be, de már 
1963 májusában tájékoztatták 
a vontatási átvevőket az új 
minőségi követelményekről. 
Az átvevők bitonv fellelkesül
tek és külön rendelkezés nél
kül növelték a minóségi köve• 
telményeket. Emiatt a rögzl
tett áras javítások költsége 
jelentősen növekedett. 

A járműjavító bsztály elvál
lalta az új tervezésű acélvá
zas Bz-kocsik gyártását. ' A  
Debreceni Jármt'.IJavít.6 júlim-

L - es  
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Serényen folyik a munka a TBEF 21. számú ilzemének ml
aerm m4hel;rébea. A fla&alokból álló brlgAd DIIIJ' bozzá6rUI

HI vépi a aerel&t 

CH01'1JcUh Erika teioJ 

És még valamit. Ny. J. moz.. 
donyvezetö az első n ap 230, a 
második J1apon perug 330 ki
lométert utawtt rezsiben, hecy 
a szolgálatot átvehesse. 

Az a tény, hogy egyi.k vagy 
másiik mozdonyvezető a 18 
órás szolgálat alatt 80-100 ki
lométeres utat tesz meg nem
csak nekik kellemetlen, ha.
nem a vasútnak, a népgaz.da
sá,gnak is kárt jelent. Nem le
het kfü:ömbös egyetlen vas
utas számára sem, hogy villa
mosmozdoonyaink a teherfor
galomban, akár az állomáso
kon, a!kár a nyflt vonaloo, 
vagy a bejárati jelzák · előbt, 
órákat ácsorognalk. 

Kétségtelen, minél több vil
larnos,mozdony vesz részt a 
teherforgalomban, annál több 
alacsony sebességű, rövid 
trakció& tehervonatot is kell 
tová.bbftaniUik. Ez. magától 
értetődően - kedvezőtlen hatást 
gyakorol a hasznos teljesít
ményre. A múlt évben a vil
lamosmozdonyok jobbára 
irányvonato'kat továbbítottak. 
A rövidebb távolságú és a t<>
latós tehervonatokat gőzvon
tatással továbbították. Tehát 
a gazdaságos felhasználás.bán 
beállt romlás bizonyos foikíg 
törvényszerü. 

Kötött fordulóban 

'l'ennészetesen a vil.la.mos
mozdonyok jol>b kihasználá
sára a teherforgalomban is 
vannak lehetőségek. Legfon
tosabb feladat: a gépek.et a 
személvforgalomhoz hasonlóan 
fordulóban k6zlekedtetni. Itt 
azonban szigorúan meg kell 
követelni a forduló idők be
tartását és a forduló állomáso
kon a tartózkodások csökiken
t�t. Mássz.óval: ta1"Ulm kell 
a ·vonatközleleedési tervet és 
ci menetrendet. Ehhez. persze 
arra van szüh-s,6...g, hogy az ál
lomásokon időben összeálljt
sák a vonatokat és a kijelölt 
vonatokba a kijelölt elegyet 
sorozzák be. 

A járm('íjavít.6'któl i8 többe<t 
várunk. Tovább keiU csök.ke1l
tent 4 javítást idét. A gépek 
idószakos javítását időben 
kell betervezni. Sajnos, ma 
még gyalrran előfordul &zo]gá
latképtelenség, terven kívüli 
j avítás. Ezek mind-mind aka
dályozói a Villamosmozdonyok 
gazdaságosabb felhasználásá
nak. 

Mint a vezérigazgatóság il
letékeseitől értesültünk, a vil
lamosmozdonyok gazdaságo
sabb felhasználása érdekében 
felső szinten Is történt intéz
kedés. Ez nagyon időszerű! A 
7. és a 8. szakosztály a buda
pesti és a mi51kolci igazgató- · 
ság vontatási és forgalmi S!ll!llK
embereinek bevonásával a kö
zelmúl tban közös fordulókat 
készített. Ha ezt a külszolgá
la,tnál betartják, minden bi
zonnyal a teherforgalomban 
is sikerül tovább javítani a 
villamosmozdonyok gazdaisá
gosságát. 

v1s,1 Ferenc 
... ,1111111t11R811111111, 

Nyomóskút - víz llélkül 

Tavaly februárban egy n:ro
m6skutat létesítettek SZeTeflC3 
állomáson. Lázas igyekezettel 
csákányozták a mélyen átfa
gyott földet, hogy lefektessfk 
a vezetéket, amelyen át vil!let 
kap a kűt. 

Úgy lttszik, hl4bevat6 '4Í61 t 
az igyekezet, mert a k\\l iaa 
sem ad vizet. A •egálló vona
tokról szomj11& utuok rohan
nak a kúthoz, de l\iába nyom. 
ják a kart, VÍII nem Jöa a _.. 
bői. KannYtl kltalálnt; 11'1il 
mondanak ilyenkor. 

Az utasok nevében �
zilk az llletékesektlll, mi�"fu
tézlk dgy a dolgot, hogy a kút 
- ha mAr van - vizet Is ad• 
JonT 

KaJcaa J4uflf 
állomáaf&aök 



• 

4mlll.or a felvétel· készült, még hivatalosan nem nyílt meg a 
•vsc Széín)'i úli uszodája, de a gyerekek már vidáman 

lubickoltak a medencében 
(Horváth Erika felv.) 

0 00 00 40 •• •• oo e 00 00 e uo oo cs oo •• •• •• •• •• • 

1Negyven éves a Püspökladányi MÁV SK 
Paspökladány neve Ismert a 

vasutasok előtt. Tudják, · hogy 
a mintegy 16 ezer lelket szám
láló, erősen mezőgazdasági jel
legű nagyközség fontos vasúti 
csomópont. 

dot a sportkör vezetői. A 
sporttelep területén épül a 
kettős tekepálya, amely a ter
vek szerint még ebben az év
ben tető alá k-erül. 

A négy évtizedes jubileu
mát ünneplő vasutas sportkör
nek további eredményes sze
replést ,kívánunk. 

MAr.l'AR VASUTAS 

I\IAJUS 23-31 : 

ünnepi könyvhét 
Az idei könyvhéten, amelyet május 23--31 között tartanak 

meg, 63 mű jelenik meg, 1 100 OOO példányban. A példányszám 
a tavalyinak másfélszerese. A könyvhét középpontjában a -nu:d 
magyar irodalom alkotásai állnak. Különösen gazdag a terméa 
költói művekből. 

Az lró-olvasó találkozók, irodalmi estek, könyvkíánítások 
mellett az tdei könyvhét ú,idonsága a könyvtombola. Minden 
20 forintos vásárlás után 1 tombolajegy jár - nemcsak a 
könyvheti kiadványok, hanem bármilyen könyv vásárlása. ese
tén. A könyvhét utá.n 200 OOO forint értékil nyere�nyt sorsol
na.� ki a tombolajegyek tulajdonosai között. 

A könyvhét idején a. budapesti Könyvklubban kiállítják a 
könyvművészeti pályázaton díjazott milveket, a könyvheti új
donságokat, valamint az elmúlt esztendő ;elentősebb 
kiadványait. 

A személypénztár nem maganzárka 
Rendelkezés írja elő, hogy 

külön elzárható helyiségben 
kell elhelyézni a személypénz
tárat. Sok huzavona után, 
Csurgó állomásoon Is építettek 
egy ilyen helyiséget. Ez azon
ban olyan, mint a magánzár
ka egy börtönben. 

A forgalmi Irodából válasz
tották le ezt a kis helyiséget. 
Csak pénztárablaka van, s 
friss levegő csak a forgalml 

irodán keresztill juthat be oda. 
A pénztárosnak állandóan 
lámpa mellett kell dolgoznia. 

Sokkal jobb megold�s lett 
volna." ha a nagyméretű váró
teremből választanak le egy 
részt személypénztár céljára. 
Ugy egészségesebb körülmé
nyek között dolgozhatnának a 
csurgóJ személypénzlárosok. 

Várfalvl Gyula 
Csw-gó 

1964. MA.JUS 16 . 

\\\a»JI;a���rrs� 
,,El van boronálva!" 

Esti Jelentkezésre gyülekeztek a. dolgozók. Ahogy ez len.ni 
szokott. rendben, fegyelmezetten. Hasznosak ezek a. negyed
órák. Itt közli az állomásvezetés a szolgálat menetével kap. 
csolatos legfrissebb tudnivalókat. Rövid oktatM és figyelmez
tetés hangzik el a balesetmentes munka érdekében. Na. meg 
létszám és a szolgálatképes állapot megállapítására is a.lkalmac 
a „raport". 

Már j.a.vába.n hangzik az eligazítás, a.mikor megjelenll. 
Sebők István fta.tal kocsirendező. Egyet se szól, csak beáll a. 
sorba. Az eligazítást végző főfelügyelő kérdően néz rá. Amaz 
csak áll. 

- :tdes fia,m, miért késett el - így a. f6fe1ügyelő. 
- Elkéstem - ha.ngaík a. vdla.rz és nagyot ránt a vállá11, 

a gyerek. A mozdulat szó nélkül is azt fejezi ki, hogy nem 
érdekel a. regula. 

Nem is a késés "nye, inkább a hányaveti mozdulat hazál 
lázba az idős vasutast. 

- Ne rángassa a vállátl Tanuljon -rendet! Ne zavar;a. fe
gyelmezetlenségével a többieket - mondja. Mire a gyerek -
hogy befejezze a vitát, melyet kizárólag ő szított, {gy oá!a,
szol: 

- El van boronálva.. 
Döbbenetes csend. A főfelügyelő arcán a magas vérnyo

más rózsái virítottak. A gyerek meg is kapta a magáét. Ezt 
még valahogy elbírta, de abba., amit a két fiatal munkatársá
tól Bal'bgh Sándor és Kavmár Gyula. kocsirendezőktől kapott 
a. fegyelmezetlen magatartásért, alaposan belepirult. 

Rossz, hogy Ilyen fiatalemberek vannak, mi11t Sebők, eu1 
nagyon jó, hogy olyanok is vannak, mint Balogh és Ka.lm� 

- Nemzetközi milsza.kl 

- 1:vt -A csomóponton a sportsze
rető vasutasok 1924-ben alakí
tották meg a Püspökladányi 
MA V SK-t. A fennállásának 
négy évtizedes jubileumát ün
neplő sportkör megalakulásá
tól fogva úgyszólván kizáró
lag a vasutasok sportköre. 
Megalakulása idején 4 szak
mztállyal - labdarúgó, birkó
zó, atlétikai és teke - kezdte 
működését. Ma három szak
osztályuk van. A tekézők pa
píron ugyan léteznek, de a va
lóságban - megfelelő pálya 
hiányában jelenleg - nem 
m1'.Iködnek. 

Jobb munkára ösztönöz a bérrendezés 

könyvkiállttás nyílt a Buda.
pesti Nemzetközi Vásár 10. 
azámú pavilonjábaTL 

- Bisztrót létesítenek Bá
taszék állomáson- A meleg étel 
kiszolgálására is alkalmas ven
déglátóegység korszerű beren· 
dezést kap. 

- A B.-túr ért el legjobb 
teljesítményt Debrecen ·állo
máson 1963-ban az egész évi 
teljesítmény alapján. Különö
sen jó eredményeket értek el 
a vonatközlekedési - terv telje
sítésében és a tehervonatol!I 
terhelésénél. 

A három szakos1tályban 120 
fiatal sportol. A labdarúgó
szakosztály és a birkózók a 
kgeredményesebbek. A két 
,szakosztály ellátása Is példás. 
A labdarúgópálya gondozott, a 
1Salakos futópályára azonban 
már nem fordítanak kellő gon-

YASUT ASNAPI KÉSZÜLŐDÉS 

PÁSZTÓN 

Pásztó nagy!orgalmú közép
állomás a hatvan-salgótarjáni 
vonalon. Az állomás dolgozói 
júliusban .kettős ünnepet sze
retnének ülni. Ha minden jól 
megy, a vasutasnapra elnyeri-k 
a „Szocialista mun.ka .rzolgá
�ti helye" címet. 

Eddig vállalásuk minden 
pontját teljesítették. Székely 
Kálmán és Fekete Antal szo
cialista brigádja már meg
kapta a zászlót és a jelvényt. 

Községük fejlesztését 200 
óra társadalmi munkával se
gítik az idén a helyes úton ha
ladó pásztói vasutasok. 

Szalaf László 
Pásztó 

Konuirons nsegyei tapas:::stalato1' 

Több mint négy hónap telt 
el a bérrendezés óta. Végre
hajtása során számos körül
ményre kellett tekintett.el len
ni a gazdaság! és a mozgalml 
szervek veretőinek. 

Hogyan hajtották végre és 
milyen hatást váltott ki a bér
rendezés a Komárom megyei 
szolgálati helyeken? Erról be
szélgettünk Békési Sándorral., 
a szakszervezet Komárom me
gyei bizottságának titkárával. 

A szakszervezeti bizottságok 
részvételével 

- A bérrendezés lefolyásá
nak körülményeit és hatását 
több szolgála.ti helyen is meg
vizsgáltuk - mondotta beve
zetőjében. - Azt tapasztaltuk, 
hogy a szakszervezeti bizott
ságok aktívan részt vettek eb
ben a. na.gy jelentőségil és ala
pos megfontoltságot igény16 
munkában. A besorolás min
denütt a. szakszervezettel 
egyetértésben, illetve jóváha
gyásával történt. A végrehaj
tást illetően így is bőven adód
tak problémák. 

A munkakört bérbesorolásra 
vonatkozó rendelet ha.tározott 
és félre n.em érthetö utasítá
sokat tartalmazott. Ezeket a 
szakvonali vezetők és szakszer
vezeti bizottságok figyelembe
vették. Fölé sorolást csak Do
rog állomáson tapa.rztaltunk. 

Amikor felfedeztük a. hibát el
beszélgettünk az állomás veze
tőivel és a. szakszervezeti bi
zottság bérfelelősével. Igye
keztünk velük megértetni, 
hog11 az ilyen liberális megol
dások azon túlmenően, hog11 a 
kiadott rendelkezéssel is ellen-
1'ezlJek, csak látszólagosan 
szolgálják a. dolgozók érdekeit. 
_4rra. sem ösztönzi 6ket, hog11 
megszerezzék a. hiányzó -Isko
lai végzettséget vagy elvégez
zék a. tisztképzőt. 

Ezután a megyei bizottság 
titkára elmondotta, hogy Do
rogon az egyik raktárnok sé
relmesnek találta a részére 
megállapított 980 forint mun
kaköri bért. Az Illető a rádió
hoz fordult panaszával. Ami
kor a megyei bizottság tudo
mást szerzett az ügyről, a hely
színen vizsgálták meg a pa
naszt. Megállapítást nyert, 
hogy a raktárnok besorolása a 
munkakörülmények figyelem
bevételével, a szakszervezeti 
bizottság egyetértésével tör
tént. Két különböző raktárnoki 
munkahely van, amelyeknél 
az igénybevétel és a munka
köri viszonyok lényeges elté
rést mutatnak Ezeket a té
nyeket figyelembe véve a pa
nasz jogtalan volt. 

Csökkent a fluktuáció 

Sándor. - A tola.táwezetók 
és a. beosztott kocsirendezók 
átlagbére közötti különbségből 
nem domborodott ki a. tolatás
vezet6k nagyobb szaktudást és 
felelósséget igénylő munkája.. 
Oroszlány állomáson például 
találkoztunk olyan esettel, 
hegy a. kocstrendezö bére ma
gasabb volt, mint a tolatásve
zetöé. Mivel ez a probléma. 
úg11szólván minden olyan ál
lomásunlcon jelentkezett, a.hol 
kocsirendezők és tola.tásvezetlJk 
dolgoznak, a. budapesti igazga
tósághoz fordultunk. Örömmel 
közölhetem, hogy azóta. ez a. 
probléma is megoldódott. 

A bérrendezésnek jelentős 
ösztönző hatása van. A dolgo
zók elégedettek, jobb kedvvel 
végzik felelősségteljes munká
jukat. A fluktuáció Is csök
kent. Különösen lemérhető ez 
a nagyobb csomópontokon, 
Komárom állomáson, Tatabá
nya-alsón és más helyeken Js. 

Hasonlóképpen vélekedett a 
bérrendezés hatásáról Tóth 
János, Komárom állomás szb
titkára és Molnár István, az 
állomás főnöke is. 

V. F. 

A Hivatalos Lapból 

ket: 

- Szovjet képes le•.•elez6lap
gytljteményeket hozott forga
lomba az Allami Kilnyvterjesz
tő Vállalat. A mi!vészi képes
lapok a világ felbecsülhetetlen 
értékil képzőmilvészeti reme
keit mutatják be. Az érdekllJ
dlJknek díjmentesen katalógust 
küld az Álla.mi Kön11vterjeszt6 
Vállalat. (Cim: Bp., V., Poota
fiók 240.) 

- Atadták rendeltetésének 
a Miskolc Tiszai pályaudvar 
új utas aluljáróját és a fedett 
szigetperon eddig elkészült 
szakaszát. 

- Hetvenezer forint megta
karítás. A kaposvári tűtőhá.z 
dolgozói közül sokan foglalkoz
nak újításokkal. A múU év
ben 1.öbb mint hetvenezer fo
rint megtakarítást eredménye
ző újítást vezettek be. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Kiss Lajos Alsó'5n, Bogn,ir Ká• 
roly Tapolca, Hábel György, Kis• 
várdai János Miskolc, Czeglédi 
Sándor Debrecen, Németh Pál1 

Kajcsa József Szerencs, dr Bánk
talvy Gyula Szeged, Bódogh Ml· 
hály Dombóvár, Papp Jenő Zá
hony, Molnár Arpád. Fold István 
Budapest, Szalai László Pásztó, 
Janik János 5ely-p, Horváth Lász-

- Társadalmi munkában 
hozták rendbe a. tapolcai vip• 
uta.rok az: állomás elótti téren 
felállított óriás kandeláber 
környékét. A társadalmi mu11, 
ka értéke mintegy 12 ezer fo-. 
rint. 

- OJ kanadai vonat a kél 
óceán között. A canadian Na• 
tlonal Rallways a nyári hóna• 
pokban új luxusvonatot álfü 
forgalomba a két óceán kö
zött. A Panoráma nevet viselő 
szerelvény Montreal, Torontó 
és Vancouver között közleke
dik majd. 

- Elkészült a legújabb ti· 
pusú vasúti személykocsi min· 
tapéldá.nya Győrött. Hossza 
24,5 méter, Feljáró ajtói csuk• 
lósak. Az elsö osztályú kocsi· 
ban kilenc, a másod osztál.vú
ban tíz fülke lesz. \Maximália 
1rontatósebessége 160 km/óra. 

- Szintbeli útátjárók bizto
sításának fejlődése a külföldi 
vasutak gyakGrlaiában c!mmel 
május 20-án, 15.30-kor elóadást 
rendez a távközló és biztosító
berendezési szakosztály a 
Közlekedéstudományi Egyesü
letben, 

- Mepyltották a forgalmat 
a villamosított Prága-Varsó 
közötti nemzetközi föútvona• 
Ion. A villamos mozdonnyal 
vontatott elsli két szerelvény a 
csehszlovák-lengyel határon 
találkozott. 

A ruvatalos Lapból a sz.aksz.er- 16 Balatonszentgyörgy, Várialvl 
- Más területen is akadtak vezeti bizottságok és a <loJ.gozól< 

1 
Gyula Csurgó: Leveleiket lapunk 

problémák - folytatta Békési tigyel.mébe aJanljuk a követ.kezó- anyagi.hoz felhaaznil!Juk. 

--------------------------- 18. szl.mból: uo 6116/1964. I/2. c. 
- Levelező oktatást indított 

a szombathelyi igazgatóság 
III. osztálya vizsgahátraléko5 
forgalmi dolgozók részére Al
sóőrs állomáson. Az oktatáson 
huszonnégy dolgozó, köztük ti• 
zennégy nő vesz részt. 

KERESZTREJTVÉNY 
A Felsőfokú Vasut-torgalmi tech
nikumi felvétellel - a teChnl.ku
mot végzettek foglalkoztatásával 
- kapcsolatos tudnivalók. 

LAKÁSCSERE 
U. számból: 112 393/1964. l/3. A. - Elcserélném 3 szoba. kony. 

l/5. Katonai SzáWt.ási és Szerve- ha, tordöszoba, éléskamra. szu-
VIZSZINTES: 1. A nyúl menet• Szam4rhang. 34. Napra kész, köz• 

1 
cus • ,us, római államférfi. 80. zésl Szakosztály szervezése az. L terénes tanAc<I rendelkezé.<Q 

rendben e két tóvá.ros között használatú szóval, fonetikusan. 35. Kerek szám. 62. Bet0pótlá553.l a Vasűti Főosztályon. lakásomat debreceni, s.tolnokt. 
JCGzvetlen kocsik közleJs;ednek. lláziállat. 36. Kimondott betü 37. 

1 
mohamedánok szent városa. 63. 110 358/19114. I(J. B. A 111 450/1963. ceglédi vagy pOspökladánvl 

u. Francia férfinév. 15. Lalln szó- Verje<!. 39. A szabadságharc hős Növény. 64. Al1ati lakás. 65. Ke- I/2. B. sz . .,Az :E:pltőlpari Mun- lakásra, szolgálat! hellyel 
noklat. 17. Becézett férfin.év. 18. tábornoka 40. Erdély! folyó. 42. verve vésem. 67. Azonos magán• kanormák·' alkalmazása és az ez· egyOtt. Budai József mozdony. 
Személyes néVmás. 20. Méhek la· Személyes· névmás. 43. Erdei ál- hangzók. 68. Hires sv� úszó volt. ze1 összefOggö kérdések szabályo- tütö, Dombovár. Jókai utca 1 3. MAGYAR VASUTAS kása. 11. Rádlwn vegyjele. 23. 1 lat. 44. Haszon. 45. Mutatószó. 46. 70. Oselnk. 72. Betéve tudja. zása tárgyü rendelet löegészibése. - Dunaharaszti MAY-állomás 
Ská!ahang. U. Borsod megyei Utóirat. 47. Hozzáér. 49. Német FtJGGOLEGEs:· 2. Nem régi. 3. 111 576/1964. I/2. B. A csökkent épületében levő II. emeleti szo. Felelős szerkesztő: Gulyto JIIDoe község. 26. Rag. 27. Es:z.rne, gondo- elöljárószó. 51. Orosz helyeslés. 52. Sz.ékesegyház. 4. Balaton! üdüll>- munkaképességű dolgozók véclel- ba. konyha, élés.<amra. mellék- Felel& 1<1ado: szabó Antal lat. 29. Hazánk jelentős lparvidé- Ehesen. 54. Személyes névmás. hely. 5. Ruhaanya.g. 6. Ebonlt azo- mérőt �zóló 331/963. Korm. sz. ren• helytségekb<'II �s gazdasál(I szerkeszt6seir: 
�- 33. Mezei munkát végez. 33. 55, Foghüs. 57. Eltávozott. 59. Mar- nos betűi. 7. cJm nélkilt rövid!· delet végrehajtása. udvarból álló lakásomat el• Budapest VL Benczúr a. u 

fQ 11 12 13 

tése. 8. Olasz folyó. s. Széletlen 107 843/1964. I/3. c. Az egés.oségre cser�Iném budapesti vagy ePst Telefon: váro,1: 1%4-lllt. 
lárma. 10_ van Ideje. u. Görög ártalmas munkát végz6 dolgozók- környéki flltds,intes hasonlóért Ozeml• 19-'M 
hltregékben az Istenek vére. 12. nak védöétellel, valamint a hideg vagy kétszobás lakásért. €r rer:ieszu: 1 Ntpszava l.8Pklad6 
Német cél. l3. Tülfúszerezett. 16. évszakokban a szabadban dolgo- deklödnl lehet: Szendrei Kál· vanalat 
Teniszben laposan húzott ütés. 18. zóknak melegitö Itallal való ellá· mánnénál Bp-Dunapart állo- Buclape<t vn. RakOcZI Ot lf 
Nem távozik. 19. Betűt vetsz. 22. tása. máoon, Szll<ra l.apnyomda 

Mlrlgydaganat. 24. Allóvlz. 25. 
Irattartót. 28

. Latin kötőszó. 29. y111111111111u111111111111m1nnn111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111 
Lerombolása jelentette a :trancia : 
forrad.alom kezdeté�. 30. Az egyik § 
skála. SI. :E:pilleunaradvány. 33. : 
Szintén. 35. Az 1571. évi hires ten- = 
gerl ütközet szlnhely�. 37. Ver. 38. § 
Jég nétnetill. 39. Ked�yes megszó- : 
�:i i�-rJ::�P�;,/\5_

v
1
g
lt�on� � 

regényalakja. 48 OjpesU Torna = 
Egylet. n. Dala. 48. Ismeretlen 
adakozó. 50. Szám 53. Hires pesU 
kávéház. 55. Mint 33. vizsr.lntes. 
56. Kidob. 58. Nógató szó. 59. Szén 
la�lnul. 60. Színültig töltve. 61. 
Fontos táplálék. 63. A fUst teszi. 
GS. MAJos 31-én kerOJ rl!. sor. 66. 
Vajon én? 68. Kórházi osztály. 
69. Vlzpára, 71. Hangtalan kin 72. 
Fáma fele. 73. :E:neklö hang. 

Bek0ldend6: vizszlntes 1., toggl>
leges 65. 

Beküldési batllrld6, Jünlus 10. : 
Az el6zli keresztrejtvény helye• : 

megfejtése: örökre eltiltva. Szem- = 
sérülést szenvedett. � 

Könyvet nyertek: Bitó Júlia, Bp. : 
x.ru., Ká<11!r u JO. Siklósi Lajos, = 
Vác, MAV telep 10 • Fehér Ferenc !ii 
mozd. vez. Bp. XIV ,  Jávor u. 9/b. : 

Praktikus útitáska 

Dörnvel, István. ZalaszentJakab, � - Utazás közben nem gond a villanykörték, Petőfi ut 51. Sándor .Tenó, forg. : hamutartók, bÖl"ülések és egyéb útíemlékek 
,01g. tevő, Putnok, MA v-telep 

i be�erzé&e, 

Távdiákok 

._ Közgazdászok első fülke. jogászok ntJI 
gyedik fülke, gimnazisták a másik kocsiba ,/ 

(Pusztai Pál rajzai) 
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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  

' VIJL tvFOLYAM, 11. SZAM Ára 40 fillér 1964. JűNIUS 4. 

A menet1.·end vastörvény 
Írta: Császár László szakosztályvezető-helyettes 

A Vasúti Fóooztáily és az 
I 

kintélyét! A személyszállító .sokat tehetnek a célok megva
igazga,tósiágo.k menetrendsz<>r- von.atolmál legalább 97, a te- lósitá&.•él·t. 
kieszt:ó 'b(:robt.sá,giai má,: az el(,- hervon.atoknál pedig 70 száza- A menetrendszerű közle1,e
ké5zítés szaka.szálban sokoldalú lékot kell elérni halózati szm- dés megrnlósitáisa szempon!.iá
tanu1máinyt, felméré:.t, elem- ten. 19M első öt hónapjában a ból szül,ség van a lassújeleTc 
,:ést végeztek az utas- és elegy- 1,2,emélyszáJlító vonatoknál számának csökkentésére is. 

10 millió forint a takarékossági számlán 
A járműjavítók és Uzemi 

vállalatoR KISZ-istáinak kez
deményezésére hat évvel ezelőtt 
indult el útjára a tisztasági és 
takarékossági mozgalom. Hat 
esztendő alatt erkölcsileg és 

A fiatalok hat év alatt. vég
zett társadalmi munkájának 
elisme,résére, a jutalmak át
adására május 27-én, a Vasúti 
Főosztály tanácstermében ke• 
rült sor. Hamenda Ferenc rö-

Ha.nnal.i elvtárs átadlaa a juta.tmaka.t 

A vasút vezetőinek mindig 
öröm a jó munka jutalmának 
elismerése. Különösen öröm ez 
most, amikor fiatalok álfnak 
a teljesítmények mögött. Ezért 
a munkáért a miniszterhe
lyettes elvtárs és a magam 
nevében is köszönetet mon
dok: A vasút vezetése tovább
ra is fig,yelemmeL k.íseri mun
kájukat és számít a KISZ-esek 
segítségére nemcsak a tiszta
sági és takarékossági moz
galomban, hanem a szállítási 
tervek teljesítésében is - fe
jezte be beszédét Harmati 
elvtárs. 

A vezérigazgató-helyettes 
beszéde után került sor a 
vándorzászló és az oklevelek, 
valamint a pénzjutalom át
adására. 

árnmlás időbeni, térbeni és 92,2, a tehe!'vonatoknáJ pedig Egy-egy fővonalon nyolc-tíz gazdaságilag egyaránt jelen- vid bevezetője után Harmati 
mennyiségi alakulásá!ról, hogy 63,9 százalékos menetrend.sze- 1assúj,e1 okozta késés soks7,(>r tős eredményt értek el a fia- Sándor vezérigazgató-helyettes 
a menetrendek a meglevó be- rfü.fget éDtünk el. a ,-égrehajló szolgáilat legn.a- talok. A termelékenység foko- méltatta a fiatalok eredmé-rende:i:ések, \"On-a:lak, áUomá- A menetrendszerű közleke- 1 gyobb erőfeszítése áir{un sem zása szempontjából Jegjelentő- nyeit. 

A szakszervezet elnökségé
nek vörös vándorzászlaját az 
elnökség nevében Gulyás Já
nos, a kulturnevelési és sport
osztály vezetője adta át a 
mozgalomban legkiemelke
dőbb eredményt elért szom
bathelyi járműjavító KISZ
szervezetének. A szombathe
lyiek a zászló mellé meg'-0 o
ták a KISZ KB elismerő okle
velét és 10 ezer forint pénzju
talmat. A székesfehérvári jár
műjavító 6000, a MAV Gép
javító ÜV 4000, a miskolci 
járműjavító 3000, a dunakeszi 
jáTmújavító 2000, az f:sza.ki, a 
debreceni, a szolnolci és a 
Landler Járműjavító KISZ
szervezete pedig 1500-1500 fo
rint pénzjutalomban részesült 
és megkapta a KISZ KB el
ismerő oklevelét. 

sok, rendezópátlyaud,varok, YO- dés érdekében valamennyi hozható be. Ha egy táivols,ígi sebb az a munka, amit az _ Hat évvel ezelőtt szerény nó- és vontatott jáirmű=k rel- szolgá,Jati á,g legtökéletesebb S'7,emé1yszállító vonat valami- üzemek rekonstrukciós fej- céLkitúzésekkeL bontakozott ki j&ít.óképt"SSié�nek minel joi;>b együttműködésének kell érvé- lyen oknál fogva megkésik Jesztésében értek el. 
l 

ez a mozgailom _ hangsúlyozkihasználásá,t bizto.,;,itsáik. n:,estilni. Az állomási munka nem egy es.stben 10-1 5  �ováb- _ Ezenkiviil nagy részt ta. _ s az eltelt évek alatt a.z 
A meglevő tartaLékok fel- wervezésének, a kocsik beái- bi csat.1akozó ,·onat megkés- vállaltak a fiatalok az Uzemek üzemek fiataljai mintegy más

tárásá.t és a va:;súti szá,Hítás 
I 

lításának és kihúz.ísának szl- leltetés,ét jelenti. A kásések belső és külső terület.ének 
I 
félmillió munkaórát dolgoztak tem1ellékenységén,ek .növ12kedé- gorúan a menetrendhcz keH 

I 
miatt bosszankodnak a mU?•- tisztántartásából, parkosításá- társadalmi munkában. Az elsét szolgádja az új menetrend- igazodni. A rendezöpá,!yauc.l- kába vagy pihenni utazó dol- ból is. Az elvégzett munkálc végzett munka értéke közel ben az újabb s.zennezési inti-z- varok egyenletes leterhelését gozók. és a munkaidő kiesé$ közül is kiemelkedik az 10 millió forintot tesz ki. Nagy kedések bedo1g;oZJ!.sa, fi közlz- is_ a �en�t.:-end.,,z.erü kózleke- zaYarja_ a:i; üzemek t€T\'SZel'Ű Sszaki Járműjavító KISZ-istái- dolog ez. kedéstudomáiny eredményeinek <les b1zto,ntJa. 

1 
munkáJát ,s. 

felhasználás.a. A menetrendszerü köz!eke- A száll ít.&i \.ervlek teljesít..- nak teljesítménye, Az elmúlt 
dés bimosítása nt"ma;ak a for- � minden vasutas dolgozó �- években mintegy 40 elavult 
galml dolgozók feladata, a mű- csületbe! i  ügye. A tervszerű üzemi épületet bontottak le és 

A JavÍíÓ t.ényez.ők szakiakon, a ,·ontatási dolgozó- munka alapja a menetrend, az üzem Kőbányai úti olda

- vi -

Szocialista fejlódéstink meg
f."'OISUJ.ása, a lakosság fokozo
d,) igényeinek kie!égit&e nem
C$k több ipari és mezóg3Zda
s,ági 1-ermék,et, lak.ást, bútort, 
ga.boná,t és húst kíván, hanem 
a \'IBSÚt dolgozóitól is jobb 
munkát, a smJlUtás kö1t.ségei
nek áiHandó csökkentését kö
veteli meg. A gyorsabb, biz. 
tonságo;abtb, mennyiségileg 
nagyobb szá.llit.ási feladatok 
teljesítése érdekebe11 pártunk 
és k01mányUT1ik az eimúlt 
é,-ekben nagy gondot, nagy 
iiEsze�ket !ordított a vas.út 
fejlesztésére. A gyorsabb ütt"
mű mfuzaki fejiESZtés erro
ményei tüktröződ�k v:iUamooi
tott V'Ollalaink hosszának növe
kedés.ében. a Diese1-V10ntatás 
kite-riesztésében, a p-'<Jlyá•k to
vábbi nagyal'álnyú korazerúsf
tésében, nagy hordképességű 
személ)·- é3 teherkocsik ezrei
nek munkáiba álilit,á,sá,bain. 

Az új menetrendben az új 
haladó munkamódszerek mel
lett a gyorsabb ütemű mtíszaki 
fejlesztés ered.mén11ein.ek fel
használását•al tovább javult 
vasúti közlekédésünk. A nem
zetközi gyorsvonatok menettar
tamát a DieBel-vonta,táts foko-
2l0ttabb aJmlrnazásá:val sike
riilt tovább csökken,tenünk. 
Egyes belföldi távolsá,gi SZc
tnél)"S'Lá,],lító vonatok sebes;;,S
gének nörelésében is  sikerült 
hasonló előrelépést tennünk. 

Az i�ndszení kö2Jleke
dést a ceglédi és szobi vona
lakon i;rze1:2,et;t ked11,iezó tapas.>� 
tal�tok felhas2lllálá.sávail má
jus 31-t.öl a Bud.apest-Nafl11-
káta, a Budapest-Kunszent
miklós-Tass, a Bud.apest
Hatvan és a Budapest-Komá
rom közötti vonal.akra is ki
terjesztjük. Több személyszál
lító vonat beállítása a zsúfolt
ság, csök!kent>ését. a sv.,n,,ez.;.si 
intézkedések és a műszaki fej
lesztés pedig arz utazá,si idő le
rövidítését eredményezi. 

A Diesel- és villamosvonta
tás ki terjesztése révén a tehoer
\"Onatok menetrendjének cl
készitéséné1 is a nagy s-ebes
ségű, egys,é,ges terhelési nor
májú, nagy táV'Ol.s.ágokon á� 
közlekedő közvetlen. irány- és 
céivonatok rend..<q;enz,nek ki
terjesztése került e1őtémbe. A 
von.atközlekedé&i tervek múl t 
évi tapasztalatainak felh asz
ná1ásá'Vlal tovtább javítjuk a 
száiHítófelek és a vasút együtt
működését. 

AIIÍtsnk vlss-za 

a menetrend 

teklntél,-ét ! 

Az új menetrend Legyen vas
törvény a v,a.s,út wJamennri 
dolgozója számár-a. Annáíl u; 
inkább, mivel 1963-ban rom
lott mind a szemé1ys7.á:Llító 
mind a tehervonatok menet
rendszerűsége. 1964-ben vissza 
lcell állítani a menet rend. te-

kon is sok múlik. A hosszabb mely t•astörvény legyen a t'é(J- lán a_ járda m_entén, hosszú 
menetek a mw.donyfekvem.a- •·•ajtó s:ol(Jálat valamennyi parksavot létesitettek. K1ma
radáisok 

0

és a hőnfutá,;.ok me.�- ,',ozója számára. Ennek be- l gasló eredménfeket értek el 
elöreséve1 a vontató- é� von- t�:·La,,ó-,•al nagyban hozzájáru-

1 
a szombathel111, a s:.ékesfe

tat.-Ott járműveknek kifoµsia- j lunk 1964. évi tel'\"Ünk si;r'"° hérvári és a többi járműjavító 
lan á!Bapotban v-..i.ló tartásával res telj,esitéséhez. fiataljai is. 

Szegeden lesz a X. Országos 
Vasutas Ifjúsági találkozó 

Szak.szervezetünk elnöksége, álló szállít.iisi feladatok végre-
a KISZ Központi Bizottsága, hajtására. A KISZ II. kong

"Sikerült n1egnyerni a dolgozókat" 
a Vas-úti Főosztály és a vas- resszusa tiszteletére is ezek
utas ifjúsági bizottságok közös ben a hetekben bontakozik. ki 
rende=ésében június 28-án ke- a szocialista munkaverseny. 
rüi sor a X. Országos Vasutas I Ugyancsak ezekben a hetek
lfjúsá.gi 7'alálkozóra. ben kerül sor a Szakma ifjú 

Beszélgetés a szombathelyi igazgalós6g vezefőjével 
A vasutru< fiatalok ta;álko- me tere vizsgákra. Ebben a 

zójának már hagyományai mozgalomban évek óta több 
vannak. Az elmúlt évek.ben a ezer fiatal vesz részt, s közü

az i(i� is a'l"r':l . ti.>re·l<:�r,.111", Balaton egyik legszebb nya- lük sokan szerzik meg a jel
hogy ele� ma_radJu;ik. . ralóhelyén, Balatonalrruídiban vény arany, ezüst, ill�tve 
. • Ez a _torekves edd,g sikerrel 

I gyűltek össze fiataljaink, hogy bronzfokozatái. 

Ismeretes, hogy az igaz�- , százalékos teljcsíl.mé11yli�kel 
tós,á,gok ver,;.enyét 1964 már- éves viszonylatban is elsólt let
cius I-től új alapokra helvez- tek az igazgatóságok vers-enyé
ték. A koráibbi értékclé.,i for- b�n. De mi\iel a ,·a,ú � nem te!
má1ól eltéróen ezentúl nz az jesitette áruszái!litási t�t"\"ét, a 
igazgatós.á,g, amelynek ö.'lSze- szaksze["\'e7.et elnöl,sé,;:e és a 
vsont teljesítménye eléri a l 00 vasúti főosztály vá�uoc-zá,s,ia
százailékot, céljut.alomban ré- ját nem kapták meg. NúmU,eg 
sze.sül. A márciusi tel}esitme- azonban ká,r-pótolja az igaz:ga
nyek alapján a szombathel11i tóság dolgozóit az évvégi üzemi 
és a pécsi igazgatóság részesült jutalék. hiszen a lcgti.)bbet -
jutalomban. Kettőjük közül, 12,07 napot - ők kapták. 
101,40 zázalékos telje�ílmé- - Kétségtelen ez 1s sokat 
nyükkel. a szombathelyiek ér- jelent - mondotta Szegedi 
rek el jobb eredményt. Nándor, az igazgatóság veze

Évek óta a legjobbak között 

Eszerint a srombath�lyi 
igazgatóság tová.1:>bro is élm 
jár a ver:senybe:n. J5me1·etes 
ugyanis, hogy 1963-ban a má
sodik és negyedik negyedév
ben az e!,:ő, a harmadikl�an a 
második helyen ,·.:.gezlck. (Az 
első negyed-é'\'E't a zoru tél 
miatt nem ét'tékelték.) 101 ,25 

tője, akiv'el az igazgatóság 
munkájáról besmi!get'.ink. 
Mi azonban az erkö!c.;i t"lisme
rést, a \"el'Senyz.�'SZlót is szeret
tük volna birtokunkba venni. 
Hiszen igazgató.3águnk ckget 
tett kötelességének, m�6 de
cemberben, a legrossz-;tbb ko
c., iellátá,s mellett is 100 szá
zalék fölött teljesít.el :i,;k a 
száJ!lítá i torve.t. No. de ezen 
már túl tettük ma5,mkat. s 

,.,1 •n•n•1•••1• ,1•11•"• · •U• · •·· •n•-1•1, • -'•"•"•" •n•••• 'I•"•" • ••• 1! • � •11•11•"••••"•"••·•"••1 •1> • tl"•rl •• 

Előző számunkban hírt adtunk arról, hogy az Utasellátó KISZ
szervezete és szakszervezeti bizottsága Budapesten rendezte 
meg a szakma. ifjú mestere mozgalomban részt vevő fiatal fel
szolgálók szakácsok és cukrászok, üzemi tisztviselők és tech
nikusok '.vizsgáit. A vizsgán rl-szvevő 19 fiatal közül Belányi 
József felszolgáló, 'l'usor András szakács és Bálint Károly cuk
rász aranyjelvényt szerzett. Ezenkívül négyen szereztek ezüst-, 
nyolcan pedig bronzjelvényt nyertek. A kiváló üzemi tisztvi
selo címet három, a. kiváló ifjú technikus címet pedig négy 
fiatal kapta meg. A képen középen Tusor András készíti a 

vizsga-, llletve a. mestermunkát 
(Horváth Erika felv.) 

J�rt. Mindez a rra vall, 1!ogy a hitet tegyenek a béke mellett. Figyelemre méltó eredmési�ersoroza_t nem . '!- ve:e11";,1\ Az idén Szegedre viszik majd nyeket érlek el a fia.taJok a muve, ?-Z igazgatosag ,ve-f'té.e a különvonatok a találkozó megt?-lalta a d<:lgo.wlc meo- részvevőit. 
takarékossági és t isztasági 

nyereséhez vezeto utat. . . • . . mozgarJomban, de sokan meg-
- Pont.osan így van - foly- Az 1de, talál�oz? Jubileumi talál.hatók az újítók között is. 

tatta az igazgató. - Eredmé- találkozónak szam1t. A rende- A találkozón mintegy 10 
nyeinket gondos szervező mun- zóbizottság ennek megfele- ezer fiatal vasutas részvételé
ka előzte meg. 1963-b,n, ami- lően mozgósítja a :fiatalokat. re számít a rendezőbizottság. 
kor a m.á-.<"Odik negye<levben az Annál is inkább, mivel ez a Budapestről 2. a szombathelyi, 
elro helyen végeztün¼:, igazgu- találkozó a béke, a KISZ II. a pécsi, a debreceni. a mis
tóságunk srekhelyén értekez- kongresszusára való felkészü- kolci igazgatóság székhelyéről 
!etet tartottunk. Ezen részt lés jegyében kerül megrepde- 1-1, a hatvani és a szolnoki 
Yettek a szolgálati i'5nökök, a zésre. , csomópontról ugyancsak 1-1 
párttitkálrok, a szakszel'V'eze- A találkozóra való fell{észü- különvonat indul Szegedre. 
ti bizottsági titkáirok, a KISZ- !és időszakában valamennyi (A részletes programot kötitkárok és a nöoizottságok ve- szolgálati helyen moze;ós!tani vetkező számunkban ismertetzetői. Itt ismertettük, mily,rn kell a fiatalokat a vasu· t előtt . .. ,. ) feladatok hár:il nak ránk a JU�. 
s.zemély - és áruszá 11 í tás ba n az 
év hátralevő részében. Külön 
is felhívtuk az elvt4rsa7, fi
gyelmét, hogy szolgálati he
lyükre vissza.térve kö1;essenek 
el mindent az Jves terv telje
sítése érdekében. 

tevéi a szocialista brigádokhoz 

Csehszlovák vendégek 

a Vasúti Tudományos Kutató lntézetb_en 
Május 15-én ked!ves ,·endé- gadták a v,endégeket. Ki-ki s.a-

De ezzel nem „1egedtünk gek érkeztek a' Vasúti Tudo- ját szakmájának megfeloa,lő 
meg. Az értekezletet kö,·ető mányos Kutató Intézetbe. A pal'itnerrel folytatott ha.<;.z;nos 
hete:kben azon munkálkodtun1c, Bratislavai Vasúti Kutató ln- eszmecseret. A szivély · b<t
hogy szorosabbra fűzzük a téz2t 1 5  tagú csoportja lá:to- r-J.ii légkörben lefolyt beszél
kapcsolatot az igazgat6ság <is I gatta meg a magyar kolllégá- gebés után a nmdégek az intJ
a vé�hajtó szoJg•Mat dole:02.ói i kat. A vendégek a Budapesti zet izotóp labor.atóriumM te
közÖt.t. Az osztá:Jyvezetőkkel Nemzetközi Vásár a,l,kalmából kinte'tték meg. A lá!tottakró1 

kö7,füen külön levélben for- lá,logattak el hazálllkba. S a vá- elismer,i-stseJ nyilatkoztak. A 
dultunk a szocialista bri(Já.dok- sáT me!jtekin� me1,J,ett . t�- kutatóból az Anyagvizsgá/A 
hoz. őket i� at'Tla kértük, hogy P:lsztal,�t<::'ere es balatom k,- F'őnökségre v-ezetett a cseh-példamutat,,is11kk,a,l, hc'.vtállá- randula,s 1s $zerepelt a pmg- 1 ,. 1 d" .,- ·és , .,. su.kkal segítsen-sk cél,iaink ramjukban. �z .°'a,.{ vien ,,,g_., egy 1 _ zene, 
meg�'"'lósJtás-iban. Az 0,2\úly- A Vasúti Tudományos Ku- 1 

utJa. Néhá•1y forgalmi szak• 
v>ezetők, oszl'ályvezető-h-elvet.t-e- 1ató Intézetben Szentgyörgyi ember a feTencvárosi rendező 
sek és olyan e'<5adó:.C, fő�ló- Ká.rol," igazga-t/i és az in4é7et 

j 
pályaudvar munkáj:íJt teki!1tet

adó)< bevon�s-áv,al, akik irvak- v,eze,tő beOlS'2lm5,Ú do1goz6i fo- te meg. 
ran látogatiá'k a szole:á!,üi he-
J\·elret, patronáló bizottságot 
hoztunk létre. A biwtt09 !l  tag-
iaU azzal bíztuk meg, hogy a 
helynínen nyúit<,an�k segítsé
get mind a m:tnkfublln. mind 

Tanulságos tapasztalatcsere 

lá.sában. Nem túl,mk ha azt sz.e . es -� �rv!"n pa 11.';· e,_1sme�ést es . a,\a �t wt,l tott 
a felmerülő problémik orvos- A 'k f 1·, • · ·1 

1 ,. · · csod · · 
mondom, hogy e7�¼:kl"l az in- 1 fenntarta�i fonoks�g II. pd• k, a palyamun�asoKból. Bh· _r 
té7k€{l�e1<'k<>l sik-,,rült kr\z.e- lyame<1>�n szakaszs:n �ol_goz1l< pá�yafenntartá,s,' mun�a flz, 
l<"bb k,erüJ„link a dolgozól<hoz. ,1 Petőfi s��iah� brt�d.  :' ka1 szen:p_ont.ból si:,kka1 nehP 
sikerült őket m.,.o:,werni a� 21 tagu bngád m�1us kozepen zebb, meg.is volt m1_t tanulni;1} 
i.,-qzg�tó•.á.gra há,ruló feladatok tapa..;2talatcs_ere 1_a-t.o.gatá.�� , rett a .  s�la.gon dolgozo munka.s, 
v,',«reh A i•tó,s.ó,ra, a, �;kes!eherváll'1 te1e<v>1zio � n<1-kto1.. . 

EzE>kkel a F9.v.ik"kal fpie?te radw gyaI'ban. Megis:ne:rkedtek _egv kétsze-
be a beszél<r�t.?�t S7.enedi N611. A láltogatás i,agy élményt Je· t"e,; S.2>ocia\rs,ta _bngaddal. �eb:
dor igazgató. Amit e' rnondr,tt lentett a brigád tagjainak. v,r.. n_ek . koHektí". m�_nk�Jár"?l 
nem b0$70rkánvság. A sZC>TI'I• gig já<rt:ák a munkatermeket '.enykeoes naolo alapJan 1s ta
b•th?lviekn6.l ez a rnóri•,7,,,.r b?- a szerelőszalagokat. A szor, Jékozódhattak. 
,,,,;1t . meg lehet próbálni  � •- gos munká,mók fegyelmezett •Mesterházi László 
hol is. (v1J é$ gyakOI"lott munkája &zi.nte Székes!ehén·áJ• 
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Tanácskoztak a budapesti igazgatóság 
szocialista brigádvezetői 

Eljárás harmadik személy által okozott 

sérülés bejelentésénél 
Harmadik személy által oko-

1 
harmadik s:emely áUal oko-

1 
igen, m elyik bírósa(l<)<'l'I és m1 

. A szaklSz:erv,ezet budapesti is jó , eredményt émek el a 
I 

tt;Jé�ez luanyzik a kelló se- z_ott s�rulé.sr?l . akkor beszé- zott seruLes 8 napun belúl yyo- a perirat száma • . 
b1w, .. -.aga é� a bu�ap�t, iga�- s.zoc1a.1Sla brigádok. Tobben gll.ség. .. . . . Junk. ha a serulést nem maga gyul, akkot a �erutt a serules 9. ha a sé rtilt a jegyző
gatós.ag maJw ma�odik tele- ,zo, alett.c){, hogy a szakember A kelenfoldi, a Soroksari uti a doigozo oko-,:t.a, n,m a mun-

, 

o,co;;;oJa ellen ,0 napon belul 

l 
könyv felvételel;,or beteQálloo�n tobb mint 130 s:z.olg>.Jat, képzc,-ben »rncs megfelelö elő- allomás.J'onok é,, Pmter Bela I ka n,g:rere kózben ke!etkezett, bunteto felJelentest tehet a la- mányba n ran a•t minden tonóks�g közcl 400 szocial,sta relát.a,,, Tóbb jav1tó é, kezelő I Ferencváros tutóházi mérnok I hanem üzemen belül. t·agy l:ohelye szerint illetékes jaras- eset ben kb-olni k<til bngádt·ezetojét hít-ta össze szak-ember külföld, tapasz:ta- fel.szó:aia,a Je•lezték, hogy 

I 

azon kívul más szem-é1y okoz:a. birosagon (kenl.eti biró.,ll:gon). . ' , · . 
,zak,-zolg>.;atonkent egy-egy latcs�r,jét Ja,·asolták, �p-pen a .a szolgalati vezetők több- Az előfordulás helye szerint Ha a serüles 8 napon tul gjJO- A �serult . fc,�yo�yu_lasa utan 
napos tanácskoza.s1a. A t.anacs- draga külföld ,  g..:pek Jobb sége igényli, kéri a brigá- a sérülés keletkezhet: gyuio a felJeleutest hivataLbol � swl���ti tonokscg VSZT 
kc,z.ásokon a szak.szoJg..;•Jatok 

j
' haszno.,ít.á,;a C!'dekeben. dok segítségét. kqteles megtenni a s;;;olgalati ugy1�tez0Je ielszohtas be, ara-

n,zetöi megv'<m tá-k a mo,:ga- Tartalmában kell jaiitani A 1� . 1 -, � . t - 1 a) a nwnl:a._helyen, főnokseg ve::etoje. sa nelkul kute·e� � dolgozo 
' oln utóbb, [éle,ztendejének 

l 

a szocialista brigádokk.al 
z 

k „azra °"- f \��k m� 
1 

b) munkabol meru.et, vagy Hívj.-k fel a av gozók f1gye!- elszenvedett seru.esevc: kap-
mérlegét. Elemezték az 1964. és e címért küzdö kollek- - ��,� ,,��:n szer. ,.�1 munkaból joL·ct, mét: a folyamatba tett bun- csolatos tappénze.,; p:fit, 
1. negyedév ten teljesít�- ti\ ákkal , aló löriidést. em:ttsct Ennek cl' n�ra c,;,}'e� e) a �olgoz� lakohelyen, tető\nrosag, . tá rgyaláson ker- valamint a korhazl upolasról 
ben _a szoc1a!ista �1igidok fás_ e Danik civtár, a s::olnoki Bor- 1 �tál ·okn�J �-� "_�,; 'roglal-

1 
d) s:o�a�ozohelyen. . . . heti a biróságot , hogl! itélje szóló igazolást_ a VSZT '.észé-

c1mert veisenyzo kollektn ak sas el\•társ ceglédi fiitöhaz- koznak kellő n "a moz"'alom .\ seruleseket okozhatJa.  meg részere a tappenz es a ke- re megkuldem azzal a ie en-
munkáját, e. edményeit. ból és m.g t, 2-n joggal tet- segit,fa -,, , eii'enörzés_v;I. Ez . a) ve_rekedé_s: munkahelyen I reset közöt ti  kulonbözetet és t�sel együ'tt, amel ben fel-

tték �w, á, h gy nem e.egendő is közrejá,t_zott abban, hogy -i:agy a:-0� kit ui. • . a . ruhazataban,_ vagy vagyon- tuntehk az:t, . hog r' e t 

70 f 'sz 'I I '  a rnuszakiaktó' kapott segits"g pl a ,\ yugat 1 Mlis•aknal az I b) gep_kocs1 . . ''.1otork�rekpa r, 

1 

targya,ba,i a seruleskor kelet-
, 
I\IAV-dolgozo 

e O a O d0 3'a1'ftani ,,;ll a szaks•er;;e: l 1cién P-vel csökkent a moz�a- 1.•agy .n'.as k?zut, Jármu, . . kezett /;árt. A s,erú les kóvet- A jelentés tartalmazza· - . • • • •  4 � ·« 0 • cJ ep11letrol leesett vagy epil- keztében felmerült társada-Az értekezletek beszámolóit zeti bi::ottsá.o patronalo mun- lomban r,,zt ' vo hri�.,doK letbol k•dobott tárgy 1 b j••· k .1 ,., k be . 1. mettől meddig 1·olt ort'o-k . t N'h h 1 .  t' •. ,,�a (A pa·1yafe1·ntartas1 e·s . om izto.s ..a,1 o =ge Ko- . . . köt·etö vitában több mint 70 aJa is. " " .,ny _ e :,en. ur- ':""':"" : _ . •. . . � . d) szandékos t•agy gondatlan \etele:,e in'.nt _ a bejelcnté- 1 s< Jal'GS1at �lap;a_n keresokep-
h,igádvezetó vett részt. akik  h:!tetlen laz.:5-"gok_ ,ta?asztal- �p,tési �-C?l�alat briga�rn.eto, mérgezés, sek alapj�n _ a Vasula ok tele11 betegallomanyban, 
j:,lentös eredményekról. a hatók. Fa! s,ek .. eit 1 ;,r,,; a b�-

1 
e�te_ke_zlet�rol '! meghu;ott

. 
pft� e) lilfeoyr

e r. Szakszervezet.e Tai�adalombiz- 1 2. erre az időre bérfizetési 
mozoalom e!!'ész-éges fejlódé- lassagya.rmati futohá,ztól arrol �onokok cs .�al�amestere� a. f) kutyaharapás stb. •~-·t -�- 0 „ t:itl • • t.éz.ked'k 'd " , .. k . .1 . _ . ,; -;' -_ .. � - -<- ._ · számolt be, hogy két ét·;g nem ertekezlet felide;eben elta eoz- .v= a,;i z_ )_a rn . " 1 • ' _osz?M.Jn ent m1 yen oss,egu 
s-

r
?•· 

e
r
o

söd,é; •• 
ol ad

ta
k 

_za. , érték_:ték a bri"':d , . 'ca!�sát. tak.) A t.an:• c.skoz . k érW< 'e- A fel.soro_t e_eLkct C>ak pe1- A dolg?;;o kotelessege a be- �appen;;t ,:a moltak el n�ki., 

m
o

.:_ b , . . h , · . . 1 Amikor er�lye-;n kci·,telie a se swrmt szorga,Jmazni ke;.l a ·  da,nak em.!1tettük. �zcKen kf: tegal!��11anyba t•éte� a!kal7:1a- !s � tappenzes betega!lomany 
Tob. szo.ga.J.ati e,y példaJa 

kollektíva. ..eltuntek" a vál- tapaszta1atc<er-ét. 

1 

tü_ 1 sok
_
· !orm

_ 
ban k€J�kezh�. t·a! ko.oln1 az __ c\le_norzo orto:•: ,deJe , att - 1117. ,·o

_ 
nta. res:1,-. mutatJa . . _ . l lal.ások. Emiatt az év >E'lején ?!va!: ker.:sók�pt l;nsegct elo-

1 
sal, hogy seruleset harm�d,k te::i-e _ me,wy1 a. kereset-ahog;i;an feJlodik a mozga- ha ad.-· or • . 

kezdték Erko"lcsi megbecsülést 1c w ,su , ame.yet ha:ma- szemely oko::ta. A szolgálati t·eszteség (a::: elszc, molt táp-lom, úg;v javul a dolgo-
1 

rm .z uira - · · dik szemiely okoz. fónök---ég,en a VSZT ügyinté- pén: és ell'esztett kereset kő-zók fegyelme, munkalen-
S ta „ 1 A drüJ sek l,óvetkezménye zót·el H:lesJen fel je1,'yzokóny- zútt,· különbö�et) érte d"I  te N 

· 'H zorosan nem 1 ,ozott a . - -
• .. . . be 1 1 d' alk , 1 � , -

. 
u e 

' k• k"· .. . · 1 
e maxima IS tárgyhoz, <le ku·tek a jei-enla- ie!en k�zhe! a 

,
S<:rukst szcn

zd

,·e- 1 
�iv!1 a}:�a,P kö�' �':nye•1�!

-
3. mettől m eddig részesült 

k/dvezo,n : ..i,l)-oz1_. _a . ozo.sse!? követelményeket i·ök, hogy , ált.oztas,, k m g d::--tt rlo.go�on,,. es a n�pga . n-
, Minden e· e;ben .it?. :eke�� kórházi ápolásban és melyik c.et. A do1 og, futolui.zban a ,·é"r� a jubileum, jut.a:lom at- � �náJ e�\ u nt. A dolgozol a · )  .

1 

korházban ápolták dolgozók több mint kétharma- t . . . • .. . ..�D �. , - .  . sérülés következtében anyagi , pontos adatokat beszcrezm .. .. . · . . 
da. az Angyalföldi pályafen 11-

1 
. Az Épuletelemgy{Lrt_o fonok

. 
- i et,(oen_7k m�<i:

�
l"�l· AdJanak 

veszk,ég éri. ni,c,rt elvc„z:ti a 
I 

az elköt,etőről. a tanúkról. . 4 • . k�zol111 kell_ . a tappen:-
t t • • 1 - ··•-· · d 1 „ k segné! 1960 óta muködo szo- némi unner>-lJe ""�et az at- t' , • ,. L, k 

.. ·· t A szolaó,lati főnökség VSZT k,szarmtás alap;aul szolgáló ar as, ono""'eg 01gozorna ·a1 · , 0 . 'd h 1 t 1 . kalomnak Ne ki.lldjék a .,, c1pp.nz "" a mun,,,auer ozo - .,... · 
pedig 60 .. zázaléka küzd a cím , ci . ,� .a  ,lgl_l a . e.y e en ir<;- • • 

• = ,,-·, . t i kü!ónböze t, Népgazdas1gi ügyinLézilje kötele a VSZT adato_kat (mennui a táppénz 
e!nye1ú<cé1ot. Az önként va!llalt · ny!t�> _a muszak, t·ez. t�s r"- ��� 40 ét-et b,csülett.l 

o.- szintem W'pp�nz és a termelé-- Ügyvlleli UtasíLs 493. és 49-1. alapjat képez<i 3 havi átla17-
tuda:.O· munka s,e"itecte mind- 1 sz.e, o, rndo�olatla1:ul tám..:5z- 0=0 ,�utast egyszeru,n a bó! talo k,e"2.� formájában. pontjaban fo<:;:altak ,-zennt - 1 keresete, osztószáma, táppénz 
két főnök,§g kol}ektíváj.;t az ' t '>tt . maximális i,::enyek mia!t i?é

g�L� hoz,_ �°f"
Y 

� •re f�be
a 

(Az 1963-ba ll bejelentett közel 1· amint az etről t udomas• ;,ze- mértéke. otthoni 1uip1 táppénz 
élüzem kitüntetéshez. 1 : �t

nap
f"�b 

eze)
o

i
t 

h
me

g,,z��
J-

�ül�:
u

�
1
\J�«Tr�� kla7:i�ítá� S50 ilyen sárülé., miatt a be- i:cz - jeg}7.Ökönyvet felvenni és kórhá;:í napi táppé11= óss:e-

A töb� én� 1 crrenyzö . bri- . � a . a � ,f11� ,.rom_ ,,�: sának fontos :rkö:csi old lat, te�allományba_n_ töltöt t napo� , e.s azt a V�ZT<?-n�k haladék- ge). 
gadvezetok hangsúlyozt,rJc J�t es er m,nyes versen°_ a törz:.sgárd� jelvénv ren.1:b.zt>- s:::ama k_b. 12 , oq nap. A_ l:!/1- ta!an�I to� á�itam. 

.. S. j _<t u•os ÖTA terhére 
az a jó vállalás, melyben • Á . zak, onali versenyfele'ó- reeill.,é,, meghono · 't&sát ja- zetett tappé11::: összege 5o0 OOO I A_ Jegyzokon�-vnck a kovet- milyen cimen. menny, seQelyt 
minden brigádlagnak van sök munkájában csup:\n a s.l a- vaso!t.ák ürg�tt k a ,·ita ré .z- 1 formt colt.) k�zo adatokat kell tartalmaz- fi:ettek ki rés:ére 
konkrét, ért�elhetö vál- , 1,z.ikai értéke!é<, gya · rnn pe- ve,•ói. ' . . _ ! J':Ii ? teend.óJe a szak. ze_n·�- ma: . . • . _ s�, e .et_ben előfordul, hogy 

. . lalasa. 
1 dig tartalom nétküli mechaniz- A több mmt 15 o�s i�a 

I 

z.eh b1.Zott, ��knak: � _b_1za
,;

- . I. a serult ne1 e, s,olga'.a!, a
. J

egrz:o„on} vet es a láp-
Szak1t.am kell az olyan gya- mus én·énY�<i.ll.  A sZ::""\"CZ·•- c.;upán Je-gfontosabb kérd e,. m.nak, a , 7,0,g1Uat1 _ fonok,éh- cime, beosztasa, pontos lakct penzre ,·onatkozó adatokat a 

korlatta;, mint amit a f',yugati re, a tartalom ja,·ít's' ,,:, több ne' vázc,J ··.,,.,ro n�·í't Jeho.lósé- 11 1,. vulammt. a -��ru, t szen- me. szolna:ati foni;k •égek ponta•
palya,udvar .  szallltmanyoz'!si szolgálati helven nem fordít'.l- gü� 'c. A ti!,i mo:t ." szo\cr--lnti '-�

ett do�_ozon?k, hogy � s_é- 2. hol, mikor és lwgya n tor- Jnnu], hiányo an t·agy egyál
szolga latánal Csonka elvtars nak megfelelő figyc-!m<-t. Vc:1 hetr 'ren fol':tatod,� az érte- 1 ru,e, okozo pedig mes:(t nt ,e� j tént a sérülés, ta!an nem kuldi cl a b:-igadja a�kalmazott a hrigád- ahol .má.sirán11ú l<'terhelé3 k:,;z;! ·  • "11.�_a,rol. Folyt.a- az o�ozott k t. e.mell;lt fe,e,- 3. ki eolt a sérült szermt a VSZTO-hoz. Az 1963-ban beba belépni sziillldékozó,al : miatt" '  nem tudnak � fontos tódJé� a m g Jo�b- ,:-_re?,:n�- ; Jf'nc::, cst"lekodetukér_t. j sérülés okozója (n.ér, fogla lko- jelentett eseteknek közel 50 .. Elóbb változz. javulj meg, s munktr;,al ma,tf�!c'Ó6n fOl!1 al- nyekett,_ . .. nem törodom e.- 1 A �kszen·ezett. b1zotts�gok zás, pontos lakcím, m unl,aadó I százaléka a dchreccm igazga-lta megváltoztál, felveszünk kö- k"mi. Külöpi:\= a h�'y�-:- .'ó. len, az ujert, a" emncré:1· 1 és a b zal mhk h1\·; k fe a megjelölese és elme), tós,..g terüleLröl torte.nt. A zénk." Helyesen fogalmazódott cél.ravczetó ,ál!al:isok megté- Kovács Janos dolgozok figyelmét. hogy ha a 4_ ha a sérülést gépjármú többi ot igazgatóság területén meg az értekezleteken: szapo-

--------------------------- 1 okozta: a balesetet okozó 17ép- a bejelentettn l jóval lóbb ritan.i a brigádléts::ámot, fel- jármú tulajdonosa, a gcpjár- eset fordult (> 6 amit a VSZT venni a bri17ádba minden olyan t • dolgozót, aki önként vállalja mú forpalmi rendszama, a sé- ügyin ézok c'mulautnttak be-
a kötelességeket, aki az átlag-

Ahol m"1nden panaszt ·1nte'zk ede's ko""vet 
rülés idején kinek a haszna- jelentem. Ha a bejelent s az 

nál több hozzájárulast ,·állal latában · volt. utasításnak me�feleloen me,:-
�wcialista életünk kialakitásá- 5. miTwr, meluik nvomo:ólta- 1 történik, úgy a VSZTO a •é-
ból. Ugyanezzel az elgondolás- tóság, ren.dőrséq hallaatta ki rülést okozó szem ektől 
saJ kell szer\'ezni az új kol!ek- Hogyan foglalkozik a dolgozók problémáival a Borsod megyei bizottság ? a serültet és esatleQ mi a jegy- mönden esetben bírósági úton 
tí,·ákat. is. • zókönyv iktatószáma, 1 követe!i be a!: általuk oka-

A vita tanu!.sága is mutatta, J Pana.szo.s le, -,i�klrel, elinté- '  szer-vez.;-!i bizottsághoz. A me-
, 

a jövőben is nagy gon?ot for- 6. a sériilés iigyébcn tet- zott kart. 
hogy i;ctlen ügyekkel gyakran kere- j gyei _bízott !'lláll Jelentette pa_- dít _a _dolgozok P_ana�_zarnak rn- teT._-e rendőrséqh�z. bíró.<ág- 1 Ezért kérjük, hogv n szak-

a mozgalom erösödés,h·el 
I

sik fel a do!go7.ók szak.szer- na-czat, ott mondtilk meg neki, ! tezcsere, de meg tobbet kell hoz t•a911 ügyészséghez blin- szervezeti szervek é� aktívák 
szemlátomást kibontakozik vez�t�n.k Bors'?d _megyei bi- ho� forrlu::jon biz:alomn�a! a 1 �n_i a pan szok _me�elozésé- t•ádi fe1J<'lentést. és esetleg az hívják fel a dolgozók fierel-
a dolgozók szocialista ti-

1 

::ottsagat. A mu1t evben fónok.� zakszer,.c,zeh b1zolt- ert ts. __ En_nek legb1zto· •:bb_ ut- ügyirat. száma. / mét. hogv minde.ri harmadik 
pusú kö:rossége. 1 13 panaszos levél érkezett sagához. Ja a tö!"Venyl•s . rendelkeze.sek 7_ a szemtanúk pontos lak· 1 �zemélv által oko7�tt sérü,lé,t 

A ferencvárosi futőház vc;nta- hozzánk, szóban pedig 402 P?ntos végr_eha_itu; a; az er:nbe,-
c-fme és mu nkahelyük megne- Jel�n!senek be a '\i SZT ugy-

tási miíhciy-cnc.k Bóila brigad- panaszt jelentettek be. Panaszos levél 
segesebb ugrrnt.ézes mmden 

t·e:ése, 1 mtezonek. 
ja például fel p1tette beteg Kijelenthetjük, hogy egyetlen teruleten. 

Kisvárdai János B. sértett indított-e pert Társadalombizlos1tásl 
munKat.airsa !aká.:>:it. két nap 

I 
panasz, bejelentés sem maradt - sokszorosítva Miskolc I kárának megtérítésére, ha !  oszlály a!att megJav1totta az állom�- válasz nélkül, s az ügyek több-

si __ üzemi konyhn ü.,;tjkt, melyet 
I ségében megnyugtatóan sike- Orvendcle.- n csökkent a 

kuI�o váJllalat két-hQo:om hó- rült intézkedni. névtelen levelek, bejelentéSek 
napra v-áUalt Yolna. Ezzal 1500

1 
A legtöbb panasz lakás- és száma. Annak a Jele ez, hogy 

doigozó étkezésének zatarta- bérügyekkcl kapcsolatban ér- a dolgozók bátrabban mernek 
Jansűgát biztosították. A lliyu- kezelt. Sok probléma volt a bírálni. mert tudlak, hogy a 
(la(i sz?;llitmányo=ás_i szolgálat csaladi póU�kkal ,  ruha- és jogos következmény csak a hl-

Vasban-Zalában- Veszprémben 
d'.>:gozo, tar-sadalnu munka- munkaügyekk<é'l is. bák kijnntása lehet. Sok gon- 1 

jukka! jchm lo.,cn hozz.:;.j:..rul- A több mint félezer beje- dot okozott v!s?..Ont a pann,z- Munkásszáílások és üzemi konyhák a szombathelyi igazgatóság területén 
tak ku! LuráJis helyi.s1'g,ük épi- !entés között tevók türelmetlensége. Igen A t.etiileti jcl!eggel működő 

1 

-pusztai sz.a.

.

' li.khely ideális.aub 

r 

Kí.Sfaludpusztán a konyhak<r-té,éhez. Összelfogá.,sal segít.el- mindössze három akadt, sokan Vas megyei l)izott.sa.gunk mun- környez.ethen van, mlnt a pi.Is- csiban nagyon nehéz kö.rülm'.!-
tek családi ott.hont ipiteni a amelyik közérdekű volt, a egyszerre több hehen je- ká,,eUát.a.si bizo,tsaga rond„ze- pökmolnán, rendje, t isztasága nyek között fózme.<. Az étte-
ferencvárosi pályafenntartási többi egyéni panaszt, sé- lentették problémáikat. s 

I 
resen ellenőrzi a szombal.he- azonban igen wk kívá.n.niva- rem mögé ten·ezett konyha főnökség központjában dolga- relmet tett szóvá. így akarva-akaratlan, pa.r- lyi i!p.Zgatósá,ghoz .ta.rto�ó lak-

1 
Jót h�gy ma�� utáin. Csak az 

I 
felépítése megoldaná ai éHi·k zó szociaJ.ista brigád tagok is. L huzamos munkára késztet- t_an,_'_ákat_, munk ·záJ .á.sokat elienorn_és napJa,n kezdkk meg óta fenna· 110, ne>-.<..c,...,.keL A ferencvárosi fütőház músza- Tény. hogy a panaszok tú,n.,.o- k h"· A l ,.__,,_ ' A W C . ,..,L.,......,, 

mó több.s,Me jooos volt ték a küliinbözö szen·eket. e.-; uzem1 0;_1y """-at. eg- 1 a szo� mesz:e: ;. • . . - Négyré.sze.s viUany ütőt 150 li· ,i kls=lgá,Jatná'l Huszák Pál -o � · · Sajnns. még nem haltak ki utóbbi e!Jenorzés alklllrnaval be m,g nem vezették be a nl- . . . .. , , • a t 
" igá.dja \"SJHaltá, hogy havon- L · bb a rosszindulatú bejelen cs�k. megn�z:rek a tavaszi nagytaka-

i
· lanyt. A szálláshelven levő I te_,es bukou tot es �le0e 

:a két vonat csúszóalkatré-- " egto ' Ezek téves értesüié.-eken ab- rítá.s , -<gr-ehajta, .. t és azt, hogy laktanyakocsik rendje és tisz- kernel, a konyha dolgozo1. Za-
szeit kenik rendszeresen. A ha felül kezdjük" pulnak., eltúlozzák a hibákat, 1 megfeL1 nek-e a követelmé- tasaga kifogástalan. '

i 

laegerszegen öt hónapja n m 
,zékesfehél'l"álliak a hónfutá.-i,t rágalma�n�. Bejelentés érke- nYeknek a szoci.:.lis !. '.esítm0- �alt:,egerszegen és Celldö- múködik � üz.,mi �o_:1yh� ':n-�-5 százalékkal e5ökkentet- Miért kellett ilyen sok pa- zctt peldaul arról. hogy nyek. moU,on k,!ogás-talan a lakta- tillátora es az o:ai!u�u tuz-
ték. nasszal foglalkoznia a megyei Miskolc-Gömöri pályaudn>- Az igazgatóság területén az nyák rendje. Ajkán a pálya- ! hely Tapolcáról kapták egy 

Ami fékje a mozgalomnak 
bizottságnak? Hol m aradt az rcm kisik!ott egi; mozdony, c!e épít�Si szolgál'7:t ta_rtj_a fenn_ a '.:nnta:•tási �aktanya folyos�- daga:sz

tógépet. de heiy hi&.nyá
alapszervezetek intézlcedése? az allom· V4zele.s ezt e!tH'kol- l�Gt?bb :;rnnkassza!last . . Szal - Jan k1eget� tuzhelyet és furdo- 1 b ,,.a . t h 1 ték 
- A panaszok vizsgálatú:nál ta, ho!:\r é1 üzem leh�"eil. A !asa,kon ,oo do'aozo J-a!nk hengert tarolnak. A hel}1-elen „ an m,., ez sem e yez 

A jó mód.szerek és tapaszta- kitünt, hogy a bi:-jelentök több- t·iz•gá13t m�állapilo :ta. hog) · tüzelés következtében az ösz- uzembe. 
latok mellett sok szó e..<ett a sége !-el sem kere•.te a szak- a ki-,.k1ást jelentették. d0 cr- Fékezzék meg szes cse1iépk::i<lyha tönkrement. Celldömölkön nedves, dohos 
jadtani valóról, a mozgalom szer,,ez.et helyi szervét. úgv ró! a b0jelentő nem tudott. a csendh6borítókat A . tisztast,g sem elfo;:adható. az tizemi konyha raktá,ra. E> fejlődését akadáilyozó ténye- oko�kodtak. ha m:í.r pana<zkorl- Törvé_�y.,érté•ekk-:1 kapc-o- Va;palotán"'

i:in_cs baj a lakta- szaporodtak benne az egerek. 
zókröl. Arról például, hogy nak. jobb. ha íelül kezdik. Ér- latban ol pana<z erkez�tt a P" "k 1 • .b 9 . nyák t,s.ztasa.gaval, de a pá- Csod h .,. ,&O'l Jen még demes felfigyelni erre a je,en- Borsod memrei bJ,o"t< .gh!lz. uspo ·mo nar, an a · sz.a- lyame,ter elpanaszolta, hogy a „ a, ogy az. e1 ":esz, __ "'. e . 1 · J • 1 Valam 0

. nn,··, �1·1n'-'-•',·• 11,•e1·t a mú épít-és,-ezető,�g �sZ.3i!Lás,hP- pa·,1yafenntar•·'-1· l aktan,·a kornyezetben mu.<odő urem nem minden szolgálati ,•e- s-egre, ame Y egyr�szt az a.ap- • "'' '' [u t · zt · t "ból """ , 
' k · · t· b' l t' dol"ozo' k  1·a, v�ra. A 07or=ncs·, < e a 1' a•"'.!: szempon Jg rendi'ét c-0k a [eo-_n, !!',' obb konyhát a ti<ztiorvos még nem wtő teremti meg a válla- S'ó;-J":·czc,e . "� ' ,za ma _.a:�-

s.,,.;, · -n••, d�'.•�=,; To'th. J�ó.,,o< -e fo,zadh.a:ó. a tavaszi m!!'Sze- e1,éll,.·el foi;t fen.ni.a,;:::;_• " .. T ,s_ zára-tta be. Idei·e. hogr Cell-lások ,·égrehajtásának elő- 1 sag l"."le. n:i�<'fle<'zt a me�ye, . b!· ·•' ·, -v," ·e,t -e.1\"b)?e-zt!<k. A mo.-'.>ga:ó ' w.u " -
feltételét. 1 �o

,
•tsag tulzott m0

•
0·t�h�.e•�t pé'cliul arra psnqszkodott. hel�·L,'� kie<i . e7-éti a mosdó- hány rendbontó má.- vereke- dömölk állomt.son rendet te-

Az anraghiány nemcsak bosz- 1 
Je.en,1. .. . . . hof';'· taljc< í m.;.nvét nem Há- ban ed§nyck�t is m0sogatnak. dé;,ct i.s provokállt. Tapolcá n az remtsenek a konyha körül. 

ozantást, de jelent& népgaz- A le�tobb problem�t a b1- mo14\k el rend , �n. s ez7eJ ami e�é<zsé-?te!en . A t·illanv- a probléma. hogy a pályafenn- · • .  
das�-"; kárt i.s okoz. Fü löp elv- \ zalm_ i� és_ a sza_ks2;.erve- mesn-0-.•idí•e• '-1;:. A ki •i7•s.'l', tűzhelvek előtt n ·ncs e;,,m;szö- ta1�..á-i laktanya csaknem te!- Balatonfüreden kqr;,ze1·us1-

.,...,. t b ott 1
P el ntezh et i2:�?,..,· • ,  b�i,,.!0„t-·._-én,,.k io<20..-: 1._,·e::_ . Za' r·.-t e- -t�.n ez bale·e- jes ,e�é..-:z 'Oen m:-c: cé-lokra van tették az üzemi konyh� t. öltö-

társ a s,-ke:;fehér,-.,,·j építés- 1 ze I iz _sago,_ 1 -
._, ,,. , .. • 

,·ezetóségtól elmondoU,a, hogy 

1

. tek ,olna. t·o1' ' - a b·••k '" ---,1:-A,0' te• okozhat. M""!\,6,, 3,710:,té•k ie:-énvbe,rél'e. Trodákat, <>rl'osi zőt és mosdót létesítettek a 

klinker tégla hiánya miatt egy Többszöl' megtö,·ténl. hogy ·���'rnpln. ugvan a sz:i,l! '••h�•v i>!lkor- rendelőt . rendőrőrsoobát ne- konyhai dolgozók:nak. Kiegé-
éve nem folyik m,egfeleló üte- az illetékes szak�ze1'\·ezeti bi- Jievesebh IPn>1e a nanMz. 1 mrinn:ili s tT·t'I. de ez érde- l11eztek el benne. Intézkedni s.zítették a kon�-ha fel�zerelés-ét 
mű m unka. A vontatá'Si szocia- l zott•úg a megyei bizot ágtól ha a •zolg-álati főnöksé<:'Pk mi te-.'é½:env«-'-e:el nem ,,égez. kell, hogy ez a S<IO<'•áUi� l"'te•'t- hs. így a kapacitás mrn,l meg-
lista brigádv,ezetök felhívták értesült a panaszról. Szendrei é,- szaks•�rvezefi bi7<>tl<-\-

I 
T<;,·re ped'g .<zük,cfg lenne. mert ménv azt a célt 57-olgálja, felel az étkezók létszámának. 

a figyelmet, hogy a főjavítás- 1 Tstt•ánné. az Ón>iskolci Pálya. l?Ok lel1<iismer!"tP�<'bhMl '°'tóforr'"I, he>!!V n,föónv han- �miért léte<sült. 
ból \'iss.7,atért mozdonyok tÚl fenntartás; Főnökség dolgozó- foglnll•�,,..,;n�k a ,1„1gozól< ! e:o,ko-ló 7.ovaria  a föbbie', nvu- A k h k /1 

Több ilz;eml konyha mun-
gyorsan meghibá.sodnak. �ér- ja_ példáu_l anyaság! "_egé!}:t panaszaival. e:a'm't Sőt a kö7�Jmúlt-ban ony 6 6 apota káját nehe-zíti meg a kapacl-
ték irányuljon erre a jav:1fok kert. Az i l leték� eloado ha- Különösen a bérpanaszok szá-

j 
ár odáig merású:edt�k. hoe:v nem megfelelő táshiá,ny és a rendszertelen 

és átt·evók figyelmn. rom hónapig hitngette az elit•- mát lehelet.t volna i lyen mó- m�·erték az éjjeliőrt, aki 
l 

áruellátás. Ez utóbbi gá,tolja a 
A doroi:,iak példája mutatja, téz:és�el, s ó csak t'li.rt és nem don csökkenteni. · 

j c0�� ire intette óket. Sok a ' problfma az üzemi változatosabb étrend kialakl-
hogy a i;zakember képzésben fordult panas·za.1 a helyi szak- A Borsod megyei bizottság A zalaszentirán-kisfalud- konyhákkal. Zalaszentiván- tását. 
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Indulnak az OPW kocsik 

A KGST közös kocsiparkja 
július· elsején kezdi működését 

A rakodás gé.pesítésének helyzete 
a szegedi igazgatóság területén 

OJ 
- Még mielőtt a feladatok

ról beszélnénk, röviden sze
retném ismertetni a teher
kocsipark szervezeti felépíté
.sét - kezdte a beszélgetést. 
- A tanács, amelynek a For
radalmi Mut1,kás-Pa-raszt Kor
mány megbízásából én is tag
ja vagyok, mint legfőbb irá
nyító szerv, a közös tehcrko
csipark léte-;1tésével és együt
tes üzemeltetésével kapcsola
tos elvi kérdésekben hivatott 
döntéseket hozni. Üléseit szük
ség szerint tartja, de évente 
legalább egyszer összeül. Az 
első ülésre áprilisban Brnóban, 
került sor. Ezen az ülésen 
hagytuk jóvá az üzemeltetés
sel kapcsolatos összes okmá
nyokat, s ott történt meg a 
prágai üzemel te tési iroda lét
számának összeá!litfua is. A 
.\IÁ V öt - egv osztályvezető. 
egy menetirányitó. egy szak
ert.ő. egy főkönyvelő és egy 
!oelóadó-közgazdász - beosz
tást kapott. 

m 

az üzemeltetési iroda? 
- Vezeti a közös kocsipark 

nyilvántartását. naponta meg
állapítja a tényleges kocsipark 
létszámot, a számílátj részt. 
az egyes vasutakon a közös 
kocsipark kocsijainak hiányát. 
vagy feleslegét, továbbá az 
egyezményben nem részes or
szágok vasútjainak átadott. 
illetve azoktól visszakapott 
közös kocsipark kocsijainak 
n-vilvántartását. összeállítja a 
közös kocsipark kocsihaszná
lati dfiainak leszámolásait. a 
negyedéves és éves beszámo
lókat. Meghatározza a közös 
kocsipark üzemeltetésének 
ii:azdasáii:i eredményeit, javas
latokat dolgoz ki a tanács ré
szére a kocsinark további fej
lesztését illetően. 
. Az iroda feladata lesz az is. 
hogy kidolgoz7..a a kocsiáram
lásokat kocsitfpusonként az 
egyes nemzetközi vonalakon a 
részes vasutak által közölt 
havi áruszállítási tervek alan
ián. Javaslatokat dolgoz ki 
továbbá a részes vasutak szá
mára a nem7.etközi íorealorn
ban a vonatösszeállitások ter
vére. irányvonatok számának 
növel.Ssére, a vonatok menet
rendiére. a határállomások 
munkájára. mind az átr,ikó, 
.mind az átrakás nélküli for
galomban. 

m 

m 
Hallhatnánk-e valamit a 

közös kocsipa.rk várható elő
nyeiről? 

- A PPV-ben Jelenlei? ér
vényben levő rendelke7k,ek 
helyett -. mely szerint a ki
rakás után minden kocsit a 
leii:rövidebb idő alatt vissza 
kPJI küldeni a honos vasút te
rületére -. olyan szabályozás 
lép életbe, amely lehetővé 
teszi. hor,11 minden részes i·as
út a közös kocsiuarkban tar
tott kocsikat. a bevitt kocs-i
m,,n1111iség erejéig, bármel11 

irán11bai,. e:rnort 1•ap11 belföldi 
fu••arozá, c,Sliaira kocsinn••
n61ati dfi felszámítása nélkül 
felha.sználh.at-ia. Ez llVakorlati
lae- azt eredményen, hO<!v a 
MA V vonalain tartózkodó ko
r:í bbi PPV-koc-<'il<' il� -f'nt-s�a 
kb. eavharma,Hval coúikken. 
Az 1962. évi felmér&:ek azt 
mutatják. hoq a rakott é<a 
üres kocs;kilométer ez01n1él 
a krn:siknál 60:40 százal<ikos. 
A 40 százsléko• iirPs flltá,: 
cs;,h--niom 80 millió koc•ikllo
métert tPSz ki. Amennuiben a. 
80 mi.lUó űrl's kocsiki1om,;
ternek l.'i ,zti�a76k,.. 1'1akul ót 
1Jnsz110s telie.sítménn11é. n a�t 

ltliért nem hallgatnak 

ra-J 

Az új �élykocsikb1. k·n-
1 

solták a DunaK,filZj Jarrnüja
gyel tipusu W. C.-csés:zéket vítón:ak is bekötesi módszerük 
sze1:eJnek a Du™;kes:i J,irmü- �.vételét. Ja,-aElatuknt ,:,,u1a
jatntóban. A csesz.k darabia sfto(t.áik azzal, hogy nem m �g-
228 f?ri!lt. Beküllésükhöz c�at: 

1 
felelő. Véle:"6:1yünk szerint 

lakozolrent olyan 111moE�gu e1<1ették a dontést. A kocsija
tömlőt használn,ak, ami hiiieg- vitók bekö'é i móchzer.'.·nek 
ben megkemcn;redik é� a. ]!,g- helyes.ségét bizonyítja az is. 
kisebb fe.szültse,g ese::é•1 .eW-, hogy a győri vagoni.v·,1· a-" úí 
rik a e:,és.ze beömlő ,1.)•aka Na- elsőo-zt-"lyú sz<:mélvkoc,'kat 
lunk. a Deli p<i,l11,ndi,aron a müs,zaki kocsi zolgáilatná(l al
év-ente több mint J,lO törbtt- kalm.awtt W. C.-cs:Észe bekö
nyakú cs;észét kel.! kic..<-erelni n té'•el készíti. 
hibás be�ötés. miatt. _ _ Évente sok ezer forintot le-A .. ����� kocs ��o ga,�,t 

J 
hetne megtakarítani. ha a dumun�a.i raJottek, hczy a \, · nakesziek is hal1gatnanak a 9

_.
-es-és?Jék bekoté��he� nagyon I kocsijavítókra. 10! megfelel a koz nse ; s k<>- • 

rékpártömlő. Két é,--e dc,' goz- 1 Kocsárái Tibor 
nak ezzel a móds=rzl. Java-1 Budapest 

111111UIOllltffl1111111Ulllllllllllllllllllllllllltllfllf1111111111111flllllllllfllllllUIIJI 

Irodának se használiuk 

a leselejtezett kocsiszekrényeket 
íPTe11-ti. hog11 mintP.au 14 ,,,n. A l�lejtezett, kopott kocsi-! nem akar ák tudomásul venni, 
7;,'j to11-nn tö'1h'Ptnru elszálli- szekrenyek szinte nyomor- hogy ehhez igazgatósági enge--
tá..•11 �•áTik lehetővé. tanyák viskóihoz hasonlitanak dé]y kelJ. 

- A tagállamok hány kocsi- Nézzünk egy szemléltető A szegedi igazgatóság az
\ 

Az AKOV a Vasúti Fóosz-
val vesznek részt a közös te- példát. Eddig. ha egy Lengyel- utóbbi években már nem is tályhoz fordult segi!ségért. A 
herkoesipark munkájában? or.szágból Budar,est Nyugati ad�tt en�e<:lélyt ilyenek igény- foosztálv �gy _n

vilatk07ott. 
pályaudvarra rakottan érke- be,ét.eléle. ho!!v engedelvezm kell a ko-Hány koosU adunk mi? ?Ptt kocsi kirak'• "'án. ha 112 Az utóbbi időben va<ú\on cs;szc'·rfnv elhelvez•'<ét. 

- A részvevő vasutasok ál- útiránvna.k megfelelő áru ren- kívül álló 57..en·ek. például a I A szeg�dl igazgatóság nem 
tal beadott teherkocsik össz- delkezésre állt, a lengyel vas- MÉK és az AKÖV jelentette örül 'h"en rer•lalkPzé nP'• A 
állománya mintegy 92 OOO ko- útra rakottan visszaküldhető be igényét, hogy engedélyez-! leselejtezett koc.sis7.eikrényék 
csi. Mi 2000 fedett és 7000 volt. Ha nem volt útiránynak zék számukra néhány álJomá- [ tüv.·eszélyesek, elcsúfítják az 
nyitott kocsit adunk. Itt sze- megfelelő áru, a kocsit üresen son leselejleZJett kocsik fel- állomások képét. Egyszer és 
retném elmondani, hogy a kö- kellett visszaküldeni. Július használását iroda céljára. A:z. mindenkorrn meg kellene 
zös kocsiparkban ÜZemeló va- 1-től ilven esetben az OPW \ AKÖV Szentesen be is ren- szüntel11i használatukat. 
!amennyi kocsi szekrényének 

\ 
jellel ellátott kocsi a kiüríté� . dezkedett egv ilyen koc.-iban . 

mindkét oldalát a PPV és RIV után. ha az áru rendelkezés- j Az állomásíőnökkel megbe- Cserháti József 
szabályzatokban előírt megje• re áll, rakva, például Bu1,gá- szélték ugyan a dolgot, de azt Szeged. 

Miután a tolat-.isvezető megismerte feladatát és visszatért b2-
osztqttjaihoz, a. tartalé� gép s�emélyzetével együtt megbeszili 
a tennivalókat. A nyolc kocsiból hét az üveggyárban marad, 

a nyolcadik a fatelitőbe megy 

Takács István váltóőr előkészíti az üvegvyári menet iit'it a forgalmi szolgálatte,·ötöl kapott engedél; alapján. A zá:•ban fordul a kulcs és a vágá.nyzáras sorompó máris szabad útal 
biztosít a tartaléknak 

(H�ö Kárc>l_y riporiJa) 
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Tegyük tömegmozgalommá az újítást 
Az í1jítómozgalo01 1963. éd tapasztalataiból 

A múll evben. a va,-,�t újitó
mozgalma 4 1  millió forint"JS 
megtakarit[l.s t eredményezett. 
Ennek elknére �cm lehetünk 
elégedeltek a mozgalom fejlő• 
dés.érni. 1962-höz képe•t ta
Y'aly csökkt:nt  a beadoU ja,·as
latok szá,ma, a,: egy bevezetett 
újít.asra jutó megtakadtás és 
az <>Esze.süett gazda(;Qgi ered
m .... ,y. 

Mi okozta a t·1sswe,éseket? 

Legyen a verseny szerves része 

Még n em sikerült  elérni. 
hogy az ui1Wis az egés.z vas
uta�ság mozgalma legyen. 

A 7524 javaslatot 5785 újí• 
tó nytijtotta be, fohát a 

dolgozók 3.5 százaléka. 
Nem könnyű dolog .iz újít.ás, 
e-ok öt!ete,;,t,g, műszaki t::tpasz
taLat kell hozzá. Mégis .swle
sithetnenk a mozgalmat, ha 
szorosabb kapcrnlatba hoz
ná!fk a munlrnYe1 ,ennyel. a 
...,,zocialista bri!;ádm-ozgalom
mal. A szombathelyi igazgató
ság ,zakszen e.zeli és sza!n-ona• 
l i  \'ezetőí ezt már megteszik. 
Újítási tet , fdadalok mego!dá
óra péld:íul cc'.1brig.ádokat hoz
tak létre. 

Elkedvctlenilik az újítókat 
a javaslat.ok elbírálása kö· 
rüli lluzavonák, a hosszú 

átfutási i,lók. 
lgaz, hogy a múlt édxn c,ök
kent a háltalékns java•!atak 
i;záma, de a ,� emenvezé;ben 
még n incs mrno-igi ja\ ulás. A 
l>Z.Uksz.av,i, �mmi tmondó szak
vélemányekn k nem örül-nek 
az újítók. Sok szakn,lemé
nyczö még nem azt nezi, ho
gyan khetne ,,z;;í teni a ja,·as
lat elfogadásá 1, e�-egy h ibá,t 
kira:gadva az t"'.uta.sim� mel!eLt 
teszi J;., a gara- . . .  Ezt a szem
léletet t.apl-nlja, hogy m1'g sm
kit s,en1 \'ontn.k fe!e:��gre 
.azéii. mert elu la-ított egy jó 
ujítást, dc azér� rn,-ír jgen, ha 
olyan java-latot fogadtak el, 
melyről késobb kidu'ült ,  lngy 

··rossz. Az újít�sok ncn1 meg.fe
lelő indokkal való eluta�itá
;"ért az 1gai:gatusági újítási 
ankétokon sokan bfráltcik a 
forgalmi- é.s kereskedelmi, �-a
/am int az épitéii- é., pálya. 
ft!•lutartast ako1:tálJJ!. A kW· 
ÉZOl;:alal - je-gyezti'.!k meg 
- uli� fogadnak el javaslatot, 
ha pedig már n.m tudnak ki
térni az elfogadá, döl. akkor 
szolgálati kötelességnek min5-
6llik az újítá t. 

Az igazi:;atóságokon tartott 
újítasi ankéton a Vasúti Fő
os=tályt e· ak az 1. szakosztály 
kép,·iselte. l:-folyes J.ett \'Olna, 
ha a többi s2akosztáfly is haU
ja az újítók ,i&lemznyét, prob-
1-émáit. Az újítómozgalom Je. 
bec,;ü1""'2t tapasztalhattuk a 
budapesti igazgatóságnál, ahol 
a beszámolót tartó tervosztály
,·cz�t.ön kívül egyellen ontály. 
vezető -vagy helyette., sem je
knt meg nz ankéton. így nem 
c,!Xla. hogy ,·ontatott \'Olt ez 
a tanácskozás. A \'('7.etők pél
őamutatá a vL,zont elósegítette 
a , i ta  termékenységét a szege
di és a szombathelyi igaz;:a
iós.á,gon é� a szombathelyi jár
műjavítóban. 

Jobb propagandát 

elöít·ásait. A rendelet éMe:lmé-
r 

mítások elkészítéséért a fő
ben kísérletre és megva1ósí- mérnök és a fóköa1)1'\'e!Ő a ve
tá.sra elfogadott javaslatokra zetékel együl;tesen felelős. 
szerződést kell kötni. Enélkül 

I 
Ez az alapeliV sem én"lényesül 

csak mini.szt.eri döntéssel, vagy eléggé a vasútnál. 
munkakö.t-i kötelcs.ség esetén . .. . • . ,. 
szabad megkezdeni a kfaérletet Penzugy1 szerveink mkabb 
vagy a meg,·alósításl Sok he a revizori szerepei végzik, 
Jycn. még_ a szakosztá1y0Ja:tár mint azt, hogy szemponto• 
1s megszeg1k ezt a rendelkezest. kat és segítséget adjanak a, 

Szerzödéskötésnél nem ér• s --mításokhoz vényesüJ annak kétoldalú za · 
jogügylet jellege. Magawtásuk sok huzavoná-

A szolgálati vezetők egysz,?- ra veret. 
rúen utasítják az újítót a s:rer- A szakszervezeti szerrel< zödés aláírására. Hasonló a 
helyiiet az újítási díj megá.1. nem segítik és ellenőrzik kel
lapíl.ásánál i •. Az egyszemélyi Jóen az újitómozgalmat. Gyen• 

ge a propaganda. Az újítók elbír.Uók gyakran írják: .,Az nem kapnak tőlük rne!!fele!ő újítást díjat 3 százalékban ál- -
lapltom meg." Talán nem tud- szakmai és jogi segitséget a 
ják, hogy a rendel�t ll . §·a ja,·a&latok kidolgozásához, a 
szerint „az újítási díj a felek szerződések megk.ölks-éhez. Job
megállapodása szerin.t a nép- ban keJ.Jene népszerűsíteni a 
gazdasági eredmény 2-10 szá- beV!á!l-t újft.ásokat és azok ké
zalélclíig terjedhet". 6zítőil S1,akszerni.zeti szer-

Előírja a rendelet, hogy „ha veink csak kampá.nyszerúen 
az elutasító határozatot nem ellenőrzik az újítMt. 
a vezető hozta, a felült,izsgá- Csak a l.eglény-eges-ebb prob-
Zatot a vezetőnek kell elvégez- Jémá>kat. hibái'mt említettük. 
nie". - Ezzel eLlentétben ook- I lyen hibák:ka1 aligha tehetjük 
szor ugyanattól kérik az újbóli tömegmozgalommá az újítást. 
Yélem"ényt. Indok: más ne-m A teendo: e hibák mielőbbi 
ismeri a kér1ést. Az ilyen in- fel.számolása, a kormány és a 
dok a jó szakemberek lebecsü. SZOT idev,onatkozó határozo
lé.,ét jelenti. tainak maradéktalan t'égrel1aj

Együttes felelősség 

A népgazdasági e-redmény 
megá!llapí lá.5át ,zolg-d!ló s,..á-

tása. Az adott keretek között 
több és bátrabb kezdeménye
zés s.iliks:éges. 

Sebl'6tyén János 

Korom Pálné intéző, Szeged állomás s�olgálattevő_Je 11 tagú 
brigád.jávai már kétszer elnyerte a szocialista brigád jelvényt 

és oklevelet 
(Horváth Erika felv.) 

Szervezett, fegyelmezett ·munka 
a halesetmegelőzés alapja 

A lap előző számában írt, 

1 

A palyamester eh�azitá.sa I esetl_�g megtó1�é�t .  ba
_
l��etekel, 

az építési és pályafennt.arttt,i alapján az elomun 1<as sze.·• a konn;�bb set·ule.sc�et _1s, 
szolgálatnál előforduló balese-

_ 
vezi a munkahely1:e von·u!á,t, t�rgyalJa•: m_eg . munKat:u�sa �

tek elemzésé,•el egyetértek a munlrn mene1ét es a vlssza- l,al, hogi okulion . ezckbol a 
Irásomban az előmunkások térést a munkahelyrol. trc1.- .csapa• 1211nden ta_gJa. 
szerepéről szeretnék szólni a I nie keD az elömunl,ásna�, Az el_on1unk_�5. es_ a mun_ká • 
baleset megelő7ksében. hogy a csapatár!,llk testi épse- \·édelm, or ku on is bcszelie_n 

Kevés az olyan pályamesterl géért is felelösséggel tarto=ik. a n€,·cl-ésr> . szorulo dolgo,o
szakasz. ahol ne fordulna elo Balcsetvizs"'ilal alka'mával \·al. V:lagos1tsa fel o palJa• 
kisebb-nagyobb következ- sok előmunkús arra hi vatko· r1cnnta1:tas1 f<;ladat?krol, azok 
m�nnyel járó bale!<et. Néme- 1 zik, hogy a dol,:oz6k nem fo. b�Jeset, veszelye1rol. Fc!Létl�
lyik vezetö azt tartja. hogy ez g2dják meg a szrt\'ál. Ez elke- nul hnszno.,, ha_ egy-egl-'. ro
a munka velejárója, hiszen a rü!hető, ha az elómunká5 ha· v1d duszak u)an_ -: pclda�l 
vasút veszélyes üzem. t1rozott kllépé0ú.  mindenki- havoni:i -, ertekell az e!o-

A balesetek okait elemczYe töl egyformán n'�"':öv ','.i a munkos a cs�pat munkafe• 
kiderü1, hogv az építé i és fegyelmet Az /963. frl 34. gyelm! hely:etet, s az �serleg 
pályafenntartási szakszo:!.!á· számú tön•lmyerc. i rei:drlet megtorlent baleset okait. Jo 
latnál sem a ,·eszélyes,é-gbol a mun"=a közre len irán 11tó · • - alka.om ez arra, hogy meg
ered a balesetek többsége, ha· ·1>al; fe1adataké,:t írja elő. magy.i�. zza, �ogyan kell Jo-
nem abból, hogy nem tartják horm a figyelm(':•e1és e1•�11ere \ bb �Jlesz,em a kollekt1va 
be az óvórendszabályokat. i.s s::ab<ilytala11u! do go;ó el· munkajat, megfelel-e a mu_n• 

tilt�a a tol'áb!Ji mrnkatól. A„ kafcgyelem sz1m:onala a b,z. 
t>lömuuká.•. n'd n !r,bbszf•rösen tons:gos munka követelmé--e sajnáljul.. az idóL 
!egvelmeze len magatartást n} einek. 

Sok baleset. amiatt történlk, t3núsító dolgoz6t nem t il!ja Ne feledkezzenel, meg az 
hogy az előmunkások a mun- el a munká.ól és emiatt bal- il\•en értékelé,ről a szocialista 
ka megkezdése elött nem hiv- eset tör.énlk ;,,agára vállalja brigudok sem. A jó közösségi 
ják fel a dolgozó1

, füwelmét a fele'ősséget a balesetért. szellem kial,.J<ítása megköve-
az elvégzendo mun!tában rejlő leli. hogv az esetleges hibá-
baleseti forrá<okra. Nem lte- Yonják le a lanul�á�ol kat a b1rálat módszerével 
lyes. h-00•1 sajnálják a 4-5 nye,egessu.k. A brigád minden 
perces eliga::itást. H:t esetleg Az előmunká� nevelő e�•- tagja ismerje mei;(: mit kell 
ezt meg is tes7Jk. nem biztos, 

1 
zatu figyeln eztelése Is legven tennie, hogy a közösség mun

hogy kellő figyelemmel ellen• határozott, mutasson rá az kaja zavartalan legyen. Az 
őrzik az előírások bctnr•á. :ít. esetleges ko ·etkezmény1e. il} en értékelések alkalmával 
A figyelmes előmunkás és:re-

1 
Mmden munkahelyen jelen I d,cs.:-rje meg a brguíd,·ezet.ő 

t·es:i a 11elytelen szers:o m- vannak a mun ,ás ·édelml orok azokat. akik p�ldát mutatnak 
has:11á latot. a szabálytalan , i�. Helyi' , ha ól� Is seg!t,k az 

l 
fegye,mezett n1agatartásuk1,al. 

m u 11kát és kö:belép. még ml• j elómun'..nst. !elh(vján: társaik :\Iolnár ÁrJlád 
előtt baleset történne. figyelonét az ov toss, gra. Az Budapest 

Tájékoztató az üzenii baleset-esel1 
kárának ,negtérítéséröl 

A �:aks:<>rt·e:eti bizottságok 1 1 A vállnl�t n vele munka· ,·etkez1!, be il dolgozó egés1sé
és a bizalmiak taJeko::tctása visz nyban :íllo d<' ozonn • g1 ttllapot b.:n, szakk pzct.t é• 
végett. kit•o,w.tosan ismertet- koteles megt<. ! éni m ndazt a gében munk. körében. vagy 
fik. a dolgozó egés::.�éqe ,·agy kárt amely él • ne!,, e<1lszse• bcrrendezés folvlán ho�onlú 
testi épsege sérelniéböl eredő genek, vagy test: lp, géneh: munkakör<-ben mind a káro• 
károk megtérítéséről s;óló megsérLsével a \ \Halat. , ag;i,: ,ult, mind a ,állalat kerheti a 
2/1964. jlV . •  1./ Mü . .'W. sz. nm- annak alkalmazol Ja l11buj· bői megf11lc1pi10'1 káftérités módo. 
deletet, valamint a vállalat ke'efkcz. tt. A munkuba me• sít. sát. 
anyagi felelősségét a: územi net é,, mu k.-b 1 Ji>\ct k lel· lfo a ,·agyon! )<ár mértékét 
balesetekért és más egészségi kezelt kárt e ak aklwr lehet nem lehd ponlo,an ki zámíto-
károsodásért. megtéríteni, ha a rulés az I n i . a ,·allalat olyan ös:zegű . 

utazás alatt a ,·{lllalat z·íllitó- 1 általános kártéritest kóteles fi• 
eszközén tortént. 1 zetni, amely a1kalmas a káro--

A fiatal· technil.usok 
hely§ete a vasútnál 

A vállalat csak akkor ne:n 
I 

sult teljes artyagi !-A,rpótl�sára. 
köteles megtért l'n1 a dolgozo• .A kár beiel!'ntesere koteles 
nak a sérülésbol credo kart. ha I a vállalat a dolgozó igyelmét 
bizonyítja_ hogy az• elhárílha· fl'lhh·ni. hogy azt n bal�sel be
tatlan ok (pl. ,ill. mcsapás), kö\'elkezése. felgyógyuhís:i, 
vagy maga a k:,r-,sult -elh.írít- va�y az állanot lényeges válto
hatatlan magata11ása oltozla. zása után 30 napon belli! je
Mentesül anno•, a kának a le"lt<e be a vállalatnak. A kár. 
megfi:ze•ise alól is. amelyet a tfrílést 30 napon belül kotcles 
dolgozó vétkes magatartása a vüll„lot megfizetni. vagy ha 

százaléka. Egyszer változtatott 22.6 százalék"1.1k vesz részt to-- idézett elő. az igénnyel nem ér• egret, ez 
A SZOT Műszaki Gazdasági Tanácsa 26,3 százalékuk, kétszer 5, há· vábbképzésben. 58,9 százalé- A vállalat a dolgoz6 sétiilé- alatt az idő alatt a dolgozól 

romszor vagy többször ugyan• kuk viszont nem tanul - a séből ered� :,,agyoni kárát kö• értesíteni. 
felmérést végez a kezdő szak· 

csak 5 százalékuk. Érdemes teclmiku&i oklevél megszerzé- teles me{lter1t��1I .  Ha a Y1íllnlat 30 napon belül emberek, elsősorban a fiatal 
megjegyezni, hogy se után megelégedett tuclásá- Elr_na:_�dt Jovcdclem . a_la_!t nem fizeti meg a kártérítést, technikusok foglalkoztatásának 

val. Ez nem megnyugtató je- azt . ertiuk; hn a. dnlgozo �eru- vagy az igény mértékével nem vis.zonyairól. A va,:út terület.én 8 fiatal technikus már öt· 
lensé". S?,ervezett pártoktatás· lé•eI?ől �zarma.zo munkokcp!e- ért egyet a dolgozó. két hóna• tíz szolgálati főnökség - a ször ,,á.Jtorlatta munka.be-
ban 3"i százalék, KISZ-oktatá.,-

l 
le�S<ege . • vagy .m,

unl,n�� esseg- p n túl i: panaszt tehet a vál-Gyenge az újítómozgalom jármúj:wítók és az építési fő· 
1 

Iyét. 
ban 17 százalék, szakszervezeti csok�e�ese .m,�t. clPst ;:_ a ke- lalati egyez!etii bizottsághoz. irányítása és propagandája. nökségek - fiatal technikusai politiknl oktatásban 13 száw.• 1:esetetol. elobb1 _kere:5e et nem Ezeket a rendelkezéseket az Az iranyitó SZ'.,t'\·ek rendszerint között ö�szesen 200 kérdőívet 

I M u n k a k ö r  szerinti megoszlásuk lék vesz részt. 28,5 57.jza}ékuk en e; ·  mt�odtk �llá•�•Ml rn:n· 1 961 . évi aprilis 1 .  napi·a utiin megeJe;,sz.:nC'k azzal, hogy ki- o�ztottak szét. Teljesen kitölt· nem vesz részt politikai okta- mellekfo�lalkozas:füol eredo be',ö\·etkezett sérelme',re is al-do'.gozzák az újita,,i f�.adat- ve 190 kérdőív érkezett visz· · is érdekes. 12,1 százalékuk fi• tá.sban. többségben azok, akik jö,·edelmet elveszti,  stb. kalmazni kell. kiYeve. ha a 1ier,:et, s szétküidik a kü.kzoJ- sza. zikai munkakörben dolgozik. most fizikai munkakö1·ben dol• Kern kell mc•té1iteni azok- bíróság már jogerős határoza-gá,Jatnak. A szolg„lali főnök- A kérdőívek összesítéséből Ez részben arra mutal, hogy a goznak. j nak a szolg-íl!atásoknak az ér- tol hozott. SE,sek, ha el is kész.itik fel- kitűnik, hogy az emlitett szol• technikusi munkaköröket nem tékét. amelyek csak munk't-ada.ten'iikel, nem törődnek gálati helyeken a technikusok mi1'1de.nütt adják technikumi A továbbtanulási tervekről is tá- végzés eset<\n iárnak (pi védő. annak módszere,,., alapos is- átlagos életkora 28 év. Fiata• ,·égzettséggel rendelkezőknelt, i"ékozódást szerez.hetünk a kér- étel. mun'rnruha, slb.). ) merleLésév-el. Megei�;:szenek 1 bb 22 ?" é ·s lag és h bé · 
( 1 k k 

a , --a ves VI zony r zben arra, ogy a reze- dóíYekből. Intenzív ez a szan- 2. · Dologi k..ir alatt a ,ére- ffl e' e't ffiego"r•1zz•u• annyival, hogy a [etadatterTet k · k "" ··tt··k 1 ·  · k · b'-' · · ··1 

! 

eves van ozo u.·. si e onyó · JO uan ervenyesu • dék. A megkérdezettek 22,l lem fol, án a dolgozó ruhaza-kifüggesztik a hirdetőtáblán. fi k · nk k"" "'kbe Nem is�rtetik a dolgozók- A technikusnök aránya nek a 'zi ai mu a oro n. százaléka egyetemen, 40.5 szá· 
I 

tában. használati t:.írgvaiban, S:eged állomás dolgo::ói 
1ml az elíogadot.t jarn.:,.latokat. 15,3 százalék. A megkérdezettek bérezé- zaléka felsőfokú technikumban vagy a mila le,·ö egyéb d'Jlgai- 11�gy ,·ész ,•éttel kísérték 1,tolsó A tapa�zt..tl atcserere küldés Ez még akkor is kevésnek si átlaga 1100-2300 forint kíván tová;bb tanulni. Nem 

I 
ban ke!etl,ezett kárt kell érte-

1 
ú
_
Ljá ra Halász Miklós főkala-

gyakmn elmarad. Ezzel az újí- mondható, ha elfogadjuk azt a között mozog. foglalkozik ilyen tervekkel 2R,9 nt.  1,:t. aki ü:emen kfriil történt tó is, a népgazdaság is ká.ros-0- né7.etet, hogy e szolgálati he· Ez a bérszint csaknem azonos százalékuk. 3. Költsé�ek és kiod(,sok ci- 1 boleset köt·etke:tében hunyt el 1 dik. Az egyszemélyi elbírálók lveken nem sok olyan munka- a nem vasúti vállalatokéval. A felsőfok6 technikumok mén a vállala• köteles megté- 42 éi-es korában. és a szakszen·ezeli bizottságok kör van, melyet női dolgozók ,.Elégedett-e munkaköré- iránt__ _megn;:vllvánuló é:· ríten_i az ot!_ho':i ápolii�sal_ já• j Fele.ségén, négy ártJáján és egyaránt fe'elósek ewrt. szívesen betöltenek. vel?" - Erre a kérdésre 44,'7 deklö4esre erd�mcs felft· 1 1:6 tobb}e_tko)_l�e�et. felJ'.1''!'?t! I 
ilós s::iiletn kíi:ül a párt.szer-Nem h:tsznál a mozgalom• százalékuk ozt válaszolta, hogy gyelru. elelmezes1 kol,scget. szalhtas1 . 1,r:et, a s:akszene:et és az nak, ha elmarad a legjobb Technikusaink többsége a nap- hosszú: időre elégedett. 43,1 Ha minden szakon létl'sül fel- köllséget slb .. to,·ábbá a séni- <illomas ee:etói, i·alamint újítók népszerűsítése, a ve• pali tagozaton végzett. Esti ta- százalékuk csak átmenetileg sőfokú technikum val6·zínúlea léssel kapcsolatos egi-é-b indo- I többs::á: m unkatársa búcsúzott liik ,·aló foglalkozás. gozaton 26 százalékuk, levele- elégedett, a 10 százalék nem n�vekszik . a �é;y!egcsen t; kolt köl_tség�k.e! és __ kia�?�okat 

1
. tí!(�-

. 
S!rjá nál _ _ ahorn_ k?por-Az újít.á i díjat .a legtöbb he- zó tagozaton 19 százalékuk ta· tartja megfelelőnek munkakö- t'abbtanulok szarna. (pl . .  a ' ele kozo, h<1zta1 ,asban so1at s:ocialtsta bi·,gadJanak lyen ú„,y adják át, hogy senlti nult. rét, és 2,2 százalék nem vála· Ebből a viszonylag kis terü• él_?k _ i1;dokolt beleglátogatási 

I 
lilgjai vitték _ Tóth József n-se tudjon róla. sooki ne lá.=· 1 A megkérdezettek H szá· szolt erre a kérdésre. A1Ta a !etet átfogó felmérésből szük- 1 koltseget stb.). zrnylőti.s-t és Kasza Lajos. a Ilyen körülménvek közöH alig- zaléka végzett a vasútgé• kérdésre, hogy milyen mun-

1 
sfgesnek látszik a technikusok I A dolgozó halála esetén a I s.caks;eri,ezeti bizottság titkám ha e odá<lkozha!unk a meg- t>észeti technikumban. kakört szeretnének betöl teni, helyzetének alaposabb vizsgá- hozzátatiozók ráutalts;jguk 1 1o1nidott búcsúbes�édet Kom· csappa:1-t_ ér�eklo?.'-"sen. _He,lyes E csaknem teljesen vasúti erősen megoszlottak a vála• lata, hogy annak alapján a ' mértékének megfelelően igé- m11,iista i·a.mtas volt · Halás: volna tdonk,mt ossze.h,vm a 

k" .  1 •1 • 't" zakk""- szok. 18 féle munkakört ne· vasűt valamennyi szakszolgá- nyelhetik a felmerült ;ndokolt Miklós és m int s:::akszeri;ezeti vasút kiváló újítóil - már rr�u:1 ara e o cesZI .0 s O veztek meg. Kiemelhető, hogy tatának területén egysége.se□ költségeket és kiadásokat (pl . :  l•izalmi mindig lelkesen dol-191 rnn - és be,zélgetni ve- zepiskola hal!gatómak naID'. legtöbben műszaki munka- szabályozható legyen a tech- a temetkezési költséget). A zott·. !ük a mozgalom helyzetéről, 

!

része feltehetoen_ a vontatási 
körbe neremének kerülni, nikusok foglalkoztatása, a fia• vállalat az el\eszett tartás ere. problémáiról. szal�szolgálat teruletén h�lY?Z· t I k be k h 1 t. k . . . k '  ' ' . k- 1 f . 

Az újításokkal foglalkozó �ed1k el. Az iskola elveg7,ese hogy a termelést közvetlenül _.a .s� em re e yze ene Je1g ·arter-1test ·ote es izet.rn. 
szer-,ek ne·n tartják be követ- ota nem változ_tatott munka- iz,;ányítsák, vagy tervezzenek. Javitasa. Ha a kártérítés megá!lapítá- j 
kcwiesen a kormányrendelet helyet a megkerdezetl.ek 63,7 Vá.Ra.1-ati, fónök:ségi sz.inten L. J. sa után lényeges változás kö-

Emlékét megőrizzük. 
Dr. Bánkfah·y Gyula 

Szeged 
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ÚJ KÖNYVEK Köszöntjük a pedagógusokat 
1/IJlll .. . . . .  :-· ·ir , ___ 1 " · ' 1 , . , 1 , 1 , , 1 ! , ,  , 1 .,, . ,[li, ,1 , . , 1Wii 

) � 1 � 1 1 ·
� �

- 1 1 U 1 •
. 

1 · , .•,t �:•. � l 1 .1 1  ' 
.

.. .  1 1:1 �.:- ·� •-�•.1 1 1 1 •. 

Apró Antal : A szocial ista orszá: 
qok qazdasaqi eqyüttmüködése

nek idószerü. kérdései. 
lAZ MSZ�IP Központi Blzousá,ia 

politikái •akadémláJa) 

. Június 7-én a pedagógusokat köszönti az ország apraja
! nagyja. A 13. pedagógusnapon a vasutas szülők és gyerme-

keik az elismerés, a szeretet virágaival köszöntik nevelőiket, 
tanítóikat, tanáraikat. 

A l<önyv a polltll<a l a;,adá. A fels7abadulás előtt a pedagógusok a nemzet napszámo-
mián elhangzott előadást tar- sai voltak. Az értelmiség legrosszabbul fizetett rétegeként, ne
}�;�•;i7;:n. J,;,i:nm:::.kke�övtt�\'. héz körülmények között dolgoztak a nép tanítói, a tudomá
egészit ve. Ismerteti és elemzi nyok magvetői. A legközvetl.-ne�bül tapasztalhatták a társa
a Kö:csönös Gaz•Iasági Seqit dalom kiáltó igazságialansagait és minden erejükkel tiltakoz-, ,A fran•cia vasu_tasok 

üdvözletét tolmácsoljuk' '  
t!;ysJ;glúc:: r!]töd:�·;1

� t��:- tak ellene. 
:a!kczlk a szocialista orszilgol< A mintegy 80 OOO főt számláló pedagógUstársadalom mun
g&zdaság1 e�yüttmilködésének kája is új, igaz értelmet nyert a felszabadulás óta. Szocializ
l;l/gg;itvae�b �1•er�a�{i:Z;�erü�� must épitő országunk köztiszteletben álló, megbecsült tagjai. 
energfaellátot tság nemzetközi Munkal,örülményeik javulását számos új iskola, oktatási in
•zakos1 tás. a kooperáció. a szo tézmény jelzi. Áldozatkész és eredményes munkával készítik 
c!a lls�a országok _tu�omúnyos elö ifjúságunkat a szocialiLmus építésére. Pártunk művelődés

A szak_szeryezet elnökséqé- ' törjék ·a fasiszta erószakos I és val.amennyi demokratikus I i�. m1
uszak , e-'i'yüt ,m_ukodése_ stb- politikai irányelveinek megvalósításában a kulturális forrada-

�!�an"i:��h,�ai:;:11 md't��
q

;2s".� '
1 

fordulatra irányuló kísérlete- erö akcióegysége. f d�:�;-e���-rJ1::�1�
1 

a fo��az,�';,�i';; lom győzelméért az első vonalban küzdenek a pedagógusok. 
quy, a CGT vasutas szakszer· ket, hogy rákényszerítsék a A burzsoázia és mindazok, 1 c�yuumuko_dé_s legforuosabb fel I Külön köszöntjük azokat a pedagógusokat, akik a három vezetének fötitkára. a_ Franci:' j gyarmatositókra a gyarmati akik érdekeiket kiszolgálják 1 �. -f-�":h, K�loo ·

z
r
o
eJ

c
e,.a

ze
t,
t�en _rog

á
. l vasúti technikum a nevelőintézetek. kollégiumok és a Felső-Kommun,sta Pá-t Politikai 81- , k 1

.. tl . . " • . . ! • · "  · _ ::, �.a o r sz · , ' . • , . . • 
zottságánal< ta<})a, Jean Pierre nep: ugge e�s':ghez vala I ugy veltk, arthatnak a mi 

1 
�ok kOzrall f<ét- és ,öobol fokú Vasutforgalmi Techmkum tannlott nevelik, s azokat, akik 

Griqnon és _Daniel Jourdian, a I Jogana.k elismereset. 
1 

mu.i:ikás-harcos tekintélyünk- � 0V\ . .  f!a�das�gf kapcsola tok I a dolgozók esti iskoláiban és az üzemi iskolákban mintegy li7-
s
d
z
ö
a
1
kszervez

á
et titi<ára .. 

11 
A 1<

1 
ü
á
l-

1 Jelenlen ami·kor a ko~•a·ny nek azzal, hogy gyakran a sze- 1• 
e

J/-k'á��,
el.ozervezeu a'apel- 1 ezer · vasutast oktatnak. Áldozatos munkával segítik, hogy a tseg sz mos vasu szo q - t,• . ' "� •• k .k . z· . 1 

.. . , , á t  1 • - lt • kt d .  1 'l•""t bb lati helyen és lntezmenyben abból a célból, hogy kielégítse m�n re v_eti _ '!- �zo_cia. ista_ o;- �-; nfl< . isme,·te•ése, va lafnin t a vasutas dolgozok · l a anos muve sege, sza · u asa e me .,,"' e 
tanulmányozt� a magya_r vas-

, a trös:tök étvágyát és táplál- szagok nepei i_ra7:ti baratsa- \ er��1�/J��a
et�Ófzá�i�zülf

82
s')!�;��, 

l 
legyen. 

��':,ft� i�•l·at�'i.bT
u�/:,t��ru;;.;:: ja katona i költségvetését, ki gu._n�t. a SZOCl,(llz�ta rendsz�r I t_Jka i tüblázatok .és ra 1zos ii.r• Iskoláink korsz!'rüek, !llert a szo�ia�iz_��s eszméit hirde• 

kesztöseqilnl< ke ·esére Sequy \ akarná kényszeríteni a bérek irant, roko,�zenvunket. Ami- 1 1- onok egé,zft11< "" a kor e Uk, a szebb. kulturaltabb eletre nevelik ifJusagunkat. S 1!"�nd
elvtárs, a küldöttseq vezet6Je 

! 
rög'zítését és szorgalmazza az kor '::\ teszik, akaratlanul is �

.
•!·

h

·
u
. 
I its István· hatunk-e elismeről>b szavakat a pedagógusok munkajaról, 

lrta. 
* illuzórikus, úgynevezett sta.bi- hozzaJ��ulnak _ahhoz, • hogy vezésr!1� 

Ozemszer mint az a tény, hogy tanuló nemzet lettünk. 
Lizációs ten:et, a vasutasok és I dolgozoin.k fogekonyabba_ le- . .  A köny,·bol ,m.eg1smerhe1 Ili, 1 

.. - - • k h= . l "k "tt ' l'- •t tt j gyenek a szocialista. orszagok- az u,emek ben fe,wn vesztes,'.<!· 
, 

N.af!Y orom szamun ra, •=>1Y , v� -U egyu_ az „ a w.m�s-i o ba.n elért •elentős haladá.s és :dllk összetevöit , kelellcezéslik 
meglátogathattuk nlagyaror- ,,atlalatok es kouzolgalatok 

I 1 -
.. . 

1 
ik k . • t o

. 
k".' es rar•ta lmát.

. 
mcgszilnte 

s-ágot ahol a hatalom a mun- többi dolgo=ója. harcolnak l
enyugozo . s ere •r�n • a71:�- :c suk lehetőségeit ,  az e<(yes - : • k ' h l 'llet ; ·k , l • ' lása - yek naprol 1W.pra bizony,t3a.k 11zemek saJfttossá,:au a népi:,a; - J Ó S L AT 

kasoke_ es parasz_to e, _a  o ? 1 1 menye, . -i;a or,za er-
1 

fölényüket a régi kapitalista. dc,ság a•IJa re:acta:ok tük,·ében 
termeles, eszkozok koztula1- dekében. es azért, hogy a d - f l tt A szerző koa k1·e1a·1 rámu,a, U h m· ncas évek t·é t•olna ott a-onnal semmi len 
donná lettek és ahol minden technikai haladás ne súlyos- ren

A 
s':

k
er e e · , . l 

8
1 

v
1
a
é
l
k
:a·

1
a,ok e.0etleges belső gy a ar ' - 1 • � -

• . • :1 é b ld bítsa mén 'obba • . . mt or a magyarors:::agi e - �rta a nak feltárásá!·a 8 gén járhattunk. Tavasz volt. 
, 

ni, mert akkor nem kérdezné-
erofeszites ce ja a n P O og- 1 • " 1 .'!- � maris igen LenforradalmaP szétzúzták 1 · "  onnák feJ,esz,ésénel; le A MP majdnem úgy sütött nek, nem kellene felelni, to-
sága. A::: az ember benyomása, 

1 
nehez munkakorulményeiket. ! h'á zt k F . • 

he:llségelre <>redményei,·e mmt most. A diákélet akkdr is vább kémlelhetném a levegf'--
. t"· f d't tt 'l

. nem ' nyo a rancwor- és h-ntásilra váflaiatl ml!1 ,..., egy �r. ' 0 • v: ag A harcok során a vasutasok szágban a próféták, akik Ma- és népgazc!asu;a:i OsszefügP,és csak a tanulási kényszer miatt eget, hiszen én semmi sem v .. -
utan a helyes vtlagba erke�e.�t épp úgy. mint a tóöbi dolgozó, 1 gyarország számára nem lát- be'l, tfgye:embe vé\-e a dolgo !'Olt néha felhős. akárcsak gyok. 
volna. A híres „szabad vi!ag · 1 saját ta.paszta.Latuk alapján ta.k más jővőt mint a� elke- Z;ók , egyéni érciekelt.ségét Is most. A tanár akkor is kérdé- Két és fél évtized telt el �-k francia rés�e - hony a•t . . • . . . ' .. • .- • log.alkazlk a munka- i l lelve k k d 

. •~ . -: • ".- .- !átJak annak a politika, ha ta- rulhetetlen nyomort es cso- te,·melé•szen·ezés vá•a•n<,nllvi se kel kellemetlen e ett es uzóta és a körúti forgalomban 
a . net•etseg�s_en igényes kifeJe- lomnak a kártevését, amelyet döt. Az a szomorúság, amelyet föbb problémá,ávat, a kl°s. ezeket a kérdéseket akkor is ó3szevil!ant szemem az öreg 
zest haszna.l3uk, ame?11et a ka.- teljes egészében a nagy ipari- ezek az elkésett reakciósok a l.t.zép �s nag�- soroza!u  ..,-,·ár· csak értelmes feleletekkel te- · taná?oméval. Tisztelettel köpitalisták alkalmaznak rend- és finánctóke ural Világosan s-ép és erős Magyar Népkö•- �7\ k

t��
j
!

se
";:'

1

• 
a termelés hetett lerázni. s :óntöttem. 0 kutatott gondo

szerü� �űnös csele_k<;detein�k áll elóttük. hogy · az akciót tdrsaság valóságával szemb;;, sé';.;,- :z m\uy!gm:;':/��;;
m t

� Az elismerés nem maradt el, lataiban. én kisegítettem és fedezesere -_a i:alosagban ?e- nem szabad pusztán gazdasági I éreznek, mértékét képezi an- k_arbantEll'!ás és Javítás meg ha tudtunk. A kedves jelzókkel 
I 

láttam, hogy jólesik neki a sú
lent6s munkasku::delmek sztn- célkitűzésekre korlátozni: ar- l 1W.k az örömnek, amelyet a:::on !�����

7é

•;
v

��a;;1,i'1��he.•��l�!�t 
se_m _fuk_a_rkodott a jó öreg, ha gáf. Emlékezett-e rám vagy 

helye. . l ra kell törekedni. hogy Fran- 1 francia dolgozók éreznek, akik o,»efügg/1 sze,·vezésl relad., iol< nemi lnanyossá!I mutatko_z,o�t csak s=ínlelte, hogy tudja ki 
I958 máJusa -. a De Gaulle- ciaországban diadalra jusson szembeszálltak I956-ban az::al tapas.,a;"'"'h al. módozataival 

I 
a . n;agas t11:domany�k elsa1:zt1- ragyok, nem tudom ma sem. 

féle hata!on; frallciaországi I egy i-alóban demokratikus a fasiszi:a _gyújtogatásrol. 8 iaz�:1;\ 
rl�

1

\f1�JJTe ����IJJL� tasa ban._ Bizony 'f-Zert _ 
a _heza- /:..'qyet a::onban megkérdezett, 

uralomra 1utasa - óta, a t'd-S- rendszer, amely az új, helye- 1 amely az itteni ellenforrada.- uek és , _ a ter- gos tttdas is felszmre keru.lt. A 1'>ár csak úgy szokásbói: 
ut?so�na!<_ _

39. a_lka lom�ial k�l- J sebb világ megteremtésére I lomból tá!'?t me!í��tt. n;e!és 1,11�:i't'11�i�a�i.' elle:iOrz�. tudatl.ansag pedig kivált'otta a ' - Mi lett belóled fiam ?  
le_,t sktraJk utJan ha, c�t . V<?- irányuló változá.sok elótt meg- Delegácio11k orul annak, �;,��.;;;��,:�vő r;.;1,;g;�;:ár1u:� 

t t:náTból is az 6sregi kifaka- Röviden válaszoltam, 4zt 
niuk azert. hogy megor,zzek . . 

� E- 1 hogy a magya r vasutasoknak nak. as : sem mondtam igaza volt annak 
bérük vá.sárlóerejét. megjavít- nyitJa. a� utat. �;n az a apo_n saját hazájukban kívánhat Tábori András: A szoc ial ista 

- Fiam, nem les:: belőled iclején, azt sem, hogy nem. 
sák munka.feltételeiket, meg- és ily�n perspektt�ákka.l nö- munkájukhoz teljes sikert és b,igádok életeról Sl!mm,! Megmondtam - tanár. 
védjék szociális jogaikat, vekszik a szeme ly, hatalom hogy tolnuicso!hatja. nekik A k!acto [';.orsa� neps1<,r a 0, bár már csak ott tarta-
szakszeri:ezeti és demokra- népi eUenzéke és fejlódik francia elvtársaik forró ud- �los ';,�;..,,,!',á�:t rtJ���ke::'l'[11. tuink, gond0ltam. Szerettem F. K. 
tikus s:.a.ba.dságjogaikat, meg- Franciaországban a dolgozók vözletét. zetében Tábor, An<lrás a szo-clat1>1a brigádok életét mua• káját, tn 

t>rcd'\'énvejt és • prob.t 

Soproni őrjáraton 
.,Ezt az állomást pompá- mondotta Puszta József szb-

1 
r
. 
észell.átás. Baj volt a vtllany

sa.n kicsinosították.'' Ilyen \·é- 1 titkár. égőkkel is. A húsvéti forgalom 
len:ényt mond leg:öbb idegen: \ _ Igen jó, hogy a bérrende- 1dejé!1' e'!y-egy fülkéb_e_n c�ak 
amikor 1;1egp11lan!Ja_ a soproni I zés óta cs/Jkkent a flttktuáció. I egy egő egett. J!-mmónraksz?da 
GY!>EV-all,m;as epul:tét, _s a Az emberek szívesen mara.d-

1 

hol van, hol _mn?s. S miv_eZ 
",ragokkal_ d1szitett k'?rnyeket. nak a i-asútná.l _ tette hozzá olya!' so� szo �s!k. Sopr�n al-

_,Ha ma.Jd megke::dod_nek a Tar 'árt Ferenc állomásfőnök. l_oma.s _ csinos1tasarol, ker_�e?,t 
sopro!!' hetek, a��or �e;:zenek _ �z ís kedi-ezö. hogy az ál- en, mikor l_�sz megfel�ló _olto
korul - mondJak b1.zakod::a lomásunkat tot•óbb fejles�tik. ::o;e. _:n?sdo1a � ko_:srmuhely 
a vasutasok. Jogos a b1zakoda- Két nagy teljesítményű Di.esel- dolgo._óma.k ?_ E�ek a� !mbere_k 
&uk, hiszen. társadalmi mun- mozdonyt kaptunk a tol.atás- egy �imustral_t s:::en:i:elykocsi
kaYal ho�ak rendbe _az e_lh?- ho::. Nem is volt fennakadás a szekrenybe_ ke�ys_ze rultek, es 
ny�goll állo:"ás kornyeke_t. tranzit forgalom megszen·ezé- , 

munka után vodorb_e�: lavó�-
Meg az osztrak vasutasok ts sében ban mosakodnak. K-ulonben is 
segítettek. hogy mihamarabb · az ideiglenes „bódék" csúfítják 
elkészüljön, a park, a virág- A belföldi megbizásuknak is az állomás környékét. De ed-
agyás. maradéktalanul eleget tettek. dig ígéretet sem kaptunk, hogy 

Ez is bizonyítja. hogy nem Grafikusan töiiénik a,: iparte- javulni fog a helyzet. 
akármilyen emberek teljesite- lepek kiszol�álása. A darab- Több figyelmet érdemelnek 
nek itt zolgálatot. áru-forgalmat tizenkét gyújtó- a fűtöh:lZlak. akik az elmúlt 

- Három brigádunk nyerte 
I 

kocsi látja el. A közúti gép- 1 évben is kitűnő termelési ered
el a legutóbb a szocialista. ci- I 

kocsituvarozást is sikerült 
. mfoyekkel büszkélkedtek. A 

met. Val.amennyien úJ „hajtá- ügyesen megszervezni. A szocialista brigádok száma a 
sa" a mozgalomnak. mert éi:ek- ! GYSEV-állomás jó munkája 

! 
fűtőházban tizenöt. A kocsimü

/.;(!1 ezelőtt ebben a versengés- 1 elsősorban a szocialista kollek- hely, valamint a \illamo�mű
ben kudarcot vallottunk. Ma 

I 
tiváknak köszönhető, amelyek- hely dolgozói már úgy döntöt

mrir újra él a mozgalom. Friss nek a versenyében tavaly tek. hogy megszerzik a szocia
erókkel, kitúnó dolgo:::ókkal j' Pichle• Rezső forgalmi szolgá- 1 lista műhely kitüntetést. 
erósödött a szocialist.a brigád lattevö brigádja vitte el a pál· Forrai János 

Gárdos Maris:.,: Kukoricán 
térdepelve 

SZEGEDI VASUTAS KÉPZÓMÜVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA 
Gárdus Mariska trónő a SzáliJ gonct01„ 1 . • clma kölly- Szép k1á!1itás keretében I szek sze>rgalmasan dolgozMk 

ve után, most úJ könyvvel adott számot munkájáról a és arra törekszenek, hogy a 
On·cndeztell meg az olvasókat. szegedi vasutasok képzőmü- vasutas élet és városuk jellem_.. szerző. Kukoricán iérdepel- resz köre. A kör 15. kiállítása zó vonásait művészi eszközök
::erf

m
itct�Jgé��">'VJz "1�';:ni

gy gazdag anyagot tárt a közön- kel örökítsék meg. A kiá!!ított 
l<ön,,yed é•Ctek,')dé,.t keltő ség elé. Különösen Szegfü Já- müvek bizonyították, hogy 
�]��s':,'�s;;;;

at.lr��ue;r ok"-0;at 1t/ n�s, Szók� Gyöző é� Bed_e lst- szorgalmas munkájuk nem volt 
sada;n,

.
I élet 

. 
urámaf rei lődéS<! 

1 
van kepei tetszettek a latoga- eredménytelen. 

h:öz!Jca. rend.-:fv....11 izgalmas vát• tóknak. 
toz_asok . k ,vetkezménye1ként Dokumentálta a kiállítás Sziládi Sándor 
1��k

m

.�� (���ts

'
0t?��-v�ö;,�!,�e.';; hogy a szegedi képzómü.vé� Szeged 

lapján - a c.lo'.gozó töme!.!ek igazsá�os harc mak á:Ut ma radando em�ket és e•1nek a 
hösies ha1·c·1al, keretébe u. ;eszri be ö Jegöntuda:o!:2abb dolgozót< h:-1iz Jelmes Pletét Kártyacsata helyett irodalmi est 

Dr. Vikár Gyllrgy: 
Csak ideges panasz A Miskolci 1!:pitési Fónök-

, 
Jyaépitőknek a misk,oki zene-

Ple<.1,01•1� Kö") ,·loadó) ség 1de.iglenes és telepi tett i,;,kola és a tanácsi zenekar 
ke�yv ;,:n�

n

�=�rózis�z,1r1 s�J� munka..�Hásain korábban a hangYerscnye is. Júniusban 
3lindvéglg teb,l inc,elö s,1:us. kártyacsaták jelentették a dot- .. Miskolci séta" címmel iro
ba'l , szám1al,1 , orvostörténel i gozók legfőbb szórake>z:'..<s:lt dalmi estet rendeznek a p:'i-példáva!. él�ltarif kisértetek Kevés könyvet olvastak, füme: lvaéoitők rés.zé-re. 'eirá.sárnl sz!ne,f•ve t•�z:ázza ritkán láttak a pályaépítők. · válóban gazdag ez a kul-
f;,fe;i:��;,��r

c
•
e
J'. 'é ch;/(��rlá�� Most más a helyzet a főnök- turális program. Jó lenne, ha 

hátter·et, a reflexek és a ség 160 férőhelyes modern legalább ennyire törődnének a stress s1,erepét. E_,i követöen munkáisszáJ-lásán amely a Mis- többi miskolci vasutas mun
� l��;�

o
�,��!':ia 

él
t�

b
�

I 
c:a��ict i P�I� kolc-t!sz_ai pályaudvar köze- kás·zállá:s lakóival . . .  

� társadaimr konfliktusoka:. lében epult. Kisvárdai JánM 
a, egyes neu1·01i'<us kórkép ki I A szakszer-vezeti bizottsáa Miskolc afa lrnl s;;, és a 

„ iry0gyulás le- segítségével helyes irány!:>'!;; hetl\ségét Ktllö1 se� megkaoó . . ; . . és rendklvúl tanulsá .�os a t ár• feJleszh a de>lgozok kulturali,; 
sada mi bell :eszkedés hi báiból érdeklődését a munkáis..száll6 E'Ie'nk klube'let Ka'lban 

címért küzdök; népes tábora - mát. 
eredő konfliktusok ábrlzolá-

, 
önkormányzata. A város.i ta-sa. nács műv,elódési os.ztá{ya i� 

-------------- segíts.éget ad. Rendsze1·es�é h 
A káli vasutasok klubjában 

váltak az egészségügyi és L�- ó=pok óta élénk élet folyik. 
merettel."jesztő előadások. A ,�_ sz_aba_d idejükben s�ó_r!lko=;-Sopron-déli állomáson is bizakodó a hangulat 

- Hat év alatt hat vezér
igazgatói dicséretben részesül
tünk - hallottuk Voloscsuk 
Antal állomásfönöktöt Sopron
déli állomáson. - Nekünk is a 
három szocialista kollektíva az 
erősségünk. Pesky Ferenc, Ko
pácsi József és Horváth Scin
dor brigadja derekas munkát 
végzett az utóbbi időben Hogy 
mi a brigádok sikerének titka ? 
A munkához való becsületes, 
jó hozzááll.ás. 

Mit jelent ez? Az elmúlt ne
gyedévben hatezer kocsival 
többet továbbítottak a tranzit 

3 millió forintos szénmeglakarítás filmvetítésen klti.il már kép- m t•agyo vasutasok a biltardtol 
- Jó lenne az is, ha még zóművészeti kiáJlítást. hang- a t_elev_ízi_óig, a sakktól az a.s_z-

többet töródnén.ek felettesetnk ve�nyt és irodalmi estét is 
I 

tahtenisz,g mindent megta_lal-
a korszerűbb munka feltételei- Az első negyedévi eredmé-

1 
tartására, a szolgálat pontos rendeztek a munkásszáilló Ja- , 

nak. Nem véletlen., hogy szme-
nek biztosításával - egészí- 1 

nye!<1"6_1 �zámoltak be '.1 debre- ellátására
_. 

hogy kevesebb le- kól részére. sen töltik szabad óráikat a jóL 
tette ki az állomásfőnök sza- cem fu.toház legutóbl:li terme- gyen a kesés. _Külö".ös.en i?l �ik':r'li�t a I be1·endezett_ klubh_elyiségben. 
vait Bejcz, László. - A tola- j lési tanác�kozásán. A fűtöh�z I Marosán Pál m1s.kole1 munka� kepzomuv«. Igen nepszeru a teke is. 
tást például egy 326-os soro-

, 
m?zdonyai a tervezett 6•5 "!1''.1: Debrecen szek kiá!Htá«a. Tetszett a p6-

j 
1962-ben a klub udvarán egy 

zatú mozdonnyal régezzük. l,o 100 etkm ,hefyetp 7·5 �illw ----- ------ ------ Jedett tekepályát építettek. A 
Két új vágány is elkelne a ré- 1?0 etk

l 
11; tel3es

d
it_m

b
enyt ertek jórészt társadalmi munkával 

giek mellett. Annak nszont e, az e so negye ev en. • k • , 
E' , , 1 é;:Jült pálya - mint késóbb ki-

örü!ünk. hogy a kulcsos valtó- 1 A tervhez viszonyítva 4960 A ludas,a d1cserete vzaro derült -. a versenyszerű teké-
ka.t lecserélik, és modern biz- 1 tonna szenet taka·rítottak meg, .· . k , k d , • , zésre nem alkalmas. Ezért a 
tositó berendezéssel dolgozhat- / melynek értéke meghaladja a A budapeS!-miskolci von.a- a ffiUíl  asa a em laíl  közelmúltban újra aszfaltoz:-
tunk ma3d a jövőben. 1 3 millió forintot. A kiviiló lon utazói<; 7:em egysze� emle- . . . . 

1 
ták. Az aszfaltozó mestereknek 

_ ,. , . . . \'ontatási teljesítmények el-
f 

g_etik. �tc�eroen _Luda� allomas A péc_si . igaz�atosag sza!'- ti'bb mint 10 tekézó társadalmi 
A fűtohaz1ak IS helytallnak . .  ·t „1 a ·t tt f " t"h . 6 t1sztasagat. Az allorna.s ko!lek• 1 szervezeti bizottsaga a mult munkás segttett. A viUanysze-erese 10 se�• e e a u o az t · ·j · 1 1 d '  · t ó I k á  ka.d 

• · • · vonalon. mint az előző negyed- _ . NOHAB mozdonya. A ·gözmoz-
wa a . rasz? f!.a a. ,c_�ere .re. �sze mu7: � e_miat •�- 1 relési és néhány egyéb apró 

ben. Az ipartelepek helyi le- - Az elso _ne'!ye�evben _136 1 ... .. . _ 1 A _fel.vetel, .epulet es korn�eke dttott. �z evzaró el�?st ma- m1tnka. még hátra van, de a 
adása és feladása megkétszere- százalekra tel3es1tett1tk tervtm- d�nyok kozul a legJo?b ered mindig tzszta, qondo_ott. ! JU.s IB-an ta.rt()tt_uk unnepé- tekesport hívei máris birto-
ződött. Mindennap külön I ket - fogadott bennünket Do- menyt a 424 29_!-es gep érte _ _ el Amint a_ ,ia..�ta..�oknak egy kis / lyes keretek �ozott. . kukba vették a kitűnó pályát. 
irányvonarot állítanak össze monkos Miklós fűtöhá7..fő?ö�. lvlagó Ferenc ;S P_ap� lstvan szabad •�e,uk akad, a park- I . Az a�d:mia . ke1:_ete_be_n öt Az új tekecsarnok most már 
Ferencváros rendeltetéssel. - A tervezethez képest mas�el mozdonyvezetok irany1tásával. ��n tevekenykednek . . �csoL- / iroda_Lmi, ot �epz?mui:esz�tt versenyzésre is alkaimas. Ép-

Sok gondot okoz az állomás millió forinttal olcsóbban szal- Három hónap alatt 130 tonna Ja(:, g?n�oz�ak a_ vira_(!oka.�, 
1 

é> ot zene, t'!-rgyu _ eloadást pen ezért a jövóben nemcsak 
tlolgozóinak. hogy több száz lítottunk. • s,ianet takarítottak meg. csmosit1ak al!o'!'asu� kornye'. hallhattak _a . reszvevok. Atlag házi versenyeket. hanem baj-
takományigazítást kellett vé- - Szó van arrol, hogy �b- . • . két. A felvételi épu.let elotti 82 iga.zgatosagt dolgozó vett nokságokat is rendezhetnek 0tt, 
lezniük. Különösen sok baj ben az évben kicserélik a. ré- 1 A termelési tanacskozas so- peron a nyári hó1W.pokba.n I részt az előadásokon. A hall- a káli vas-utasok. Megvan a le
van a fa-. deszka-. léckülde- gi. elavult szerszámgépeinket kat_ foglalkozott a �zemélyvo- valóságos rózsaliget. Ludas j gatók az évzarón emléklapot hetöség arra is; hogy 4 káli 
Jnényekkel. Helyes lenne. ha - folytatta a beszélgetést Do- 1 nat1 menetrendszeruség prob- állomáson kellemes még a vá- kaptak. VSE teke-szakosztályt alakít• 
l,gyetlen állomáson sem tűr- monkos elvtárs. - De tovább- 1 lémájával 1s. Több gondot kell rakozás is. j Gelencsér József son. 
l.ék meg a szabálytalanságot. ra is gond !fW.Ta.dt az alkat- fordítani a mozdonyok karban- (-váry) Pécs (Szige&vári) 
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Középpontban a bizalmia·k munkája Lapunk április 18-1 szán1á-
ban „Délben galuska-este 

Bírálatunk nyomán • . •  

A Hajdú-Bihar megyei bizottság 
gondos vizsgálat alapján érté
kel te a bizalmiatlc munkáját. 
A viz.5gálat kiterjedt, a 
megye teruletén működő 963 
bizaJJmi munkáJjá1ra. Most el
té.rünk rovatunk szokásos 
módszérétó! és beleüipozu1ik a 
megyei bizottság jelentésébe. 

A Hajdú-Bihar megyei bi
zottság a SZOT és smkszer
veretünk közp,oruti vezetőcségé
nek ootáll'ozata a,J.apjá111 a bi
zalmiaklkall viailó fog!a1,kozátlt 
a munka homlokl\.erébe á®ítot
ta. A biwlmiak politikai, �
mai és áilitalámos műviel tségi 
SfiltllVOill'al<ánaik 'llÖVellés,é:re tö
rekrortek, ho,gy emll.tail nagyobb 
h�l, tájé'k<YllO!Jhsá,ggall 
vége,z.h,es;sélk fel!V!i'Lá,gos.ílbó, rte
ve1ió munkláijukat a d� 
közMt. A tiJtlmlli éritelrez!letek 
napirendjérol sohasem marad 
el a bizalmialdcal vaM fog!a:I� 
kmiás. Rend:szeresen ilSl!'Ilertetik 
a jöl bev,á/1,t módszereket, hogy 
azok a megye egész berulebén 
inegv,a!lósuljanak. 

A választások után az új bi2l!rl
miak r,ésre.re egynapos oklta
tá,gt tartottak. Az idei okta.tá&i 
év keretlében öt előadásból álló 
tanfolyamon 27 5 bizalmit ok
tattak. A kis.ebb S'Zalkszer,vez,eti 
bi2l01lbsá•gak bi2Jalmiiai részére 
egy-egy vonaJsz,a!kia:sz központ
já!ba:n - Hajdúböszörmény
ben, Berettyóújfalun, Biharke
resztesen, Nyírábrányban -
renderett tanfolyamokat a me
gyei bizottság tagjai vezették. 

A megyében a sza.ksz,e� 
ti bizottságok is gonddal fog
! alkoznak a bizailimiakkal. Ha
vonta rendszeresen tartják 11 
bizalmi értekezleteket. A na
gyobb swlgáiLati helyeken ne
gyediéV'enként Öl5S2Jevont é.r:te
keiletre is oor h-erül. 

Az éMekezlebek napirendjén 
a smklszervez,et előtt álló fel
adatok szerepe\.nek. A viezető
s,ég tagjai minden ailk.alommal 
el.mon,dj áJc, hogy milyen siegít
s,..."'get VlárnaJk a bizalm!aktól a 
terune1ési, a mun'kavéclel<mi, a 
táxisadalombiztosit:á'5i és egytb 
feladatok tekinteté!ben. Debre
cen állomás I. műhelybizott
ságá,náJ péildáiul a termelési fe
lelős, Kiss János el'V'tá!rs is
mer,llette a bizalmiaikikal, ho
gyan szer,vezzenek egyéni fel
ajá:nJáookat, mik.ént áfütsá!k 
össze a SlllOCiaQJsta brigádok 
vá:J�alásait. A támadalombiz
tosítá,si tanács e1nöke a kör. 
nyeret-tanu.lmá,nyozás mód
:;;.ereit és a rendkívüli segé
ly.ekkiel kapcso1atos p,roblémá
kat ismertette. Az utóbbi idő
ben rendszeresebbé tett.ék a 
bizalmiak tájékoztatás-á-t a kü
lönböző rendeletekrol és ha
táa-oziatokról. 

Mindez fflzteti hatását a '"1·-·•- ügyében. A biT;almi csopoITtok tészta." címmel bírálatot közöl- •· , 

1 

- Május elején tartották 
., "'"' ,,__,..,.,, M'"'"'' • ,  k,-" ,_._, 1 tonk a vá.-nnlotai üzemi kon"- liozlemeny Szegeden az önálló énekkarok 

miak munJcá,jában. Ak.tiv�tá- Üo=Oaa-,, JO '-""e"'"v = - h · .-- ' vizsgáztatását, rangsorolását. 
suk m

�
, 

rendszeresen 
be- lemi.iJket péld�, hogy az P.pí- a munkájával kapcsolatban.  A MAV TisztképZó Intézet A 75. éves jubileumát ünneplő 

számolnak a munká'l"Ó!, bált;.. tési Főnökségnél 7 dolgozó A megjegyzésekre Bátor Imre 1952/54-ben végzeU hallgatói I szegedi MAV Hazánk énekkar 
ran bfoállják a hibáim�. Ja,vult csailádi házának építését segí- konyhavezető válaswlt. 1964 június 27-én 14 órakor I két aranyfokozatot szerzett, 
11 szakszervezeti rendezvények tették társadalmi munkával Felháb<;)rftotta a bírálat, tarlják találkozójukat Buda• 
látogatottsága, mert a bizaJ- 1963-ban. mert mint írja azért „nélkü,lö- pesten a Keleti pályaudvar - Brüsszelben rendezték 
miak JleLhívják ezekre dolgo- � az igazságot". Ugyanakkor kuUurtermében. ErdeklődnL meg a 16. Nemzetközi Vasutas 
wtársaLk figyelmét. Mind A szolgálati vezetők többsége a ő is elismeri, hogy február 3• illetve jelentkezni lehet: Ge• Eszperantó Kongresszust. A 
több az olyan szoJJi.álati hely, bizalmiak siegítség)élt is igényli :ín délben valóban galuska rencsér Sándorné címén. Tele- kongresszus ifjúsági összejö-
ahol a termelési. tanácskozás a 62lálll<itási és a termelési ter- volt: este pedi� !tüfőtt �zta. fon: 39-32 és 54-70. vetelén dr. Ferenczy Imre a 
elótlt a bizaftmiaJc megbes2léllik vek végrehajtáisá!hoz. Viszont Határ?zottan áll1tJa tovabbá, szövetség ifjúsági tagozata-
a dtilgoz61dca1 a napir..endi kér- hiba, hogy nem mindenütt ké- · hogy rlye1: eset csak egyszer I ------- nalc vezetője számolt be az e!-
déseke1:. r.ik még a bizalmiak Vlélemé- for<:;!11t .. el?, . tehát nem „gyak-

1 

. .. .. múlt év munkájáról. a m,;-
A bizalmiak jó munkájáln.a,k nyét kitűnt.eres, jutalmazás ran tortémk, mmt ahogy a - �os2lkv_á� kapott. v?ros gyar vasutas fiatalok ered-

i'; köszönhető, hogy 355 szo- v,agy elóléptetié6 alka,Jmával konyha bírálója írta. zászlot a békescsabai futoház ményeiról. 
cialista brigád működik 11 A Ha,jdú-Bihar · me�ei bi- Ezután csak azt kérte a e

ás
gyiik:

1 
'
t
szociali5ta b

k
rigádja_._ A 

A S d" K megyében, Tíz szolgálati helv ,..,aJmLak munkáij,á,ról al·kotott konyhavezető, hogy teljesítsük 

I 

z z o_ egl'. �osz
„ 

va1 uzem - zege 1 cmzervgyár él-
már a szocialista, címért ver- képünk nem volna reljes ha jogos kívánságát és írjuk szerelobr1gadJa kt�dte a JÓ üzem ünnepségén az üzem ve

senyez. A nevellómunlm ered- nem bes2lélillénk a helyenként meg az igazságot. Megtettük. eredrn�yeket el1ro, a Magyar zetóí elismeréssel nyilatkoz
ményei jelentkeznek abban is, tapaszta:Lható hibákról. Nem Azért elnézését kérjük, hogy j -s.w':J�t _barát�ag nevet v1- tak Szeged-Rókus állomás 
hogy ,tav,aly má,r 23 636 köte- minden bizalmi végez még ez ugyanaz, mint amdt a bíráló selo futohaz1 bru.gádnak. munkájáról, a ;6 együttmű-
tet kölosönöztek a megye vas- megfelelő politikai felvilá,go- már egyszer megírt. őrültünk 1 _ Harminc vasúti hidat 

ködésről, amelynek nem 1-is 
utas könyvttálraiból és 18 mun- siló és ne�ó munk�. Egy ré- _volna, ,h:1 ne':'éhez méltóan azt készít 1964_ben Iindia részére ;;:�!/J;e: élüzem cím meg
'k:álsa:Jradémia műklÖd.Ött 530 szük elnéző az utasítások meg- 1s meg1rJa, nu okozza az étrend a győri Wilhelm Pieck Jármű
ha,11Lgaitóv-a1. 882 dol.g,ozó - kö- sregőiviel, a swlgá!latba itta- egyhangúságát és mit tett. ipari Művek. Tizenkét hidat 
zötroük 63 bi2l8ilm.i - w,sz r.és-zt san jelenrt.kezőkkel sremben. hogy a helyzet megváltozzon. már átadtak megrendelők-
az á!lilami ok!tatásban. A bizialmiakmak is következe- _____ nek. 

a 
- Lengyel vonatok a Szov

jetunió területén. 1963 de
cembere óla a PKP vonatai 
Przemysltöl Koscienkoig 41 
km hosszú vonalszakaszon a 
Szovjetunió teriiletén halad
nak át. Ezáltal 127 kilométer
rel rövidült meg a távolság a 

Néhány egyéni példa: Eger- tesebb munkát kelJ végezniük 
házi Gábor 1947 óta bizalmi a a bruesetek megelőzése érde
debreceni járműjavítóban. kében. Több gondot kelJl for
Csopoi:,tj,á;ból 3 ddlgozó Vlégi,ett dítani az új tagok felvételé
�unkás tanfolyamot, 3 a re is. 
dolgozók esti iskolájá'ba járt. A néháJny évvel ezelőtti 
A csoport minden tagja poli- hel)'7Jethez k,épEst ma lényege
tikai iskdlám jálr, munkájuk ren jobb munkát v<égieznek 
példás. Tövisi Sándor püspök-

1 

sza,�ünk Hajdú-Bihar 
Jadányi biza,lmi mi:Illta=űen megyei bizalmijai, s ennek 
eljá!I" a ba�esietet S2le!I1Vedett és hasa>nát látja a megye egész 
a nyuguíjba menő dolgozók tagsága. 

Tájékozódási verseny a Börzsönyben 

A budapesti igazgatóság sportkörének természetjáró szakosz
tálya fennállásának 15 éves jubileuma alkalmából május 17-én 
Jubileumi Kupa és Csik Judit emlékversenyt rendezett a Bör
zsönyben, Márianosztra környékén. A versenyt, amelyen mint
egy 200 természetjáró veU részt 8 kategóriában rendezték meg. 

A jól sikerüU tájékozódási verseny befejezése után a ren• 
dező bizottság nevében Vlzkeleti László szakoszl.ályveutó 
összegezle a tapasztaltakat, majd · kiosztotta a tiszteletdíjakat 

(Laczkó Ildikó felv.) 

Benzinnel 

ne élesszünk tüzet 1 
Súlyos baleset és tűzkár 

- Ojítási hónapot szervez
tek a zalaegerszegi fütóház
ban. Az utóbbi időben csök

'. kent újítások és ésszerűsíté
sek számát így akarják növel
ni. 

származhat ab):>ól, ha valaki _ Május 17-én ünnepélyes 
megfeledkezik arról, hogy a külsőségek között avatták fel 
benzin nem tüzelőanyag. Batsányiné, Baumberg Gabri-

két város között. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok t::s a dolgozók 
ílgyelmébe ajánljuk a következö
ket : 

Az év elején ezért égett le ella mellszobrát Tapolcán, a 
Nagykőrös közelében a Szen- tóparti Batsányi parkl:>an. Eb
tesi P.pítési Főnökség egyik gu- ból az alkalomból emlékün
mikerekű lakókocsija. A ben- nepségre került sor a Batsányi 
zinnel begyújtónak sikerült Művelődési Otthonban. 
kimenekülnie a kocsiból, de a 

20. számból: 219 1964. Tit.k. A la• 
kásügyi eljárás szabályozása tár-
gyában kiadott utasít.as mócfosi• 

fordí- 1 lása. gondatlanság több mint 100 - Hét millió forintot 
hídak zo

1
t1;.Íi

8 
;!�;_,;z�e Byf;,f.;t;�� �l: ezer forint kárt okozott. tana.k az ídén vasúti 

Kiskunhalason a fűtőház , felújítására a miskolci 
építkezésénél súlyos égési se- ' gatóság területén. 

igaz- lomáson. 
112 586/1964. 1'3. A. Gépjárművek 

beket szenvedett az a fiatal 
dolgozó, aki a felügyeletére bí
zott kályhák tüzét benzinnel 
táplálta. Cs. J. 

HELVÉCIÁN SEM KÖNNYŰ 

tárolásának tilalma az állam-
- ,,Szatannasiitó vonatok" ���:: üzemi ct:>lókra rendelt te

a Bükkben. A festői Bükk 112 269/1964. I 3. e. Az Allalános 
hegységben megindult a for- BaleseteJháritó és Eg,.,,zségvédö 
galom a mintegy 25 kilométer 0

rf:f1�1J�:
ál

r'2.mtosi�
ás

:�kmal hosszú vonalhál6zattal ren- fllmokt.atás szabál) ozása. 
de!k.ező kisvasúton. A kirán- 21. sz:ímból: 1 1 2  602;1964. I,4. A. 
dulók kívánságára az anck>kuti Rádiók és televíziók u,emeJte1;-se. 

fomisnál szalo;nnasütő helyet é,,;'�;:i:!;,/é�etb�é�;té;�
4165

' 
1e löite k ki. Az e lsö ,,szalon na-

, Helvécia csinosan, rendben sütő" vonatnak nagy sikere 
fogadja az érkezőket. Meglát- volt. 1 

A k t� • szik, hogy szocialista brigád D há 
. . __ ., j szer esz OSeg Üzeni 

- o nyw es n.,,,..,o-
1 

dolgozik az állomáson. Ezt hir- hányzó jegyek a román vas- Szücs Ferenc Hat· ·an, Antal Jódetik a hivatalos helyiségben útakon. A CFR vezérigazga- zsef. Ba!<ó Jáoos, Kisvárdai János 
k:függesztett emléklapok, ok- tósága ez évtől kétféle dohány-

, 

Miskolc, Tótka Kéroly, C<serhátl 
levelek is. zó és nemdohányzó jegyet f,:'Ji5

e
�,.1r?J;,rBt:J:.t· yd::,

Y
�!�en��� 

Könnyű nekik - mondhatná árusít a távolsági vonatokon. Imre Győr, Boldizsár Gyula 
valaki - hiszen kis állomás Az utasna� az utazás meg- �;i;;!�

ba
.rán�

aro
�\re�t;, �'.;: 

Helvécia. - De vajon hány kezdése elott el kell döntenie, tor Imre �'árpaiota, Ho!f• 
hasonló kis állomás van csak milyen fülkében kíván utazru. mann JózsPf ,·eszprémvar-
a szegedi igazgatóság területén, _ Aktívaértekezlete.n is- ��:icr:é'::�i����s��;;[{�';s= ahol talán még könnyebb len-

t t, 
, . , zseíné. Kocsárdl Tibor Budapest. 

ne a munka mégis sok a pa- mer et ek az uj munkasvedel- Perlaki Gyula Sopron. Bognár Ká-

nasz, a probléma. , mi törvényt az Omiskoki Pá-
1 

roly Tapolca. Mesterházy László 
, . . lyafenntartási Főnökségnél. A Székesfehérvár: Leve)eil<et> lapunk 

,:ValoJában !lem 1s olyan szakszervezeti bizottság tltká- anyagához felhasználJUk. 
konnyú HeJv�?ián a szolgál�t: rának tájékoztatója után ter-hat _termelos,zovetlrn��t e� al- mékeny vita alakult ki. larrn gazdasag, egy foldrnuves-
szövetke:ret és e.gy szeszfőzde 

1 - ünnepélyes külsoségek LAKÁSCSERE 

A feledékenység tárháza 
szállít Helvéciáról. Különösen között rendezték meg balla
a termények betakarítása ide- gási ünnepü,ket a békéscsa
jén nagy az állomás forgalma. bai MAV Nevelőintézet végzlis 

Helvécia dolgozói most a diákjai. A szülőkön, hozzá-
szocialista szolgálati hely cím tartozókon kít-'ill az intézet 
elnyeréséért dolgoznalc. Re- volt diákjai közül is sokan je-

- Elcserélném 1 s1.oba összkom. 
fortos tanácsi rendelkezésű VI ke
rületi lakásomat budapestl 2 sZoba 
összkomtortosra. :erdeklődni mun
kaldllben 424-184. 18 óra után 
327-574-es telefonon. 

F@jia. kos§orű� műfogsor a talált tárgyak 1'ö!6ött 

Emberi tulajdons.áJg a feledé- - Mi történik a többi gaz- az elVJeS:Zclt tá•rgyak megkere-

méljük sik0ITel! Sz. S. len voltak a ballagáson. 
1 

„Rakja ki a vasút !" Elso a Hatvani MÁV kenység, s bízváist elmondhat- dátla,n holmival? sésével is. Gyakran jön111ek ide 
juk, mi magyarok ebben sem - Három hónapig őrizzük, két.9égbeesett külföldi turisták, 
áfl!lunk r>osszul. A Keleti pálya- s ha senki nem jön értük, át- akik megérkeztek Budapestre, - Ezt mondja a villamos A hatvani járásban 1s meg
udvaron a taláJt tárgyak kere- adjuk a Bizományi Aruhá.z- de a csomagjuk v,alahol Bécs- felsővezetéképítési főnökség. rendezték a kétfordulós me
lősége valósá,gos tMháiza a fe-

1 

nak. 

1 

ben, vagy Párizsban maradt. úgy mondjálc em, mintha ők gyei lövészversenyt. A verse-
ledékenységnek. Tömött pol- Sok olyan holmi is V'aI1 itt, Az európai vasutak együttmű- nem tartoznának a vasúthoz. nyen a Hatvani MAV lövé-
cokat t.aláJ a látogató. amit eladni sem lehet. Ki ven- ködéséhez hozzá,tartozik az el- Aprilisban 27, május�an. 25 \ szei is indultak, s a verseny 

- Érdemes itt körülnézni - ne meg elvesztett műfogsort? vesztett csomagok expressz- kocsi áru érkezett c1mükre ; összesített eredménye alapján 
mondta Fekete Károly h..\eres- - Mert ilyen is van. Találtak áruként V'aló dijmentes tová.1:- Tiszalúc állomásra. Minden 

1 2957 köregységgel az első he
kedelmi hivata.\nok, a taJá!lt néhány koszorút, sót még egy bítá:sa. Legutóbb például Ba- kocsit kényszerkiralcással kel- lyen végeztek. Az egyéni ver
�gyak ke�ője. Ah�ny fE;jfát is. (Aki�k szánták, ta- zelből _érkeze_tt id<E; egy . női lett kiúríteni. 

1 
senyben Gulyás József, Juhász 

targy, �n11yt en�ber bossz1:saga lan Jeltelen sirban nyt1gszik �rnyo. T�aJdonosanak _m1:1d- Érthetetlen magatartás, hi- Ferenc, Marosvölgyi János, 
�a1t mogotte, hiszen �enki_ sem vala�ol . : .  ?) • 

°';'Sze 3 fonn,t vámkezelési kol,l- szen tudjálc. hogy a késedel- 1 Széles lstván és A nderk6 Fe-
orol annak, ha utazas kozben Srep fiatal p,a,r mosolyog a sieget kell.ett f1zetme. 

\ 

mes ralcodás milyen kárt okoz·

! 

renc · t l r·g l él ó 

1 
elveszíti valamelyik csomag- fényképről. �jnye, szabad ilyen A talált tá,r,gyak ke7.,eló,égé- a népgazdaságnak. a vasútnak ered;\ 

� 1 ye emre m t 

ját. kedV1eS emleket elhagyru ? Rá- . . , e Y · .. 
Ki-• ,., kák k 1. 00 „ dás 1 ég é te '"ttek nek tekmtélyes for,galma arra Bako János Szucs Ferenc 

- Záhonyi 1 szoba. konyha, él�s
kamra, külön udvaros MAV laká
somat elcserélném Budapest terü• 
let.én bárhová. 2:rdeklődni :  Mogyo-
0061 Jenö, Záhony, József Attila u 
26/a. 

- .Elcserélném MA V egyesület! 
házban lévö utcai 1 szoba. hallos, 
komfortos, teakonyhás lakásomat 
2 szoba komfortosra. Cim :  Bp., 
IX.. Ipar u. 11. n. 2. Telefon: 
36-114. 

MAGVAR VASUTA� 
Felelös s:terke<JztO· Gulvés- Ján011 

Felelő� lda�r,- �zabl"I 4.ntaJ 
Szf"rkesztOséR 

Budaoes, Vl 8Pnc.-1Ur o tl 
reJefon� véro„1· t24-1Bt 

UzemJ 59-'M 
rer1es7U · � ��OS78V9 L8 Dk1add 

V�Ualat 
Budape� VTl R8kl"lCZJ O't 54 

Sz.Ikra r.aonvomda 
.. =1,,as, · , osana ,, ron- 8 u m „ r se Jo · v-aJ.l, hogy sok a becsületes 

dok sora.kozn

.

ak _a po.lcokon. - A leg,tob_b elveszi:,tt tá.<r- megta!á.'16. Elmondották azon-

1 

.................................................... .. ························�············· 

Anny1 nm ese_:·nyo._ hogy boltot �rt hamar Jelentkezik a tu- ban. hogy szép számmal jön-
1<:hetne megtoltem ve_le. S�p- laJdonos - f?lytatta Fek�e nek károsultak, akik hiá•ba ke- , � 
}0kban, _kalap?khan es felol- Károly. __ :- Leg3obb, ha szeme- resik csomagjaikat. Évekkel SZAKMAI HIANYOSSAG tökben _sincs �1ány. �y�en ionnek. Ha_pont01;an •1� ezelőtt foglalkoztattak a pá,lya-

- Mtt fele3tenek a leggyak- 1rJá,k az elveszrtet_t t;>.1r� a ,. udvarokon néhány csökkent 
rabban � ;'on;atokon? meghatalmazottnak, IS kiiadi.uk munkaké!)€1SS,égű dolgozót, akik 

- Kfzitáska,t meg , kalapot. �'.1gy postá?, utánvettel elkuld- 1 átvizsgáilták a beérkezett sze-
- K,k a legfeledekenyebb JUk a tu.laJdonosnak. relvényeket és összegyűjtötték 

utasok ? - Ha megkerül IZZ elveszett az elhagyott csomagokat úgy 
- A talá'1t tárgyak mennyi- holmi, ugye- örül a tula;donos? látszik mióta ezt megszilntet

regéből ítélve a szabadságos - vetettük közbe. ték �szek" vonatvizsgáJók 
katonák. Ren!!eteg katona•,ao- - Nem mindig. Egy férfi működnek A pályaudvar dol
k.át talá,lunk. Gazdáiuk ritkán pé<ldául átviétel utáin harai;o-

gozói töb�zör tettenértek iJye
jelentkezik. A sok tt,nvérsap- sa-n földre csapta a ka:J.apját. neket 
kát n<c><!vedévenként á-tadjuk a „Már majdnem válást okozott · 

, • 
honvédségnek. ez az ócskasáq, pedia 30 évig - A taláilt tárgyak kezelo

Egy év 

- 12 800 talált tárgy 

A jegyvizsgá1lók és a becsü
letes utasok a múlt év folya
mán 12 800 talált t;ár,gyat adtak 
be a lrezelős.égre. 70-80 száza
lékukért jelentke:rett a tulaj
don� 

j6! megvoltam a feleségem- sége an_-� fréri az utasok�t. 
mel" - magyaráz,ta boos.zúsá- hogy adJáJ< le a vonatban talaJ.t 
gárna,k oká,t. tárgyakat. Azt szeretnénk. ha 

senki sem booszankodna hiáJba 

A csomag 
Párizsban maradt 

Nemcsak a talá•l t tángyakkal 
foglalkozik a Jrezel&ég, hanem 

keresve elvesirett holmiját . . .  
- jegyezte meg Fekete Ká
roly kereskedelmi hivatalnok, 
amikor elköszöntünk tőle. 

Lőrincz ,János 
- Szép kis vasutas maga! Nem tudja, hogy az 

új menetrendben korábban ér.kezem haza 

HAJRÁ MUNKA 

-- Hé! Ennyire azért 11em sürgős az a tolatá.d 
(Pusztai Pál rajzai) 
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A vasutas társadalom biztosításra 

előirányzott összeg 
1 964-ben 604 mil l ió forint 

A r:a1111ta11 
egésr;sségügyi 

Jalgo11Sól. társaJulo rn bi-;stosítási i 
lielyr;set,-.rál t,írgyu U a sr;sahsaserre•et 

� 
hör:.ponti r:ezetősége ! t „ 

A azak.szervezct központi vezetősége jtinitl.3 s�a n1rugdijba conula3tl.k után az alfa.luk be- i 
12-én iiiést tartott. Az elnökségben helyet fog- ffa:elett összeget. � la.lt G<il László, a SZOT titkára, Végh Lajos A to,·ábbiakban a beszámoló szóvá tette. � 
elnök, Panti Béla. alenök. ,Szabó Antal fótit- hog1, a nyugdíj megállapítása ideje meg ma � 

. I 

[',· . J 
),,, 

kár. dr. Soproni József titkár. 1s hosszú : 30-4:i nap. Elsősorban az időlga- � Pánti Béla megnyitója után Sza bó A nta l  zola ok összegyűjtése növeli ezt az időt. :f;p- � főtitkár tartott beszámolót A t-asutasdolgo::ók pen ezért hoztuk létre a SZOT elnökségének � A Vasútl Tudományos Kut„tó lntéze!ben a, izo t-ópok . segit�égét is . fel�asználj�k . . A kepe,n 
társadalombiztosítasi é., egészségií(IVi helyzete határozata alapján a nyut?dijelökeszítö albi- � Varga László fizikus, tudományos munkatárs, Domany Peter vegyesz es l'lfaros1 Bela, a la.bo-c1mmel. Beyezetóben elmondotta. hogy a vas- zottságokat. Ilyen bizottság 8J helyen mükó- i ratórium vezetője Jái-ható. ,�1n Foto, BaJkor Józ�f felv.) utasdolgozóknak az állalános és üzemi egész- d ik. 1964-ben minden 500 fönel nagyobb lét- � ségüg):i szükségletei eltérnek a nép"gazdaság számú szolgálati helyen felá.ll itanak ilyen bi- :ium1mn11n•um11n1t11mm111111111111111mm11111u1111n11,mmumm1111111um1111111111m11111111nu1uu11111n1111nmmt1t11111111m1m11mu 1111mu1111mmmmt11 

más ágában foglalkoztatott dolgozókétól. zoltsagot. 1965-ben minden 500 fonél kiiebb, 
Ezert a vasút Yezetösége jogot kapott a kor- de 300 főnél na,gvobb létszamú helven nllUQ-
rnányzattól. hogy az állami egészségügyi szer- dijügyi felelős .,;égZi ma;d a. nyugdijazá.i�a 
vek tevékenységét szabályozó törYények és kerülő dolgozók ügyeit. 
rendeletek alapjain. saját egészségügyi háló- A rászoruló biztosítottak gyógyítását · · 1 zatával és intézménveivel biztosítsa a vasutas képzelt egészségügyi káderek, jólfelsze:�1; biztosítottak és csahidtagjaik egészségügyi gyógyintézetek. rendelők és gyógyházak �zol-szükségleteit. gálJák. A ,·asútegészségüg,·i s?.Ol�lat és a 

Ma hozzayetóleiitesen 650 OOO személy tar- szakszervezet gondoskodik ezek fejlesztéséről. 
toZik a vaiutas tarsadalom bíztositashoz bövitéséröl, újak létrehozásáról - mondotta 
mondotta. - A társadalombiztosítási zol�al- 11z elöado. - A budapesti központi okórhaz, 
tatások a népgazdaság erejének növekedésé- a pecali tovabbke=elő, a buda keszi Wdószana• 
,·el évröl-évre bővülnek. natórium. a hévízi. harkán11i é., ba/.atonfiírl'di 

Milf 1962-ben 545 mfllió forint volt. 1111ógyhá,ak. a budapesti közpon ti és 1 vidé-
addllf 1 964-ben már 604 millió forint ki rendelói n téut. t'lllam i11t a S:abadsá11-he11Jli 

a vasutas tarsadalombizlosításnak az gyermck-(1116g111tái szolga1ják az i�nyjogosul-
onzággyülés által eltogadoü költség- • lak 11t1ógyitá.scif. Ezenkívül más állami gyógy-

,·et · e. mtézetckben. klinikakon i 10·011�'it1atunk va -
Az 1den J !HO forin jut atla n egv tén ·le
f;\esen l:JiztUtiitottra. aroít keresetén felül kap 
az államtól, a szakszervezeten keresztül. 

Nem csak szakszervezeti feladat 

A tiir�adalombiztosílásnál szigorúan érYé
nyesulni kell annak az el\'nek. hogy az arra 
raszorulók a legmagasabb szintű ellátast kap
ják. De órködni kell afelett, hogy jogosulat
lanul, vagy szükségtelenül senki ne Yegye 
igenybe a szolgáltatásokat. A gazda,lkodás te
kintetében számottevő eredményeket értünk 
el de még sok a ja,·ítanivaló. Különösen áll 
el a szolgálati fónökségekre, mert egyrészük 
nem tekiflti a. �•astitt ügyvitel szerves részének 
a társa.da.lcnnbiztositási ügvintézést, azt kizá
rólag a. sza.ks:ervezetek fela.datárn,,•� ta rt;a.. 

A s�akszervezeti s1.ervek nagy részének el
lenőrző tevékenysége is hiányos. Nem köve
telik meg mindenült, hogy a szolgálati főnök
ségek a tör\'ényben elóirtak szerinl járjanak 
el. 

A hibák legtöbb forrása, hogy nem rend-
szeres az ügyintézés ellenőrzése, 

felszínes a kifizetés elótli tételes és belső el
lenőrzés. Ezek a hibák szülik a legtöbb tör
venysértést, amelynek a dolgozó vallja kárát 
- mondotta Szabó elvtárs. 

Nem egyszer megtörténik, hogy olyan ösz
szegeket is levonna•'c a. tá.ppénzből, amit tilt a 
törvény. Mindezt eltűrik a szakszervezeti bi
zottságok. pedig a törvénysértések a szakszer
vezeti szervek jogainak csorbítását is jelen
tik. Az ellenőrzés javítása céljából hoztuk 
létre az 500 fónél nagyobb létszámú szolgá
lati helyeken az ellenőm! i albizottságokat. 
Közülük egyre többen már kielégitóen dol
goznak. Munkájuk szinyonalának javításához 
azonban már szükséges, hogy a jövóben: 

1. Nagvobb gondot f01'dítsa.nak az ellenör
zésre, hiánvtala.nul gyakorol;ák a társada.lom
biztosítássa.l kapcsolatos ;ogaik.a.t. 

2, • A sza.ksze-rvezeti biwtts<igok és a. társa
dalombiztosítási tanácsok legyenek a törvé-
1ivesség őrei. 

3. 1964-ben azokon a. szolgálati főnökságe
ken, ahol „ dolgozók létszáma. meghaladja a. 
300 főt, létre kelr hozni az ellenőrzési albi
zottságot. 

4. Szii.k.sér,esnek tartjw'c felkérni a M AV ve
zéri(la.zga.tóját. how adjon ki utasitást „ tár
aada.lombiztosítási munk.q felelósségtel;esebb 
vé11zésére. 

Mennyit jelent a 3"/o 

A társadalombiztosítási kiadásoknak eizy1k 
llagy területe a nyugellátás. 

1963-ban '7( 111 nyugdíjas 533 millió fo-
rint nyugdíjban részesillt. 

Sok dolgozó tévesen úgy gondolja, hogy a 3 
azázalékos nyugdijjá.rulékkal befizet; azt a7 
öaszeget, amiből majd nyugdíját folyósítani 
fogja, Ez az összeg azonba'il 1 963-ban is csak 
103 millió f01int volt. 430 millió f01intot az 
államháztartás fedez,tt. A régi nyugdíjasok 
1,5, az új nÍ/U(ldijasok 1 év ala.tt' kapják visz-

utas be e eket. 1 96l-ban 26 va�u,as bizto.ito•t 
részesul külföld, gyolitykezelésben. Az orszá 
kulönbözo vasulaslakta hel"ein 1 20 fogszakor
vo� mükódik közre biztositottjaink gy�yi
tá ában. 

A szak�zenezet an yagi e.szi'<özeivel ho.:flÍ
;ár11 lt a központi kórha c  ág11létszámáruik nö
�·eléséhez. az új szolnoki kórház építéseh«z, 
n gyermekgyór,yhaz bődté.•ehez. a szumbathe-
1yi 1'endelői11téut kors+ertisfte•Phez. a. békés
csabai ú; rendelő épitéséher, összesen mínt
egu 25 millió forinttal. Nagy összegekkel já
rult hozzá az egészségügvl ellátas javításához 
a vasútegészségügyi szolgálat is. , 

Ezután az Egészségügyi Minisztériummal 
Yaló kapcsolatról szóh·a, elmondotta Szabó 
elvtárs, hogy az állami egészségügyi szolgálat
tól eddig 'nem kaptuk meg azt a támogatást 
és megértést. amit a ,·asutasok joggal eh•ár
nak. A jövőben ezen a téren is elóbbre kell 
lépnünk - mondotta az előadó. 

Magas a beteglétszám 

A beszámoló további részében a táppenzes 
százalék alakulásáról esett szó. 1 963-ban a 4.9 
százalékas lervszámmal szemben 5,4 százalé
kos voll a betegszázalék. Emiatt 

a táppénzre elöirán zott költségeket, lS,5 
millió forinttal túlléptük. 

Ebból az összegből 25 OOO vasutas üzemi ju
talékát lehetett \'olna kifizetni. A múlt évre 
2 700 OOO táppénzes napot terveztünk, ezzel 
szemben 3 OOO OOO nap merúlt fel. Ez közel 
10 OOO dolgozó egész évi munkaidejének felel 
meg. Csupán a 300 OOO többlet táppénzes na.p 
1000 t·asutas dolgozó munk.a.kiesését jelenti. 

A táppénzes százalék ked\'ezőtlen alakulá
sának néhtlny fontosabb tényezóje : 

1. Az időjárás viszontagságainak va.ló tel
jes kiszolgáltatottság. Az étkezési lehetőségek 
gyakori hiánya. 

2. A növekvő szrillítási feladatokkal nincs 
a rányban a vasút múszat1cí fejlesztése. Foko
zódik a fizikai i(lénybevétel. 

3. Vidé1ten lakás és a. túlzott igénvbevétel. 
A dolgozók tekintélyes része 50-100 kilo

méteres kiirzetböl. vagy azon túlról jár szol
gálati helyére. A napi 5-6 órás utazás ront
ja a pihenési lehetőségeket. tetézi a fáradt
ságot. Igen hosszú az utazó szolgálatot telje
sítő dolgozók munkaideje. Többségük 250-
350 órálg van távol havonta. Mindez azt bi
zonvítja, hogy az illetékesek nem fordítanak 
kellő gondot a dolgozók egyenletes leterhe
lésére. Felelősök a sznkszervezeti bizottságok 
is. mert nem tartják kötelességüknek ezek 
félszámolásáért való következetes harcot. 

Nem különb a helyzet a túlóráztatások vo
nalán sem. Jobb munkaszervezéssel bizonyá
ra csökkenteni lehetne a túlórák számát. 

A szakszervezeti bizottságnak feladata. 
elérni, hogy a.z adott lehetöségeken belül 
a, dolgozók minden szolgáltatást kapjanak 

meg. 
Fordítsanak nagyobb gondot a dolgozók pihe
nöidejének biztosítására. A megyei bizottsá
gok vizsgálják meg a területükön a fentiekkel 

kapcsolatos helyzetet és dolgozzák ki a ten
nivalókat. 

Hatékonyabban dolgozzanak 
a beteglátogatás1 albizottságok 

A táppéntes heJ,•ze1 ked,·ezótlen ala�ulá: 
sát betol) ásolo tényezók kbzött kell ;n:'htem 
a beteglá1ogatási munka íogyalekossa�at. J>:,z 
arra rászorulók nem kapnak megielelo seg1t
"6get a be'eglatogatóktól. a lógósok .. �Jbete-

• gek nincsenek leleplezve. Ennek iav1,asa er
dekében a swkszer\'eZeti bizottsógok 

bövílst\k a bdeglá.t-0gató akti\'ab:�lózatot. 
Teremtsenek szoro�abb kapcsolatot más ,·as
utas szakszervezeti biwtlsao-okkal és a szak-
maközi b1zot1•ago'.-:rnL 

Sok hl�nyossá� y;rn• P. en . téren a noi
galati- e; re 2ortvezetok r,=ért>l i�. ·e• lát
jak világosan a m,igas tappénzes százalé-k és 
a tervt'eljesítésben ,·aló lemaradás. a magas 
táppénzes százalek és a dolgozók fokozott 
igénybevétele közötti ö s7.efüggéseket - mon
dotta S1.abó elYtárs. Sok táppénz meriil fel 
indokola tlanul az orrosi li beral izmus köi·et
kt'ztében is. KU!önösen a videki tanácsi, kör-
1eti orvosok lazasága jelentkezik élesen. Hi
ba, hogy az üzemi orvosok és a szakszerve
zeti bizottságok nem keresik a körz.eli 01·vo
sokkal való kapcsolat hatásos formáit. 

A Yasutas dolgozók munkafeltételeiból fa
kadö sajátos és jellemző megbetegedéseiról 
szóh-a, elmondolla a beszámoló, hogy 

1963-b&n az összes megbetegedésn!'k �3,6 

százaléka. reun1alikus, 10,9 szazaleka. 
emésztöszervl, 9,7 s7.ázaléka szív- és ke-

rlncesi megbetegedesekb61 fakad. 
Ezért harcolunk már évek óta. hogy a szak
szervezet és a vasútee,észségügyi szervek al
tal megjelölt munkakörökre vonatkozóan tör
ténjen meg e betegségek toglalkozási beteg
ségként való elismerése. Ezekkel függ össze 
awknak a dolgozóknak nyugdíjaztatási kér
d�. akik a fokozott igénybevétel miatt nem 
tudják elérni a 25 szolgálati évet . a korked
vezménYTe jogosító munkakörben. 

Első helyen a megelőzés 61/jon 

A társadalombiztosítási és egészségügyi el
látás nem merül ki a gyógyító tevékenység
ben mondotta az előadó. Rendkívül 
nagy szerepe van a munkánkban a betegségek 
megelózésének. 

A vasutasok életüknek több mint egyhar
mada! munkahelyükön löltik. Ennélfogva 
nagy feladat hárul a szolgálati fönöksél!ekre. 
a szakszervezeti bizottságokra és a vasút
egészségügyi szervekre, hogy különös gondot 
fordítsanak a munkahelyen uralkodó egész
ségügyi' állapotokra. Az üzemegészségügy az 
orvostudománynak az az ága, amely azt viz.•
gália, hogy a munkahely és annak környezete 
mflyen hatással van az emberi szervezetre. 
Alapvető feladata a megelőzés és a gondo
zás. A me11elózés abban rejlik. hogu ezzel 
késleltetjük a szervezet termé.-zetes elhaszná
lódását. megvédjük a dolgozókat. hogy erö
szakos behatás következtében beteggé válja
nak. 

Az egészségügyi megelőzés a vasúton na
gyon fontos kérdés. Állandó és szívós harcot 
kell folytatni a munkakörülmények javítá
sáért, a doll!ozók eii:ész.�éeének védelméért. 
megbetegedésük megelőzéséért. 

A munkahelyeken az egészségügy iegföbb 
óre az lizemorvo .. akinek alapvetó feladata 
a meePlőzés kell legyen. 

A jó üzemorvos nem a rendelöben, ha
nem a munkahelyem föltl idejének nagy-

részét. 
Keresi, kutatja, melvek azok a hiányosságok, 
amelyek az ott foglalkoztatottak megbe.tege
dését vonhaliák maguk után 

Na�y problém'l persze. az üzemorvosnk ke
vés órl<száma. Rt'ndell<ezések szerint minden 
2000 dolgoZÓ után egy főfoglalkozású üzemi 

01 'ost kell foglalkoztatni. A vasútegészseg
ügyi szolgálat a legnagyobb erófeszités elle
nére sem képes ezt biztosítani. A vasúton je
lenleg 23 fő· és 90 mellékfoglalkozású üzemi 
on;os dolgozik. Tovább rontja a helyzetet az 
a tény, hogy a vasút fol.vamatosan üze�l, 
de a vontatási és [orgalmi telepeken e)Jel 
ninc� orvos. 

Az üzemorvosi ellátás javítása érdekében 
szükéges az Egészsegügtli Minisztéri umhoz 
fordulni a létszám- és óra z.ám felemelését il
letően. Uj üz.emorvosi rendtartást kell kiad
ni, hogy a jelenleg dolgozó üzemorvosok 
téN•legesen betöltsék hivatásukat. 

A szakszervezeti bizottságoknak is elsőren
du feladatuk harcolni a betegségek megeló
zá< 'ért. Eit van hi\'at,·a seiiteni a társa
dalómb· ,•o,itii I tanácsok ei; · ��egüg1'i albi
zn t sága-; Elsoctlel'\e. tennivalójuk az üzemor
vost támogatni munkajában. Egy-két esotlöl 
eltekintve. azonban ma még nem töltik be 
kellően a szerepüket. Nem kísél'ik tigyelem
mel a betegstatintikát nem találták. meg az 
c::iyuttmúködés hell·es · formáját és módsze
reit az üzemorvo sal. 

Komp/ex egészségügyi tervet 

A megyei bizottságok gondos•lwdja.nak 11r
ról, hogy az egészségiigyi a lbizottságok min
den helyen betöltsék feladatukat. Az üzemor
i:-0ssa.l közösen doloozzák ki a komplex e1JéSZ
sé11ü1J11i tervet. 

Az üzemi orvosoknak, a tá:r�adalombiztosi
tási tanácsok egészségügyi albizottságainak 
másik fontos feladata a gondozás. A ,·asúti  
munka természetéből kifolyólag sok dolgozó 
válik idült beteggé, csökkent munkaképessé
gűvé. Tehát olyan betegségük van, amely 
miatt rendszeres orvosi fel ügyeletre, gondo
zásra szorulnak ahhoz, ho!lY egészségük még 
a könnyebb munkakör ellátására is tartósan 
fenntartható Jegyen. 

Az üzemi i:i;ondozás gyengeségét bizonyos 
fokig visszaiükrözi a rokkantsági nyugdijké
relmek száma is. 

1963-ban 26411 dolgozó adta be rokkant-
tá nyilvánítási kérelmét, 

melyből 2272 munkaképességének csök)<enése 
olyan nagvmél'\'Ü volt. hogy elérte a 67 szá
zalékot. Ezeket rokkanttá nyilvánították. 
!\l(indqssze 368 dolgozó kérelmét utasították 
el, i lletóleg ezek munkakép�ségének csök
kenése , nem érte el a rokkantsá.rz határát. Ez 
a néhány adat is bizonvitja, hogy milyen 
naav jelentősége van az üzemi gondozásnak. 
milyen nagy a felelóssége a szakszervezeti 
bizottságnak és az lizemi orvosoknak. 

A7. egészségügyi albizottsáe:ok teendőinek 
taglalása után arról szólt. a beszámoló, hogy 

a vasúton lényegesen kevesebb azoknak a 
munkaköröknek a száma, ahol csökkent 
munk"képes�égüeket lehet foglalkoztat
ni, mint amennvi az ezekben a munka-

körökben elhelyezendök száma. 
Ezzel párosul mé!!. hogy a vasú lon az lizem
eE!észsél!Ügyi ellátottság nem kielégítő. Ke• 
vés az üzemi fektető. hiányos az orvosi reb� 
delök szakfelszerclése. 

Nincs kellő ös�zhang az et?észségügyi és 
betee;látog�tási albizottságok között - mon
dotta - Sza bó elvtárs. - Nem ellenórzik. 
hogy a gondozott otthon úgy él-e, aho'l'y 
a.zt az orvos elöiria. Szii ksénes Ol11an aktivi.s
tn11nlóznt Tétrehoznsa. nkinek a.z lenne a f01-
ttdata,- hog11 ellenörizZ•k: " ,10nrir,•nttttk ott. 
hon az orvos utasításai szerint élnek-e. 

A szakszervezet isme,; azokat a nehézsé
l(e�t és " <.z11k anyagi li>hetös�!!eket. ame
lvek !!átoliák, hoC!v az egés.séeileyi szolgálat 
l?Ynrsabban tejlódhrssen. Ezért siet anyaqi 
eszközökkel is a dole;oznk •<'e;ítséeére. A szak
S7ervezet ;,nyal!i tám<Jl!alá�val valósul meg 
P!!V sznci�lis otthon. a szombat-helui , ;, m;&
kolc/, a Landler Jármtijavitóban és Celldö-

(Folvtatás a 2. okla.icm.1 
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10 OOO hallgató a szakszervezeti 

politikai iskolákon 
Az 1963'64. oktatási évben 

másodszor került sor szak
szervezeti politikai iskoiák 
szervezésére. 1962,63-ban 437 

iskola induJ.t 874! halloatóval. 
,:1uJ·o4-uen �14 isr<o1ana1e 
10 445 részvevöje volt. 

Az iskolák szervezésében 
különösen dicséretes munkát 
végzett a buoopesti bizottság, 
ahol 254 iskola indult az el
múlt évben 4500 hallgatóval. 
Ugyancsak jó munkát végzett 
Csongrád, Borsod, Vas és Haj
du megye bizottsága is, 

Jó propagandista 
- jó iskola 

A propagandisták kiválasz
tása csaknem mindenütt nagy 
körültekintéssel, a pártszerve
zetek aktív támogatásával tör
tént. Sok helyen párttitkárok, 
megyei bizottsági tagok szb
titkarok es ve,eto,,-,g1 tagot<:, 
szolgála ti főnökök, értelmisé
gi dolgozók vállalták ezt a 
munkát. Az a tapasztalat, hogy 

� voltall eredményesek 
az iskolák, ahol a.z elö
adók má.r korábban is is-

merték a ba,llga.tókat. 
A propagandisták hozzállása 
nem egy helyen példamutató 
volt. Jellemző erre, hogy a 
túrok szolgálati idejének meg
felelően két vagy három egy
mást követő napon is megtar
tották az előadást és a vitát 
- például a debreceni és a 
miskolci fútóháznál, a kis
kunhalasi pályafenntartásnál 
és állomáson, Kál-Kápolnán, 
Dombóvár állomáson, Miskolc 
Ti&zai pál11audvaron stb. A 
pá]yafenn tartási és építési 
szolgálatnál a zord tél és a 
fagyszabadságok miatt sok 
helyen szünetel tették az isko
lákat. Az elmaradt előadáso
kat a jó idő beálltával pótol
ták. De fgy tettek olyan he
lyeken is, ahol a vonatkorláto-

zások idején nem tudták 
foglalkozásokat megtartani. 

a dését. Jórészt ennek is betud
ha tó, hogy 

Elsősorban a propagandls
tákon múlt a hallgatók 

aktivitása. 
Egy-egy jó bevezető előadás 
- helyi példákkal konkréti
zálva - alapot adott a beszél
getésre. A propagandisták 
nagy része - akik elé azt a 
feladatot tűztük, hogy egy-egy 
anyag lényeges mondanivaló
ját véssék a hallgatók emléke
zetébe - megengedte az el
kalandozást az anyagtól, de 
legtöbbször sikerült visszave
zetniük a beszélgetést az ere
deti témához. 

A témák tetszettek 

Az aktivitással kezdetben -

a megjelenés általában 
70-90 százalék. között 

mozgott. 
Ilyen irányban hatott az 
olyan szervezés is, hogy sok 
helyen alkalmazkodtak a fog
lalkozások megtartásánál a 
bejárók miatt a vonatok indu
lásához. 

A technikai feltételek álta
lában biztosítottak voltak. Az 
elmúlt évhez hasonlóan azon
ban 

még most sem használták 
ki sok helyen a lehetösé
geket a szemléltető okta-

� illetően. 

különösen az 1. évfolyamon - A közép- és alapszervezetek 
baj volt. De ahogyan a kot-

1 

az év folyamán egy-két eset
lektiva megismerte egymást. ben vezetőségi ülés napirend
úgy vált tartalmasabbá a zpe!!- jére tűzték a politikai iskolák 
beszélés. kérdéseit. Szerepelt a problé-

Kfilönösen eredmény- m'.1 a� szb-titkárok �lekezele-
nek mondhatók azok az tem 1s. Emellett mmd a me-
iskolák amelyeknek egy- gyei bizottságok, mind a szak-
egy s,,.;cialista brigád tac- szervezeti bizottságok év köz-

jai voltak a hallga.tói. ben is igyekeztek segítséget 
. . adni a hallgatók.nak és a pro-lde sorolhatok a szállashelye- pagandistáknak. Nem egy he-ken tartott tan.folyamok 1s. 1 á tv 1- · · "I · Említésre méltó peldául hogy yen a .� r . eze oscg1 u es na-
. . ' pirendJen is szerepelt a poll-tavaly 5, az 1dén pedig 17 bu- t'k · · k lák k · d · dapesti szálláshelyen tartottak 1 a, 1s O ' er ese. 

politikai iskolát. Jól sikerül-
tek a tanfolyamok a miskolci Csak ahol minden feltétel 
építési fönökség szálláshelyein 
is. 

Ellenkező volt a kép - kü
lönösen kezdetben - olyan 
tanfolyamokon, ahol több szol
gálati ág dolgozóit vonták 
össze, vagy a műveltségi szín
vonal tekintetében voltak nagy 
különbségek. 

Az aktivitáshoz hozzájárult 
a témák helyes összeválogatá
sa is. Ez egyrészt a politikai 
iskolák célkitűzéseinek meg
valósitásat segítette, másrészt 
felkeltette a dolgozók érdeklő-

megvan 

A szak5zervczeti bizottságok 
egynémelyike elsősorban a 
szervezésnél követett el hibát 
azzal, hogy 

megkérdezés nélkül is vet.. 
tek fel dolgozókat az is
kolába jelentkezők listá-

jára. 
Ezt a hibát rövidesen korri• 
gálták, s csak az önkéntesen 
jelen tkezőkct küldték az isko-
lákra. Ennek tudható be, hogy 
a lemorzsolódás minimális 

Pályá§ati lelliivás volt. " 
Találko'l:lunk olyan esettel 

is. ahol a feltételek hiá'Yly�· 
a budapest.i E:pítölpari és Közlekedési Míiszakl Egyetem ban erőszakolták az iskolák 
k.oollekedésl üzemmérnöki kar, városi közlekedési szak esti szervezését. Ilyen helyeken 

és levelező tagozatára. egy-két foglalkozás után meg-
A budapesti ll:pítóipari és Közlekedési Műszaki Egyetem szűnt a tanfolyam, vagy meg 

közlekedés.i üz:emmérnöki karán 1964 szeptemberében esti sem kezdődött. A jövőben a 
és levelező tagozat formájában városi közlekedési üzemmér- feltételek megteremtése nélkül 
nökképzés mdul. ne szerv>ezzenek iskolát. 

A városi közlekedési s:za1ton legfőbb cél olyan közlekedési Az SZMT-k az iskolák szer-szakemberek képzése, akik a korszerű közúti forgalomszerve- vezéséhez, a propagandisták zés, városi közlekedés-szervezés módszereinek ismeretében al- kiválasztásához elvi és gyakalmasak a közilekedés területén városi közlJekedési üzemmér- korlati segítséget adhat a menöki munkakörök betöltésére. gyei bizottságoknak. tv köz-Ennek megfelelően az általános közlekedési üzemmérnöki ben elsősorban a propaganképzés mellett speciális városi köZilekedési szaktárgyakat ok- disták politikai tájékoztatásátata1ak, jánnűgé-,.,észeU ismereteket, jármükarbantartást és ja-
vítást (gépjármű és villamos járművek) pályaépftési isrnere- ban és ellenőrzésében segítet
teket, váro.si közdekedési ilzemtant, városi közlekedési auto- tek. Valamennyi SZMT napi
matikát stb. A váro&i közlekedési üzemmérnöki szalk esti és rendre tűzte a politikai isko
levelezó tagozatára pályázóknak matematikából, fiz.ikából és lák kérdését. A legtöbb pozi
raj2Jból felvételi vizsgát kell tenniök. tivan értékelte a vasúton szer-

A felvételi vizsga anyagát a „Fel.sóokta-tási intézmények- vezett tanfolyamok munkáját. 
rá1 szóló tájékortató" részletesen ismerteti. összegezve: a politikai is-

ni'US 30-Jg lehet jelenot,kezni. pet hogy elsősorban az edd! gj 
A város! közlekedési szak esti és levelező tagozatára jú-

1 

kolák betöltöt}ék azt a szere-

Az üzemek, váliLalatok a javaslatokkal_ ellátott . felvételi okt�tásban részt nem vevőkiratokat (TŰ __ 821 .  sz; �yomtatvi_m)'.t � az elo_frt ��ékleteket) kel igyekezzene:k megkedvelaz :fKME K?Z:1-e��es1 Uzemm.ernoki KB.: DékáinJanak (Buda- tetni a tanulást. megismertetni pest, IX .. Km1ZSJ. ut 1-7.) kometlen kuldJék meg. velük a szakszervezetek mun-
i:!pítöipa.ri és Közlekedési káját. tevékenységét Hasznos

nak tartjuk a következő ok-Míiszaki Egyetem Kö,;!ekedésl tatási évben újabb dolgozók 
Uzernmémöki Kar bevonását ezekre az Iskolákra. 

A vasutas társadalombiztosításra előirányzott 

összeg 1 964-ben 604 millió forint 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

mölkön a korszerű !izemorvosi rendelő. A 
vasút vezetőségének is nagyobb erőfeszítésP
ket keH tennie a létesítmények fejlesztésére. 

Megfelelő munkalehetőséget 
a csökkent munkaképességűeknek 

A szakszervezet 6 millió forinttal támogatja 
a budakeszin létesülő rehabilitációs pavilon 
építését, amely hivatott lesz biztos!tani a tbc-s 
betegeik átképzését ú; munkakörre, adott 
esetben új szakmára. A vasút területén 22 re
habili táciős bizottságot hozur.k létre a szak
szervezet !rányitása alatt, a baleseret szenve
dettek, valamint a csökkent munkaképessé
gű dolgozókról való gondoskodás érdekében. 

Mindez a dolgozóknak csak kis részét Jog
ja érinreni, ezért 

szükséges szervezetten gondoskodni a 
esökkent mW1kaképcssé�ek üzemi fog

lalkozt:it..saról. 
, Elsósorban a jármújavltókban, a műszaki ko

csis:wlgálatoknál, a flitöházaknál lehetne lét-

rehozni olyan míihelyeket, ahol kizárólag 
csökkent munkaképességűeket foglalkoztatná
nak. Ilyen intézkedéssel csökkenne a vasút 
munkaerőproblémája, növekedne a termelé
kenység, csökkenne a táppénzes százalék. Az 
fgy foglalkoztatott emberek munkakedve ts 
nagymértékben javulna. 

A munkaerő gondokat enyhíteni lehetne ha 
az I. csoportos munkakörökben ma érvényes 
rendelkezések szigorú megkötéseit úgy 
enyhítenénk, hogy az nem veszélyeztetné a 
vasúton a vagyon- és életbiztonságot. 

Végezetül Szabó Antal elvtárs a szakszer
vezeti szervek tárggyal kapcsolatos feladatok
ról szólt, majd megkezdődött a széleskörű 
vita a beszámoló felett. A vitában felszólalt 
Gál László elvtárs, a SZOT titkára és dr. Pál 
György elvtárs, az Egészségügy! Minisztérium 
kiküldötte. 

A felszólalásokra adott válasz után a köz
ponti vezetőség az üzemegészségügy! munká
ra vonatkozó határozatot fogadott el, Jnajd 
Végh Lajos elnök zárs.zavával véget ért a ta
nácskozás. 

, ,Elhoztátok a brigádnaplót?' ' 
KÉT HÁl\1ÁN KATÓ BRIGÁD TAPASZTALATCSERÉJE 

Június 10-én vendégek ér
keztek Dombóvárról a Hámán 
Kató fűtőházba. A dombóvári 
fűtőház Hámán Kató nevét vi
selő női brigádja azért utazott 
fel Budapestre, hogy tapasz
talatcsere keretében megismer
kedjék a budapesti fűtőház 
vontatási számadóinak ugyan
csak Hámán Kató nevét vise
lő női swcialisla brigádjával. 
Rajna Józsefné brigádvezető
vel az élen. hat vontatási 
számadó jött Dombóvárról, 
elkísérte őket Várhegyi János, 
a szakszervezeti bizottság tit- l 
kára is. 

Nem azonos a módszer 

Már a fűtőház kapujában 
várták, és nagy szeretettel fo- 1 
gadtá.k vendégeiket Géczt Fe

rencné szocialista brigádveze- 1 tő, és munkatársai. Megmutat-
1 ták munkahelyüket, majd a 

kultúrteremben kezdődött a 
tapasztalatcsere. A kívUlálló l 
azt hinné, minden fűtőházban 

1 ugyanúgy dolgoznak a vonta
tási számadók. Hamar kitűnt 
azonban. nogy bár ugyanazt a 
munkát végzik, korántsem 
egyforma módszerrel dolgoz
nak. 

Rajminé elmondta, hogy bri
gádja tavaly óta versenyez a 
szocialista cím elnyeréséért. 
Remélik, az idei vasutasnapra 
megkapják az oklevelet. 

- Elhoztátok a brigádnap
l6t? - kérdezte Csenki Bélá
né. aki nemcsak brigádtag, 
nőfelelős is a Hámán Kató fű
tőházban. 

- A naplót ? Természetesen 
itt van - szólt az egyik ven
dég, és előhúzta táskájából a 
kemény'kötésű füzetet. Kézről 
kézre járt a vendéglátó női 
szocialista brigád naplója is. 
Nézegették a bejegyzéseket, a 
fényképekkel, rajzokkal díszí
tett lapokat. !gy mindjárt 
könnyebb volt felelevenitenl a 
brigád életének eseményeit. 

A két brigMvczető a munka 
tapasztalatait elemezte. 

- Mit si:6ltok az új egyéni 
szám1ákboz7 - kérdezte Raj
náné. 

-'-- Nekflnlc nem t�tszik -
válaszolta Gécziné -. me.-t 
nagyon zsúfolt, áttek!nthetet-

len kimutatást ad. Ti ho0114n Horott magával néhány jó 
kezelitek a telje1ítmén11lapo- munkamódszert a dombóvári 
kat? brigádvezetőnő is. Elmondta 

- Sorszámozva, eg11 kls például, hogy gondosan veze.könyv kíséretében adjuk át a 
mozdonyfelvi{}l(ázóknak. A ki- tik a teljes;t�énl'.!dőket. Min-
töltött lapokat a könl/V szerint den hónap -0-1g_ !

1gyelmeztet!k 
vesszük át. Ettől kezdve mi a mozdonyfelv1gyázókat, ha 
felelünk érte. lg11 el.értük, hogy I valamelyik mozdonyvezetőnél 
egyetlen teljesítménylap sem vagy fútónél lemaradást ta-

.. < .. 
" ' ' ' ' 

� '  4 -,, . 

A k� brigád. 

vész el - mondta a dombó
vári brigádvezetónő. 

,.Mi is bevezetjük" 

- Nálunk a mozdon11fehn
gyázók a sok munkára hivat
kozva, nem vezetik ezt a nvil
vántartást. tw, ha el.kallódik 
valamelyik teljesitmén11lap, 
nem u tudjuk megtalálni. Az 
is nehezíti munkánkat, hooll 
csak egy számológépiink van. 
Zárás idején emiatt toriódik a 
munka, eltolt műszakban kell 
dolgoznunk - panas2l01 ta Gé
czi Ferencné, majd azt hozta 
szóba, milyen módszerrel ve
zetik a szabadságolás! nyil
vántartást. Lukács Péter 
számadó újítását alkalm:izzák: 
kartonokat vezetnek :i szabad
ságokról. 

- Ez n.bm Ulbbletmunk4t 
jelent, de biztosan megéri. Mi 
is bevezetjük - jegyezte meg 
Rajnáné. 

(Laak6 JldJ.k6 te!Vl 

pasztalnak. Sikerült ezáltal 
egyenletesebbé tenniök az uta. 
zószemélyzet leterhelését. 

- Ez nálunk i.! 1lllC1/ prob
léma - jegyezte meg erre Gé
czi Ferencné -, ezt a mód
szert átvesszük tőletek. A ve
zén11lés jobb megszervezése 
valóban nem nélkülözheti a , 
teljesített munkaórák napra.-
kúz n11ilvántartását. 

Viszontlátásra !  
r 

tgy folyt a beszélgetés 11 
munkáról. azután szóba kerül
tek egyéb dolgok is. A buda
pestiek elmondták, hogy csak
nem valamennyien tanulnak. 
Kovács Józsefné esti gimná
ziumba jár, Varju tva egyete
mi előkészítőn tanul, Selmeczy 
Anna és Simon Mária. vala
mint Gécziné, a brigádvezető, 
elhatározta, hogy technikum
ba Iratkozik be. A dombóvá
riak között is akad dolgozó 
diák. Hain Ilona azért nem 
jöhetett el a tapasztalatcsere
látogatásra, mert most kell 

Új homokszárító Győrött 1 Ne vegyenek fel 

romlott küldeményt! 

vizsgázn1a az esti gimnázium
ban. S a dombóváriak kissé 
irigykedve hallgatták buda
pesti kolléganőik elbeszélését 
az együtt töltött kellemes szín-Régi gondja oldódott meg a 

györi jútőházna.k, az elavult 
homokszárító és töltóberende
z.és újjáépítésével. tgető 
szükség volt a berendezésre, 
hisren a győri mozdqnyok 
legtöbbször más állomásokon 
tankoltak, vagy otthon vöd
rökkel szállították a mozdo
nyokra a kiöregedett. kazá
nokban szárított homokot. 

A berendezést az Eszakl 
Jármújavltó készítette, s ha 
a homokszárítót és további
tót forgódobos rostával és 
szálHtószalaggal kiegészítik -
a tervek szerint jövőre ke
rül rá sor -- dicséretes mun
kájuknak nem marad el az 
eredménye. 

Mintegy felére csökkent a 
nehéz fizikai munka. A tel
jes gépesítéssel pedig vagon
kirakodástól a mozdonyra fel
fúvásig emberi erő nélkül töl

A Sopron GYSEV állomá- ház.! estékről - hiába, nekik son feladott cslgaküldemé- főként csak a televízió jut . . .  nyek túlnyomórészt romlot- Színházzal ritkán találkoznak tak, eré8 bűzt terjesztenek, Dombóvárott. Annál több szennyes folyadékot ereszt.e- könyvet olvas a dombóvári nek a szállftó ládákból. Hív- br:igád. Ok az üzemi könyvterják fel a MA VAD flgy>?lmét, jesztő legjobb vásárlói. Nem• hogy körültekintőbben Ugye!- csak elolvassák, de meg is vi
jenek r. száll!tásra. A nap0k- t�tják a könyveket. ban Salgótarján állomásra Mire a találkozó véget ért, szólt egy ilyen küldemény. egészen összebarátkoztak a két 

A . kalauzkocsikban más brigádban dolgozó asszqnyok, 
élelmiszert. Is szállítanak. A lányok. Mint jó barátnők, így 
szennyes folyadékot ellepik a

/ 
búcsúztak egymástól: 

legyek, amelyek undort kelt.e- - Viszontlátásra Dombóvá-
nek. rotti 

F. L Lőrincz János 

Bef ejezód.ött a vasút távgépíró hálózatána� 
automatizálása 

tik 
. 

majd fel a mozdonyok 
I 

Négy évvel ezelőtt vette kez- 1 
akkori létesítmény csak a bu• 

tartályát homokkal. detét a MA V távgépíró háló- dapesti és a pécsi igazgató-
(Vm) zatának automatizálása. Az ságra terjedt ki, s méreteire 

nézve is kísérleti jellegű volt. 
A kfsérlet kedvező eredmé

,,Törökvilág Magyarországon" 
nyekkel zárult. Ennek nyomín 
született meg az az elhatáro
zás, hogy hozzá kell fogni a 

Csak a cikk címét vettük 
Jókaitól. Nem az idézett 
könyvrol lesz szó, hanem egy 
faliújságról. 

Oszintén szólva, az utóbbi 
években kevés olyan faliújsá
got láttunk, amely előtt érde
mes időzni. Hogy most cikk is 
kerekedik róla, annak egyet
len oka, hogy a közelmúltban 
érdeklődve olvastuk a sátor
aljaújhelyi állo=u dc>lgozói
nak gondosan megírt, friss, 
aktuális faliújságcikkelt. 

Nagy volt a választék. Az 
egyik frás a „modern analfa
bétákról" szólt, akik tudnak 
ugyan olvasni, de nem szíve
sen forgatják a könyvet. Az , 
alkalmi újságírók Törökvi!ág 
Magyarországon cfmmel tár
ták fel a ba�áskodó vezetők 
hibáit. F6?:ö István fallújság
&zerkeutö nevét olvashattuk 

a Kommunbták, 00,.., .. árlta- MA V egész távgépíró hálóza• 
HH „ tának automatizálásához. f)Ok?I című szellemes írás Az elhatározást tett követte. alatt. 

Találkoztunk olyan lrások- 19112-ben a szegedi és a mi.s• 
kal is, amelyek a vasutas nők kolci, 1963-ban a debreceni. 
helytelen öltöködését bírálták. majd a közelmúltban a siom
Az egyik szemfüles riporter bathelyi igazgatóság is bekap
felfigyelt arra, hogy a f(l� csolódott az egységes háló
házban olyan mozdonyok is zatba. 
vannak. amelyeket három A távgépíró-hálózat automa
számmal láttak el. Lottó a fú- tlzálásával egyidőben nagy lé
t6házban címet adott lrásá- pést tett előre a MA V az ldő
nak, amelyben fel tárta a hely- jelzés egységesítését illetően is. 
telen számozásból adódó za- Eddig a vidéki lgazgatósáC<Jle 
varokat. távlrdál nap0nta egyszer kaP-

Sok lenne felsorolni, hogy a tak órajelet, �melynek vétele
faliújság szerkesztői, Főz6, za.. kor kézzel állították az órákat. 
lán �s Léooi elvtárs munka- Az automatizálás befejezése 
társaikkal milyen bátran és óta a vldéki igazgatósági szék• 
�zínesen tűzik tollhegyre az helyeken levő filórák kényszer• 
állomás dolgozóinak életét ka!)Csol11tb11 jut.ottak a buda· 
munkáját, az élet fonákságftit'.

1
1 ne�tl 01"$7.lÍf?os fóórával. AI 

órak eJ?VűttJáratás.o kérl be-
1'. I. avatkozás nélkül tört,énik. 
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Hogyan hasznosítjuk EGY K ITÜ NTETETT ÜZEMBEN 

a tudományos kutatások eredményeit? 
A Déli pályaud1:aron l1 � . . . • vándorzászlajá.val kitünteteti 

dolgozó végezte el az általá- g A . M1�s�e�ta.nacs l!!I _a SZOT .
• . i;: ítés; Főnökség 

22
-
es 

üz
e

nos iskola hetedik osztályát = Tavkozlo• cs Blzto5iwbererulezeSi 
P . k t • fényjelzőket 

Hűvös János bizalmival az g méhen tnC'Chanikaj biztosít�. �!renclez:se e es . 
•.· 11 1· •lt• · á d ki ed I k · J • • • = k""z'1tenek. Az üzem dolgozo1 J0 munkaval hozzaJaru a •  � . Sokoldalú munkát vegez a bizotts g olgozza ·. A gya- 1 kal növek ett azo ma az u - elen. Az egész ev folyaman = <� 1 .1 t· fő ök.s ' .. 1 elnyerje a legma•·asabb k1• Va.sú.ti Tudományos Kutató korlati hasznosítás szakaszába lomásoknak a s7_.áma, ahol már jót tanultnk és sikeresen dzs- g hoz, hogy szo ga a I n __ egu {- 0 

Intézet. A kutatók tevékenysé- jutottak azok a kísérletek is, ' kötelező a módszeres elegy- gáztak. További sikert k!vá- � tunte e5t 
� ma már a vasút mindeA, te- amelyeket a kerékpár tengely- ' rendezés. nunk nekik a nyolcadik osz- § 
rületére kiterjed és arra irá- csapok kopásállóságának ·,zul- - Kutatóink számJ.ra na.gy tály elvégzéséhez. 

§ nyul, hogy segítse ,3 vasút szál- fidálással való növelésére vé- őröm, ösztönző eTŐ, ha látják, FOKI ISTV AN 
�•=
=
•======
• 

Jltási feladatainak teljesítését, ge:zitek A szulfidálás viszony- hogy munkájuk nem hiibavaló 
gazdaságosabbá tételét. Ho- lag egyszerú technoló!tiájának - mondotta Szentgyörgyi elv-
gyon hasznosítják a tudo>ná- bevezetésével, mintegy száz- társ. - s ma már rüig van 
nyos kutatások eredményeit? szorosára növelhető a tengely- olya n kutatási eredményvnk, 

Emle'ke't mego"rizzük - Erről beszélgettünk Szent- csapok kopásállósága. melynek gyakorlati hasrno.�í-
f111Örgyi Károllyal, a lrutató-

0.. • tása meg ne kezdődött volna. Veszprém és Al.sóőrs álla- � intézet igazgatójával. sztönzo, Nehézségeink csak ott vannak, más dolgozói nagy részvéttel � - Nemcsak a kutatásban, ha látják a::: eredményt ahol beruházási problémák, kísérték utolsó útjára Papp 2 hanem az eredmények haszna- vagy gyártási kapacitás hiá- Gábor 24 éves raktárnokot, � sításában is fejlődés tapasztal- Az állomások munkájának nya késleiteti a gyakorlati 
aki üzemen kícüli baleset lcö- � ható - mondotta. - A vasút korszerúsitésére irányult ko- hasznosítást. Munkánk szír,.vo-
vetkeztében hunyt el. S:zü- � 11ezetői támogatják mun'cán- rábbi kutatások az üzemi ter- nalá'nak, kutatási te·rveink lein és rokonságán kíviil mun- § kat, k11ta.tási eredményeink vek íei·leszu-"'"ben realizálód- megalapozottságának elisme- k t ·r . . .1 m d .• = l i lkal • , = 

. , . k bb h ·a a sai is me y egren u- a gyakor at .. a 
.
• �zasat szor- nak. A korszerű üzemi tervek resé_t lát3u . a_ a�, ogy a léssel búcsúztak tőle. Papp § galmaz� torelcvesei_n�et. kidol,gozásár.aJt módszereit az vasut vezetői mtn�Jo_bban tá- Gábor példás va.sutas volt, s § - Milyen kut:3-tas, 61:.edmé- igazgatóságoknál rendezet.t an- �z7«?dnak _kuta�?-s:iink e;ed- mint szakszernezeti bizalmi, � ny� alkalmazásara kerül_t sor kétok0n ismertették a kutatók. menyeire, mind t�bb�n i�r•_r:y-

, 
mindig lelkesen dolgozott. § a mult évben? - kérdez:tuk. 1 Rendszeresebbé vált a mód- ,

1 

lik a kutatómunka.t es varrii<, g 
A kutatás I szeres elegyrendezés al�al��- sürgetik annak eredmény�,t KI

S!zsti:os § 
gyakorlati er�dmén;yei 

- Számos témánk gyakor
lati alkalmazására sor került 
- válaszolta. - Felsorolni is 
nehéz lenne valamennyit. Je
lentős eredmény volt például, 
hogy megkezdték az intézetünk 
által kidolgozott új típusú. vas
betonaljak gyártását. Ezek ol
csóbbak és a korábbiakhaz ké
pest kedvezőbb oldal irtinyú 
ellenállást biztosítanak. Te
herbírásuk 13 százalékkal na

Vágányfektetési bemutató 

magyar gépekkel Csehszlovákiában 
A hézagnélküli v6g6nyépítés tapasztalatairól tárgyalt Budapesten 

az OSZZSD albizottsága 

gyobb, mint a korábbia kna¼: Június 8-13 között hazápk a szovjet, a magyar, a román szerú és jó gépek ezek. � 
volt és gyártásukkal - évente fővárosában tartotta 'szokásos és a többi va.sútnál. A vasútaink közötti szoros = 
több millió forintot lehet meg-

r 
év; ülését az OSZZSD tagvas- - Mi a véleménye a magyar baráti együttműködés kereté- � 

takarítani. _ .. .. , útak hézagnél.küli vágány al- vasút hosszúsínesít.ési eredmé- ben augusztusban sor kerül § 
Meg.1<:ezdódott a felulet,ceze- bizottsága melynek az a fel- nyeiról? aTTa, hogy a MAV szakemberei � léssel i:neghosszabbított_ élet- adata hogy a szocialista orszá-

, 
- Véleményem szerint a páLyaépítő gépeik.kel Csehszlo- § 

tartamu használt talpfák gya- gokb� elősegítse a hézagnél- Szovjetunió mellett Magyaror- vákiában tartanak bemutatót. § 
korlati alkalmazása is. Ered- küli vágányépítésben szerzett , szágon érték ez a legjobb ered- Kezdetben tőlünk tanultak a § 

Lajos. Müller Péter és Kovács László lakatos váltó
állító készülék összeszerelést!n dolgozik 

m�l;'_es vo)t a Gózmozt}onuok tudományos és technikai ta-
1 ményeket a hosszú..sinesitésben. magyarok, de ma már nekünk � .. "'-- • 

ola3tuzelésenek korszeru meg- pasztalatok terjesztését. Nem azért mondom ezt, mert i
t
·s0_

1

v_ an mit tanulnunk a MAV-
�- Sziráki Károly és Kisgutai Józs _ _ ef �j _típusú fényjelző lakatos• oldása címú kutatásj téma Korsrerú vasút hézaMélküli most itt vagyok, Prágában is k t gyakorlati hasznosí�sa. A ko- pálya nélkül el sem képzelhető. ez lesz a véleményem - je- A:zit is elmondotta Heim § mun ai vegu 

rábban. 
átal

�tott ot mozdo- Az ilyen pálya építése munka- gyezte meg az albizottság el� Vladislav, hogy a hézagnélkü- � 
nyon tulmenoen, 15 dara]:) 411� igényes de nagyon gazdaságos. nöke. - A MAV szakemberei li vágány építésében elért §  
es és 1 0  darab 520-as sor-:>zatu Hézagnélküli pályákon csök- ugyanis mága.s színuonalú míi- eredményeket nemcsak pálya- � 
gozmoz1rmy átalakítására és ken a fenntartási költség, ke- szaki alapot teremtettek a kilóméterekben kell mérni, §  
üzembeállítására ker�ilt sor a vésbé használódnak el rajta a hosszú..sínesítéahez. A hosszúsi- elsősorban a technikai-gazda- § 
múlt évben. :i:-ovább1 mozdo- jármúvek. Ez a módszer lehe- nesités külföldi eredményeiből sági eredmények a döntoek. § nrok átalakítása, a rendel_ke- tővé teszi a pályafenntartási csak a legjobb tapaszta!atol,at Ezek alapozzák meg ugyan is [ 
Z':51"e �lló pakura menny:isé- dolgozók inünJi:áÍának meg- vették át. Nagyon jón.Ilk. "'tat- a hosszúsfnesítés jövojét. § getol fugg. • kÖI:Ulvítését, a gépclc. széleskö- tom a hé�a.nn6lkü'i ,·ágán11 la- - Miről tanácskozott az al- § 
. Még 1962-be;i _ kí�lgoztti .a: rü- alkalm�sát. kötéséuél alakalmazott magyar bizottság? � mtézet _a vasutik0<;s1k . koz.uJ.1 · 

módszert. A házagnélküli pá- - A szovjet és a román § 
fuvar?Z"s�ak feltetele1t es Tíz éve kezdődött lya aláhuzalékolásos fenntartó.- küldöttség a slnhegesztés ú.j § megvizsgálták ennek a fuvaro- sa gazdaságos, ügyes meqol- módszereiről számolt be. A ki- § zási módnak a gazdaságossá- Az albizottság ülésének befe- dás. A azombathelyi igazgató- nai delegáció a vasszerkezetű § gát. A kutatási eredmények jezése után Heini Vladislav sác, területén alkalmunk volt vaaúti hidakon alkalmazható § alapján két vagonku!it sz-erez elvtársait, a csehszlovák köz- mindezt a gyakorlatban is I hosszú.sínesítésí technol6giá- � be a MA V. A vagonkulik hasz- lekedés! minisztérium pálya- megszemlélni. r6Z adott érdekes ismertetést. § nosításának módszerét külön fenntartási szakosztályának ve- - Hogyan értékeli a gépe- A magyamk a hézc.gnéLküJi pá- E 

zetojét, az albizottság elnökét sített vágányfektetésben elért lyákon végzett tudomanyos § 
arra kértük, adjon tájékozta- magyar eredményeket? mérések eredményeírőz azá- E . . .. � •••@ 
tást az albizottság mu:nkájá-

1 
mol.lak be - mondotta beie- ::; . . .. .. 1 t· . A zalai villamosítás 

margójára 
ró!. • 

I k 
jezésül az albizottság elnöke. � Varga Mihályné fs Zsi�ond _Andi::,sne egy kul_on eges ipusu 

Valamennyi szocialista „Van mit tanu nun Jövőre Csehszlovákiában ta- § gunt-ásJelző festése kozben lathato 

Tavaly már arról írtak a la• 
polc, hogy Zala megyében be
fejerodött a falvak villamosí
tása. Ilyen jó hírrel nem dicse. 
kedhet a vasút. 

Otvös állomáson például még 
mlndig petróleum lámpával 
Világítanak. Allandó szolgálat 
van itt szolgálati lakással. A 
tolatós tehervonatok éjjel Is 
kocstkat vesznek fel és adnak 
le az állomáson. Mindez pislo
gó petróleum fény mellett 
történik. 

Jó lenne, ha a szombathelyi 
igazgatóság v;llamosítási ter
véből, most már Ötvös állomás 
sem maradna ki. 

Markos József 
Zalaegerszeg 

ország igyekszik helyet adni a magyaroktól" nács�ofi_k az . OSZZSD hoss:ú- § 
vasútja fejlesztésében a hosz- sfnes1tés1 albizottság. Már itt, § 
szúsínesítésnek - kezite Hei- - Ugrás&zero fejlődést értek Budapesten meghatározták a § 
ni Vladislav. - Tíz évvel ez- el ebben a MAV-nál. A népi tanácskozás programját. § 
előtt az NDK és Csehszlová- demokráciák vlUtitjat közill, a (L-cz) § 
kia vasútja kezdte a hosszú.- MAV az egyetlen, amely saját _____ f sínesítést. Tapasztalataik nyo- gyártmányú. aláverő és rostáló � 
mán indult meg ez a munka gépekkel büazkélkedhet. Kor-

Eredményes volt =-�·=_: 

a tanfolyam Az igazgatóságok versenye Szakszervezetünk munkásvé- § 
Az igazgatóságok versenyé- ! a követ:ltezők 

ben az áprilisi teljesítmények tak: 
szerint alakul- delmi és munkásellátás.l osztá- § 

!g[.�gatóságok Teljesítmények Jutalomösszegek 

Budapest 100,670/o 247 OOO Ft 
Debrecen 100,180/n Ft 
Miskolc 1 00,89% 86 500 Ft 
Pécs 100,40° 0 58 OOO Ft 

Megfutamodtak az oltás elől 

Szeged 97,29° n Ft 
Szombathely 100,880/n 82 500 Ft 

A debreceni igazgatóságnál 

1
100 etkm-teljes!tmény pedig 

kizáró okot képezett a nagy- 4,86 százalékikal emelkedett. 

lya négyhetes munkásvédel- § 
ml felügyelői tanfolyamot ren- § 
dezett Balatonkenesén. Zá- � 
bonyból, Szegedről, Debrecen- § 
bői, Pécsről és az ország más � 
helyeiről 50 aktivista., társadal- � 
mi munkásvédelmt felüg11el(i § 
t•ett részt a tanfol11amon. � 

A tanfolyamon megism:rlük § Az üzem nemcsak jelzőket és biztosító berendezéseket ké�z�t, a munkánk al�pját képezo ren- § hanem az ehhez szükséges előregyártott beton•lemeket is. Ke
deleteket, az uj SZOT-határo- § pünkön Fodor István betonozó várja �z összeltevert anyagot. 
zatot és a vasútra vonatkozó § A kép jobboldalán Csókási István csoportvezető 

Rendelet szabályozza, hogy laposi baleset. Ezért nem ré- Ezzel párhuzamosan túltelje-R vasutasok közül kiket kell szesülhetett a teljesítménye sítet,tük a vonatkozó operatív tífusz ellen beoltani. A Pápai után járó 80 OOO forint jutalom-
1 

terveket is, amelyeknelk képPályafenntartási Főnökség te- ban. A forgalmi és üzemi bal- resénél már figyelembe vették rtiletén is megkezdték az ol- esetek miatt a budapesti igaz- a nagy teljesítményű mozd-:>t>\st. Azaz, csak akarták meg- gatóságnál 23 OOO. a misl(o!ci- nyok belépését. A tehervona-
��z

ttek�,-
i
é.rt

m
a
ert
z 0:_1;1ossiko

a
rl a p

a
a'Jsyi

n
a: nál 3500. a pécsinél 22 OOO, a 

I 
tok átlagos terhelésénél elért 

• • szombathelyinél 7500 forint 917 tonna azonos az 196'.l ok-munkásokhoz az egyik sza- került a jutalomból l.ev,Jnás- 1 tóber havi csúcsteljes!tmény-kaszra, páni kszerűen elmene- ra. nvel. A teherkocsik átlag,,5 ki-Jn;ltek a dolgozók. használásának 18,79 tonnás Futottak, amerre láttak. Az . �prilisban az állami �lí- eredményére sem v::,lt eddig orvos csak egy munkást talált tasi ten·et 820 OOO tonnaval példa. A kocsitartózkodás1 áta . melegedőben. Ezt elküldte a túlteljesített.ük. Ezzel pótolt':1' lagidó a bázishoz mérten 0,32 többiek után, hogy h(vja visz- az I. n:g_yedévi_ lemarad_ást. órával csökkent. sza oket. De az sem ment vissza sót. �pril ls_ 3o-av:al . be�r'?_lag A kedvező eredmények neladdig, amíg az orvos meg nem I 
áruszállítási telies!tmenyunk lett nem volt kielégítő a meunta a várakozást és elment. 44,7 OOO to�máv�l �ar- :11:gha- netrendsrerúség, elsősorban a Furcsa eset, de megtörtént. hadJt.a az allai:n� �zall1t_as1 te:- személyszállító vonatoknál. Igaz, hogy kissé kellemetlen vet. A mennyisegi tel_iesítme- Különösen a budapesti és a az oltás, de azért mégsem kel- oyek mellett k�vezoen �la- 1 debreceni igazgatóság adott át lene menekülni előle. Sokkal. 1.n:ltak f minős_"01. munl,ára I sok késett vonatot a társigazde sokkal fájdalmasabb a ti- 1�,Jemzo mutatok 1s. A bá-

1 
gatóságoknak. A miskolcí Igaz_ fusz, ami ellen az oltás meg- z1shoz mérten az e11v vo- gatóság területén nagyobb gon-véd. nali mozdonyra első 100 etkm- dot kell fordítani a tehervo-Hoffmann József teljesítménv 5,77 százalékkal.

, natok menetrendszerúségére Veszprémvarsány az egy dolgozó mozdonyra eső is. 

végrehajtási utasítást. § 
(Horváth Erika fel\'ételel) Ugy érezzilk, a tanfolyam el- E 

érte célját. Most az a felada- = 
tunk, hogy a gyakorlatban ;;,111111111111111111111m111m111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111u11111 11111111111111111rn 

hasznosítsuk a tanultakat. 

Ambrus Lajos 
Székesfehérvár 

Az igazgatósági területi egyeztető bizottságok 
illetékességi körének kiszélesítése 

Villanyvilágítású 
személykocsik 

A Hivatalos Lap 23. számá- gatósági Területi Egyeztető 
Bizottságokhoz kell megkül
deni. 

ban utasítás jelent meg az 
i2azgatóságok központjában 
működő terilleti egyeztető bí-

Tapolc:i11 már minden sze- zottságok illetékességi köré
mélykocsi villanyvilágítású. nek kiszélesítéséről. Eszerint 
Az akkumulátorokat eddig a 1964 június 1-tól jogkörük ki
régi. szúk helyiségben nehe- terjed az igazgatósági I. f6kú 
zen tudták töl tenl. Ez az Egyeztető Bizottságok határa
egészségre ártalmas i;nunka- 1 zatai ellen benyújtott fe!leb-
körülmény megszűnt azzal, bezések tárgyalására is. 

hogy a helyiséget megnagyob- Június l-től kezdődően a Ve
bították. zérigazgat6sági Területi Egyez-

B�Ar Károly tető Bizottsághoz terjesztendő 
Tapolca fellebbezéseket már az igaz-

Kös:::önet 

Büki Istvánné, a nagykant
zsai vonatkísérő laktanya ta
I,arítónője nemcsak a fefügye
letére bízott szobákat tartja 
tisztán, hanem virággal is dí
szíti azokat. Köszönet azért, 
hogy mYnél otthonosabbá kí
vánja varázsolni a laktanya• 
szobákat. 

Bp. Déli pályaudvar 
vonatkísér61 



4 �[AGYAR VASUTAS 
1964. JÚ NIUS 29. 

Felperes az újító alperes a vasút 
EGY ÜJÍT ÁS/ VIT A TANULSÁGAI 

1 
Lényegében egyszerü javas-

1 

Újilásának a szekere a bíró-
, 

február 7-én tartott tárgyalá
��ot tartalmazott K_apolyi Is!- ságnál sem haladt vala mi son végül is 3590 forint újítá

t �n na�, a budapest! 1gaz.gato- �yorsan. de azé_rt mégis meg- 1 si díjat ítéltek meg az újitó 1 
Eag _ tei voszta!ra _ muszak1 dol- indult az ügy_ Uj fejlemények 

I 

javára. A vasútnak ezenfelül , 
gozoJa_na_� _ U.Jtt�sa, _ amelyet 

l 

történt<:k. 1963. június 5-én a kamatot. szakértői díjat, és 
Az építési főnökségeknél foglalkoztatott 

196�· apuhs _ _  1 5-en nyuJtot_t 1:>e targ_yalasoi:i az alperes - a perköltséget is kellett fizet- ! A Gazdasági Bizottság 10 101/ 
az igazg'.'-tosag _II. osztályanal .  vasut - kijelentette, hogy Ka-

I 
nie. 1964. sz. határozata alapján, a munkások tél i pótszabadsága 

J"avaslata':!ak _ leny�ge az volt, po/yi István javaslata nem te- • . .  . . .  _ _ MAV építési fönökségeknél 
ho&?' . Gyor_ °:ll?mas szigetpe- ' ki nthető diításnak, a módosí- j �z u! 1 to ':'égul_ 1s megtalal- fogla lkoztatott munkások (:�) a szállító- és rakodómun- 1 (rendes, vagy fizetés nélküli) 
ronJau�ak ep,tesénél hagyják I tás javasolása hivatal i  köteles- ta igaz_at. Penzt '" kapott. d� amennyiben évi e1?ész fizetett kasok, j 

vett ki, 

el a ba?og�l készült vápa-

, 

ségéhez tartozott, és ráadásul I i:iem h,_nnénk. ho_gy a ho�.s�u szabadságukat a téli időszak- (4) az aszfalt-, beton- és mű- b) a tárgyévben - akárcsak 
cs,itornakat es �zegélyeket, he- mivel szerkezeti módosításról es _nehez harc után ebben oro- ban (december 1:,.-február 28) szénkeverő telepek munkásai, • 1 napot is - igazolatlanul mu-
lyuk-re �z. a lso takarólemez ,:olt szó, a budapesti igazgató- m�t l�lte volna · : · M,_ert volt között vesziK ki _ az egyéb- (5) az idény pótlékban része- Jas,,tott, 
meg�a�asa val ,  perlitbetor:n�I 

I 
s�g __ iogsza�á!y_ellenesen szer- szukse_i e,rre a haromeves hu- ként járó szabadságukon kí- sülő ipari és egyéb (forgalmi) c) az önkényes kilépő, fe-

sla_kíts8;k . ki a Vaf?_a� hossz,ra- 1 zódott az UJitoval. zavonara · vül 6 nap tél i pótszabadság- munkasok részére. g�•elmi úton elbocsátott. vagy 
nyu eseset. Az ui,tasban leírt • . - 1 ban r · " Jnek Az engedélyt a teli foglal- azon dolgozóknak, akiknek 
módszerrel elkerülhető két A Vasuh Foosztályon It\eg-

1 Csa '· egy O so'· ko· ·zu"f \ A 
eslá";� l b ·

 
ismcii.etJ·ük koztatás lehetősége ..., célsze- munkaviszonya bírói ítélett.., 

idegen anyag _ a bád . oszlottak a vélemények : az 1- 11 „ z _a 1a< an ,, .,, 

s_zigetelőlemez _ talál0foz

e
a
.s•a

a

, szakoszta_·_ 1y_ ne_m_ állapít.ott meg a határozatot :  rűsége alapján, a z  igazgató ad- szűnt meg - új munka,·iszo.' 

� m k k k t I j 
J § ja meg. n_vuk első és második  naptal'i 

e6 a szigetelőlemezeket egybe- .. un a on o e ezettseget az Kapolvi István új1tásának Tét" · t  b ds:: . 11 ti • 3 §. , évében, 
függően lehet ragasztani. !gy ugyb�n . _ a 6. s�kosztály igen. ügye csak egy a sok közül. , �: � _a

l 
.:g , � .  m�; . • . . . 

1 
dl azon dolgozóknak, akik a 

megszűnik  az a veszély hogy 

1

. Be1dezt�k Erdelyi Tibort, a 6. amelyek csa knem elvesznek a 1 . �z _ _ , ei:i pot e _an _ i eszes O Nem adhato teh pots7.abadsag: vállalatnaJ eltöltött iegalább 
a gyorsan rozsdásodó 

.
bádog C. osztaly_ y_e�etőjét. Elismerte, bürokráciában, vagy amelyek I ep1to1�an mun�as allom�ny- ( t ) az állandó telephelyek ' egyéves folyamato, munkavi

kicserélése miatt az egész szi- �og! . az UJJtás s_�rke?.eti mó- elintézéséhez a bíróság segit-
1 
csopo1t.Qa tat•lozo do'goz.o at. 

(javitóműhel)'ek, ipari termé- , szonnval nem rendelkeznek. 
&etelést meg kell bolyga tni .  oos,!a�sa_l nem iat·t. helyi je- ��é_t kell igén�•b_e . vennie �� . . . 2. �- keket elóálhtó üzem, közpon- "�uéb elóírások : 

A lcérdés: 
lentosegu volt, s az erre vo- UJitonak. Az uj1tokkal vaio Teh potszabadsag érin- -...i 
natkozó szerzódés megkötése a iiye,n bánásmód mellett aligha engedélye7.hetó: 

ti raktár), .2• _§-ban nem ( l )  Nem 7.ár1a ki a teli l>ÓI· 

mennyi a megtakarítás 
) &ZRbadban tett munkasamak, szabads2gból az egi-ébként ar• 

budapesti igazgatóság hat.áskö-
1 
cs�álkozhatUlllk a�<??• hogy ( l 8:Z áHar:dóan_ • (2) az' 1 .  e,s 2. §-ban en n- ra jogosúlt dolgozó\. 

rébe tartozik. Az volt az áll;ís- ara'!yl�g kevesen uJitanak a dolgozo �géd_uzem, mui:ikaso1<, 
tet' dolgozo· k ko··zu1 annak, aki a) a>. év e1e1·én fany.zun„ 

. . vasutnal .  Az emberek - ha (2) az ep1t01parl nehez_ es • .. - "' 
Az újitó .. javaslatának be- 1 póntJa, hogy a Javaslat felpe- ' volnának is hasznos ötleteik könnvűgépkezelók a) év közben suibadsag01. aldtt  k ivett tárgyévi �zabad•áit. 

n�•újtása_ clott . beszélt újitásá- res ":LWJkaköri kötelessége _ nem szivesen vállalják a 
· · 

_______ ___ _ _ 
b) az Mt. 56. § ( 1 )  bek. alap-

rol !Erdelyi '!:!>orral, a 6._ e. volt. Kozben Harmati Sandor bizonytalan megoldásokat, és ján eng�élyezett rendk1vüli 

osztal! v�zetoi_evel . A_z os�ta_lY-
J 

vezérigazgató-helyettes is nyi- főként azt. hogy ilyen okokból 1 , H •• ••  , 
s7.aba�ag, � . . . . 

-y�_zeto a�t sz_oban, es kes��b latkozott az ügyben : a javas- szembekerüljenek feletteseik- Az elalvas nem mento korulmeny �) a_z Mt. 9': _§  alapJ.in )<lr6 

u _as�an is elfogadta. 1961 JU-

, 

Jat nem volt az újító munka- kel. Kapolvi István újítási szules1 s?.al)ad,ag, 
niusaban a budapesti igazgató- k " · k "' t 1 é ügve is példa arr h · J . r d) az Mt 98/� alapján en-
ság II. osztálya szerződést kö- 011 0 e ess ge. 

1 
· , - .. a; o_gy 8 eg- Gyakran hosszúra 1111ulil. az 

I 

nie a fáradtságérzetnek. Az al- gedély�ze, t 
· 

_ � dol ozó női 
tött az,: _ ú_ii�óva1, _ �- javaslat Hátra volt még az a problé- ��:Sze��bb_ �

-

�ybol 15 le'.'.et 1 i. t_a=oszemelyzet egy-e(lll s_:ol• vást megelőzó biológiai j�len-

1 

megillető fizetés nél:üli sia-
:n_egvalos ! tasara. UJ1lási d íj_ ma, hogy a vasút csak a 8700 1 

• 11f'e i �ig�o • lehet o�J- ?� galata. A f� radt ember kony- ségekI"e a _gépkocs1vezelonek badnap . 
.K�t a nepgazdasági megtaka- 1 forintos beruházási me taka-

hatast elern1. hogy az ui1to nyen elalszik, s ez baleset for- fel kellett volna figyelnie; ? • • . . . . •  
r1tas 4 százalékában egyeztek I ritást •sm te 1 

g 
tt 

meg\"iselt idegekkel lemond a rasa lehet. Egv elall'ás miatt másrészt módja ,·olt latolgat- )�) P. _te-1, P�\sz�bad,azban 

meg. Időközben a javaslat . , 1 er e ' s ne_m ve . e tovabbi újttásról. bekövetkezett közúti baleset- ni, hogy vállalja-e a felelőssé- 1 �e�u�o dol_�ozoi< �zabadsaga-

megvalósult. A népgazdasági 
I 

f,'?_ele�be � fenntartas soran . . . U! kapc$0latban legutóbb a get a biztonság09 rnzetésért [ 
nao<  id�pontiat az -�lt. V._ 100. 

eredmény két részből tevődött elei het-0 év1 73 OOO fonntos Nem _ hisszuk: h?gy ez len- Legfelsőbb Bírósác ü allást ' az egész napos szolgálat után. § (ZJ-(:>) _ bek alapJan az igaz-

ö�sze: beruházási megtakarí- 1 megtakarítást. A bíróság ezért ne a_ ne!'gazdasag erdeke. Sok- foglalt. Csak hasznos lehet, h'a \'állalla, s en.el mások életét gato hataroz7.a meg. 

tasbol, és a fenntartás során elrendelte igazságügyi mér- kal 1nkabb az. hogy méltányo- a 1Jasút uta,ószemi>lu:etenek , köz,·etlen Yes1.élynek tette kí. nl Ha a \'állalat i11;az�tó,a 
elérhetö megtakarításból. 1 nökszakértő meghallgatását. , sabban és bürokráciamentesen 

l 
figyelmét is felhírjuk erre. A h:rtelen elalvást csupán a téli póts,.abadság'.>t a terme-

Az volt_ a kérdés. mennyi a \ Az elsőfokú biróság nem adott intézzéi< a vasútnál is az úji- Sokan emlékeznek még ar- em·hítő kört.ilmen ,·ne.k crtekel- lé érdekeben március l-ig 

'.°egtak�ri�ás., és menf!!i díj igazat a vasútnak, másodfokon tás1 ügyeket. , ra_ a balesetre, amely tö?b 
[ 

v�. �gyévi . 51.aood a(lv:sztesrc �em adt a ki .  ul!y a1.1 pénzben 
illeti az uJ1tól. S az ugyirat i az ú . . 1 . v ·t ·t 1964 l 1• _ 1 ) 

mmt ket esztendovel ezeloti ,teltek a gepkocs1ve1.etot. , 1s megvalthatja. 
megkezdte vándorútját. s .ll O n. e, e 8 Per · • LNr ncz törten Budape.•te·n, a Sorok-

A _ budapesti igazgatóság II. _____________ s<iri úton.: a kora reggeli órák- �••11n111111un,,,m,11tt11uu111ommuu11,uum11mm1uuu1,uu,1111umn,n,,,.,,,,uu111m1111111111111"'"" 

osztalya az utókalk,uláció fe- ban egy tehergépkoc,,i hátul- � 
lül_vizsgálata és pénzügyi hoz- ról belerohant  a zsúfolt autó- � 
zaJarulás celjából 1 961. szep- Közleme nr Cilclcünlc nyomon , ,  1 

buszba. A mentők 24 sebesül- � 
tember 8-an megküldte az ügv- tet vittek innen a kórházba. E Az Eternit Művekben 
iratot az igazgatóság VI. osz- 'A MÁ \' Tisztkép•ó Jntéz„t : Lapunk máju� 16_i zárná- Az el5'5(okú biro ág felmen- � 

tályának. A VI. osztálv továb- 1952-M-ben ,·égzett hallra- ban l\'yomóskút _ v,z nelkiil tette a tehergépkocsi \'ezetöjét � Az f.M Cement- ,.� Mészmülparl Országos Vállalat et)lk fon• 

bitotta azt a 6. szakosr.tályhoz. tói 1964_ Júnht� .2i-én H óra- címmel szóvatettük ho a ,az,al a_z indo)-olással. hogy � t.... ��eme a Lábatlani Etei:nlt_ Müvek. A_�- üzcmböl n_aponla 

Sz U , ' 1 n6�Yf ,; nem \'onha to Jelelösségre = 20-ZS ,-agon azb_eszt letol�•o- es n;vomócso,·et, la11os- es bul-

Igen vagy nem 
kor tartják talalkozó°j'uka, ,rencs oma�on " ., e.,- ; • = 1 · 1 ·t k'lld ek é 'lk · k 
Bndapeslen a Keleti pál"a- ruár 'ában rút·t · nyom6'! kút mett -;- hlrtcle� el aludt _ � a m1>a a • en az P• ·ezese hez 

" nem ad • izet. A _sz.obanforgo teherauto ve- = 
Közben több mint egy év ud\'ar kultúrlermében. &dek- Leoutóbb örömmel ,·ettük zetoJe a balesete� megelözö � 

telt el, s az újító türelmetle- lödni. illetve jelentke=i l�- hirét� hogy cikkünk hatáswa 
napon reggel 6-tol e te 7-1g @ 

nül várta a választ, a vele kö- het: Gerencsér Sándorné e,- 1 a kutat megjavították és má- telie 1te_tt szolgalatot. Szolga- � 
tött szerződés teljesítését. 1963. mén. Telefon :  31)-3.2 és 54 I ius 29--e óta vizet ad a mas- lat _utan_ .-:. tekmt\'e, hogy � 
�cius 5-én végleg elfogyott 

1
-70. fél é,·e elkeszült kut i:_ri1;1nk�_,d„Jebol <:;5ak harom = 

a turelme, s ezért a Pesti Koz-
· orat toltott vezetessel. a töb- : 

ponti Kerületi Birósá.gncil ke- -------------- bit várakozással -, úgy vél+e: §  
resetet nvújtott be a vasút el eleget tehet annak az utasítás- � 
len. • 

-

, 
F1"nnorsz'a'gban vende' gszerepelt 

I nak, hogy éjszaka i fuvart is § 
vállaljon. Reggel, csaknem 24 � 
órás �zo:11alat után. amint a § 

l 
a Szo ln  k •  r• t ' •· tt garázs felé haladt kocsijával, § 

(gv tánccsoport életéről 0 1 , sza- ancegyu es és
_
zi:e,·ette az előtte haladó � 

• • • • autobuszt, de cselekvő kepes- = 
_Délután 5 óra. Az tsza ki Finn meghívás alapján csak- azerep!és alapján került aor az I sege, . akarata felmondta a � 

J�r7:t�javitó Törekvés Muve- I nem ket het!'t töltött északi idei meghftui3ra. 
szolgalatot. FeJ_e a volanra b_u- � 

lodesi Otthonában már pe- . _ 

•
. _ . • _ _ .. .. _ kott._ elalud_t, es a szerencset- § 

zseg az élet. Az emeletról né-
baratamk /ta_a,aban a nol- A ket ors"'ág kozotti kapcsa- lenseg bekovetkezett E 

pi mucsika dallamai és sza- ' noki fűtoház Tisza t<i.ncegyüt- lat to1Jábbi uete,ítését jelenti, j 
A Legfel Sbb Bíróság meg- § 

v�latok hangfoszlányai szil- 1 tese és népi zenekara. 1961- 1 hogy a vasutasnapra egy finn alla�i!ott� :  a ?irtele� ela/u�s � 
rodnek kt. Az egyik próbate- ben már járt az együttes Finn- ,'<Isutas népi ecyütteJt erkezik 

hos!�u, fara.,_zto szolgalat utan � 
remben a zene pattogó rit- , . . . va_loban beko1Jetkczhet, de ezt§ 
musara feleleve nednek elmúlt 

orszagban. A- a kkori sikeres I hazankba. m i nden esetben meg kell elöz- E 

idők népitán.c-motívumai. --------------------- ------- ! 
A művelódési otthon moz- � 

ga.lmas életében nagy szere-
§ 

pet játszik az 1961-ben ala- Gazdaö proöram va· r1·a 
a Szegedi EAC cselgáncsozói i 

kult népi együttes. A Man- 6 6 
ad�a15 !z�1töt ,tu!!ásukból. � 

ninger Miklós koreogTáfus 1/e- 1 �  oralol 17 oraig  ismét a § 
zetése alatt álló csoportban 

kultúrműsor résztvevői lépnek ; 

nagy a fegyelem , Ennek és a a szeöed1' 1·r1·u· sa' ö1
1 
ta)a' lkozo' re'sztve,ro" 1't fel _a nagy színpadon . . Ekkor � 

próbákon 1/aló rendszeres 6 6 kerul sor a vasutas fiatalok = 
részvételnek is nagy része van 

szelle�i fejtörőjének_ or�zág�s � 
ab_ban, hogy a tánccsoport Lapunk előző számában be- koztatják a fiatalokat. A nagy , dontőJe;e, a �zol"?kt Futóhaz � 
szepen fejlódik. Legnagyobb számoltunk ru·"i·ól, hogy az idén színpadon 8 órakor kezdődi k  a 

\

T,s��;tancegyuttesen�k !>em_u- § 
eredm�ny, hogy lezárult a is sor kerül a vasutas fiatalok műsor. 8-9 óráig  a Landler ta�oiara, az t�zaki J�rmu_1av1tó � 
fluktua!ás időszaka, összeko- hagyományos találkozójs\ra. A Jármüjavitó Művelődési Ottho- nep, zenekaranak musorara. : 

1Jácsolódott a kollektí-va. rendező bizottság a találkozó nánai.; színjátszói, bohócai és � s_zellemi f�jtörő kísérő § 
A táncosok hetenként há- programját úgy állította össze, 1 bűvészei, val amint a Debre- m�sor�b_an fellep a MÁV � 

romszor, fellépés előtt pedig j hogy a szórakoztatás mellett a I ceni Jármüjavító népi tánc- Sztmfomki.sok Zenekara. Ke- � 
minden nap próbálnak. Nem fiatalok megismerjék Szeged együttese ad műsort. 9-10 len Ttb�r, D_on�ahidu László. az � 
csoda, hogy a kellékek ha- városát is. Városnéző mikro- 1 óráig Bala&sa P. Tamá., és �perahaz muvesze,,_ a Balassa- § 
mar m eg�opnak, tönkremen- buszjáratok állnak majd az tánczenekara szórakoztatja a ta nczeneka;_r, �ovacs . Erzs_i, � 
nek. Emiatt gyakran 1elent- érdeklődők rendelkezésére. fiatalokat. A műsorban fellép Korda <;,yorg11 es Szenti Edit § 
keznek anyagi problémák. Az Ko;:ács Erzsi Szenti Edit és tancdalenekes, Polonyi Gyön- � 
új csizm�k • si;állitására is Korda György táncdalénekes. gy!, �ede_ Tibor_ �s a Tluíli°- � 
ka'll{ak_ mar igeretet, _de az; Nagygyú{és - kiállítás Az ifjúsági békenagygyű- Sz! nhaz to1;>b_ muvesze . . Fellep § 
za! _l,i�g �em_ le�et tanco!m, . _ . , lésre a szabadtéri színpad eló- meg a Ra1ko·zenekar es_ BoJ- � 
a_ r_�i csi�mak _ es a balet�- A_ találkozo ese'.°en_yei mar terében 10 órától kerül sor. A tor Imre magyarnota-eneke. § 
!_!!JP< pedig mar _me�lehet_o- 27-en, szombat delután meg-

j 

nagygyűlésen Méhes Lajos a T, • � 
sen kopottak. _ A ko!tsegvetes- kezdődnek a Széchenyi téren KISZ központi bi-zottságá;,ak 

a,iczene § 
bol _mef!lehetos�!1 s_oka_t kel! megnyíló „Szakma ifjú meste- . első titkára mond ünnepi be- . . . � 
fordita_m ruhakolcsonzesre is. re" kiállítással. E6ben a moz- szédet. Utána a Balassa-tánc- A _ k1sszmpadon a (apo!�a, § 

A t_an<;csoport azo_nban a galomban 1 961  óta több ezer I zenekar folytatja műsorát. 
B?t_sa ny1._ a 1:-4'.'�ler Jarmu1a- � 

pro?lemak es a nehezség el- fiatal vett részt. Közülük majd ll .30-tól 12_30-jg divat- v�o Muve!ode� Otthon , _ a § 
l�nere . ts szorgal�san d_o_lgo- 2500-an szerezték meg a jel- bemutatóra kerül sor. Sdged, Petof1 Sand�r �1-• ll�r: � 
z1k. ÚJ terveket, sz�nek, u1abb vény valamelyik fokozatát. ot_thon, _az e�zak! ja:mu:,av1�0 § 

• felfd°:tok_ra_ keszuln�k- • :'': Szegeden a legjobbak munka- D 
Torekves_ Muv,elodést �aza es § 

utobbi 1doben a muvelodesi darabjai kerülnek kiállításra. ival• és sportbem11lató a Szegedi Vasutforgalmi Tech- = 
otthonba n megrendezésre ke- _ .. .. níkum tánczenekarainak be- § 

rülö irodalmi esteken is részt A Szegedre befuto kulonvo- A sportbemutató 12.30-kor mutatoira kerül sor 15-18 � 

A tetópala berakása viI'lamos emelótargoncák segítségével 
történik. A berakást Kovács Gábor 4 tagú brigádja vépi. 

1Jálla.!nak a. szereplésból. Az 

I 

natok f iataljait vasárnap 6 kezdődik a szapadtéri színpa- ora1g. § 

akarat, a. szorgalom tehát ó:ától , fél _ 10-ig a Sz�gedi Pe- don. A 2 és fél órás műsorban Déután 15 órától a Szegedi ! 
· nem hiányzik. S ha több tá- tofi Kulturntthon _ fuvósze1;e- a BVSC, a Szentesi VSC és a AK újszegedi sporttelepén ket- g 

m oga.tást, több segítséget kap- kara _ fogadJa. A_ �alalkozó szin- Szegedi VSE vívói , a Pécsi tős labdarúgó-mérkőzésre ke- � A n_iegrakott kocsikra Csendes Józset vonali tartalékos tlhe

nak, még nagyobb sikerek el-
1

helyen - az uJs_zege�, _ pa�·k- VSK és a Testvériség női tor- rül sor a BVSC, a Szeaedi � lyez, a bárcákat. Jöhet a tartalék, indulhat a küldemény ren· 

érésére is képesek lesznek. ban - reggel 6-tol 8 ora1g m- nászaí. a Testuériség súlyeme- EAC és két vasutas üzemi § deltetési helyére. 
Bereznal Márta dulókkal, tánczenével szóra- löi, a Szegedi VSE birkózói és , csapat részvételével. a (Hemzö KlicoJy lelvétdell 
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MAGYAR VASUTAS 

Szakszervezeti mozgalom 
Latin-Amerikában 

I 

s 

louis Padilla elvtárs, a Szak- hektár föld 3400 birtokos tu- 1 ezen a kongresszuson, ahol 
•zei-vezeti Világszövetség tibká- lajdonát képezi. Ebból a föld- megállapodtak a közös akció-• területból azonban csak 6 mil- program kidolgozásában. • ra Június 2-án, a SZOT köz- lló hektárt művelneK. lgy nem Ez év januárjában Orizonte ponti iskolán elóadást tartott is csoda, hogy éhezik a k'>lum- városban került sor az újabb a latin-amerikai szakszerveze.. A á • "n"' h 1 té ől és ak- biai nép. Az Egyesült llamok kongresszusra, ahol 13 orsz g-tl !11.o,........om e,� r nagyvállalatai 1946-55 között ból, összesen 23 miLlió szak-
tuahs problém8:1r�l. több mint 7 milliárd dollár szervezeti tagot képviseltek a 

A.f ÚJÍTÁS FOGALMA 
:--esik

Az 
L
ut

óti��A
e
vek.beon'kár ' '� 1 profitot húztak a latin-ameri- küldöttek. Az ott elfogadott szo a n me 0• 1 kai · kba 1 • · ál h tár t k • 21 · · g kezdte elóadását PadiUa elv- · o�szago n evo_ 1parv - a · oza o at . mar 01 s_z:;i 

társ _ különösen, amJóta lala�kból és_ e'f- 1do a}att szakszervezete., támogalJák; 
K ba 'é ki •

vta 
zabad , _ mmdoss:ze 2 rrulhard dollaros Tervez,k peldául állando 

_v. n pe VI . s . sa befektetést eszközöLtek. Je- kongresszus szervezését, hogy g
atzá. �'·b

egyes
bek)_a

ti
!'k

-
ezetamerikt 

a
J lentősen megnehezítik a latin- egységesebbé váljék Latin-ors 6= an oveu po- ik . ~'nok h l •.<.. A 'ka aks t 

. 
ek littkai változások felkeltették amer ai o:s_,..,,,, . e _Yze=, a meri sz zerveze em 

• dekl "d ' t r..at· A 
'ka fegyverkezes1 terhe,c 1s. 1962- mozgalma. 

:� irán� 
es in- men b!n „Például 2 mJlli�rd dollárt S míg _a . �aladó sz:aks.zerve-

K"  é é D ,1 A 'k al költottek katona, celokra. zetek eros1tik soraika,, az 
_oz P- _s e - -�" a . - USA imperialistái sem tétlen-kotJa Lat�n:Amenkat mi_ni- A szakszenezeti mozgalom vezetői kednek. Számukra nagy ve� 200 millió la�oss_al. Fold-

szélyt jelent a munkásmozgaJe termé!_<eny, asvanyokban Latin-Amerikában az USA ím- lom. Ezért újabban az Egyegazdag. Boven elegendo l�_e perializmUs és az egyes orszá-
..;;lt Al!amokba viszik három-

. Lapunk olvasóinak kívánsá- 1 Nem áll fenn a viszonylagos 
gára a 2911959. Korm. s.z. újí- újdonság, ha a javasolt elgon
tási és találmányi rendeletról dolást az a vállalat (állami 
cikksorozatot indítunk, hogy szerv); amelyhez a javaslatot 
az olvasóink táborába tartozó benyújtották, már alkalmazza, 
újítóknak és újítási ügyinté- vagy ha a vállalat (állami 
zőknek, valamint az egysze- szerv) vagy irányító szerve 
mélyi elbirálóknak segítséget igazolja, hogy .a javaslat meg
ad;unk az újításoknak a ren- valósítását a benyújtás idó
de!et szerinti helyes értelme- pontja elótt tervbe vették. 
zésére, Az újítás fogalmát öt felté· 

g d ság ahh z, h g ol gok nagybirtokosa.i és tőkései 0-ez_ a az a . o . o 
:I'. J . elleni harcrn szervezik a mun- hónapos tanfolyamokra a „sár-

Rendkívül fontos az újítás 
fogalmának meghatározása, 
helyes értelmezése. Az ide vo
natkozó rendelkezések értel
mében újítás minden „műsza
ki, tervezési, ügyviteli jellegű 
javaslat, amelynek megvalósi
tá.sa - a minőség ;avítása, leg
alább megtartása mellett 

élJenek 
La�

-Ameri
lc

a
, 
n_

epei
. 

kásokat. E küzdelem eredmé- ga" szakszervezetek agitátorait. Jó! gazdag vtdekeken ;m,ems az 
Az amerikai nagytőkések nem ehsé�, a nyomor: az ira�tu�t: nyességét azonban •endkívüli 
sajnálják tólük a pénz.t sem, Zansag uralkodik: Az itt élo módon megnehezít ILZ egység 
de pontosan be kell számolem)'erek 70 s�zaléka nem tu_d hiánya. Az egyes országokban 
niuk. milyen ,,munkat" végezírm és �h·asru. A W;1"1'1e�- - a bányászat, és az ipar fej-
tek a forradalmi hangulat lehnl�ndósag ': _40 ezreleket is lettségétól függöen -, nagyon 
szere

lése érd
ek

ében. elén. Rendkívül alacsony az eltérő a dolgozók szervezettsé
emberek életszínvonala. Az ge, a szakszervezeti mnzgalom 
ENSZ adatai alapján Latin- hatékonysága. Kolumbiában 
Amerikában az egy főre jutó például a szakszervezeteknek 
létminimumhoz évi 300 dollár- három központjuk van. Közü
ra volna szükség, de a lakos- lük két szakszervezeti köz

· ság jelentós része a 100 do1lárt ponit az impétialistabarát kor-

a népgazdaság részére gazda
sági vagy egyéb hasznos ered-

sem keresi meg. mányt támogatja és csak egy 
képviseli �1árdan a dolgozók 
érdekeit. laf n·1'meri�a népei a fékte

len tókés kizsákmányolás ál
dozaitai. A föld a nagybirto
kosok kezén van, a bányásza
tot és az ipart az Egyesült Al
Zamok impetialistái uralják. 
Jellemzó például, hogy Ko
lumbiában, ahol ZZ miUió hek
tár termőföld van, 17 millió 

Legalább jobb térvil6gításf 

Orosháza állomás forgal-

A sok egység'bontó törekvés, 
a számtalan „sárga" szakszer
vezet ellenére, ma már mind 
eredményesebben harcol sor-
sának jobbra fordulásáért La
tin-Amerika munkásosztálya, 
Tavaly eYY napra számítva, 1 6  
millió ember szt.,-á;kolt Latin
Amerikában. A mind önituda-
tosabbá váló munkásosz.tály 
ke:nény harcot vív a nemzeti 
kincsek visszaszerzéséért, a ki
zsákmányolók uralmának meg
döntéséért. 

ma a felszabadulás előttinek 
A h I J� 1. mintegy húszszorosára nőtt, a autÍ sza11szene.zetek szer-

Mindez megkövetelné az ál- vezik ezt a harcot. A legfóbb 
•·• lomás bő,-ítését. Jól tudjuk, céljuk, hogy ,megteremtsék e 

hogy ez tetemes beruházás., harc alap{el.-tetelét, a munkás
sal jár, de legalább a térvi-

! 
egységet Latin-Amerikában. 

lágítás megoldásával sürgő- Ennek érdekében 1957-ben tör
:sen segíteni kell, hiszen az téntek az elsó lépések és 1962 
éjjeli munka enne"" hiányá-

1 
szeptemberében Chilében már ban rendkivül balesetveszé- sor került a szakszervezetek lyes, egységkongresszusára. Húsz or-. ' 

Bo1dlz$ár Gyula. szág küldöttei vellte:k részit 

'új személypályaudvar Novi Sadon 
(Kiküldött tudós!t6nktóZ) A � felvételi épület 1883-
Május 31-én adták át ren-

1 
ban épült, és vágányhálózatán 

.deltetésének a jugoszláviaj eddig a személy- és teherfor
Vajdaság legnagyobb vasúti galmat együttesen bonyolítot
létesítményét, a Novi Sad-i ták le. A régi állomást ezen-

Mind élesebbe válik az osztályharc ménnyel jár," ú;ítá.s lehet 
Latin-Amerikában. Argent!ná- olyan javaslat is, mely a szak
ban az utóbbi hetekben több irodalomba,n (könyy, folyóirat, 
száz gyárat foglaltak el a mun- megszűnt szabadalom leírása 
kásoll:. Latin-Amerika orszá- stb.) megjelent közleményen 
gaiban a dolgozó tö=gek ma alapszik. 
már mindinkább felismerik, • . , 
hogy jogos gazdasági követelé-

l 
Az UJ1tástól - a találmány

seiket csak egységes poUtikai tól eltéróen - csak viszony
harccal valósíthatják meg. lagos újdonság követelhetó. 

„A francia munkásosztály eredményeinek 
kútforrása : harc a monopóliumok 

hatalma ellen" 
George Seguy elvtárs, a , ság, rendórség a monopól!u

francia vasutasszakszervezet mok szolgálatában áll. 
főtitkára, a Francia Kommu- Elmondotta Seguy elvtárs, nista Párt Poli tika.i Bizottsá- hogy gának tagja június l-€n szak- , IJMca,lk.a,t segíti, abhoz szervt?zetünk székhá,:Aban nagy erőt ad, ha. Magyar• mintegy száz központi, leri,Hetí ország a szocla.Jlsia építés-és üzemi funkci.onárh1st és 
aktívát tájékoztatott a francia ben sikereket ér eL 
vasutasok harcairól. Elmon<lot- Nagy figyelemmel kísérik a 
ta, hogy magyar életet, és öröm szá-

mukra, hogy mostanában jó legfőbb feladatuknak je- híreket hallanak. Ahogy a lenleg a személyi hatalom 
ellen, a demo!trácláéri fo- fasiszták, a monopóliumok 

Ó szava megnőtt 1956 októberé-ly harcot tekintik. ben, úgy most 6k is kénytele-Ez a harc egyben a fasizmus nek elismerni a magyarországi ellen, a békéért is folyik. Az fejlődést. A Le Monde (az algétiai háború idején például egyik legnagyobb francia bur-49-Bzer sztrájkoltak a békéért, zsoá, jobboldali lap) például mely sztrájkokban a vasutasok Magyarország felszabadulásámindig élenjártak, nak 19. évfordulója alkalmá-A sztrájkok Jelentós része - ból hosszan méltatta hazánk mondotta Segu,y elvtárs - gazdasági, szociális és kulturágazdaságl követelésekért fo- lis tejl6dését. Nyolc évvel ezlyik, azonban minden esetben előtt csak rosszat írt, most -politikai célokat - a szemé- habár fanyalogva kényszerült lyi hatalom, a fasizmus ellen, elismerni az eredményeket. Ez a demokráciáért és békéért - számukra, a szakszervezet száis kitúznek. Mivel minden har- mára jó propaganda volt. 1gy cuk a francia vasutasok, az segítik, lelkesítik óket a mi egész francia munkásosztály eredményeink. Kérte, hogy erérdekei t szolgálja és a nagy- re is gondoljunk munkánk tőkés monopóliumok ellen irá- közben. nyul, nagy tömegeket tudnak A ml legfőbb fegyverilnk, megmozgatni. A harcok élén sikereink bázisa mJndlg a kezdeményezőként a CGT (har- nemzetközi munkásszollda.-cos, kommun.ista vezetés alatt ritás volt és lesz a jövő-álló, a legnagyobb francia ben Is 
szakszervezeti központ) áll, de 
azok 80 százalékában a többi - mondotta. Kérte, hogy bíz
szakszervezet: szövetségbe tö- zupk a francia vasutasokban, 
mörült dolgozók is részt vesz- mert harcukat töretlenül, a 
nek, nemegyszer az áruló ve- végsó győzelemig folytatják. 
zetók ellenére. fgy tudtak pél- Befejezésül Seguy elvtárs 
dául március 18-án 24 órás, 6 éltette a francia-magyar vas
millíós tömegsztrájkot szer- utasok barátságát és sok sl
vezni. :f:s mindezt annak elle- kert kívánt a magyar vasuta-

lel fennforgása határozza meg: 
1. A ;avaslatnál feltétlenül 

szükséges, hogy a viszonyla
gos (relatív) újdonság fennáll
jon. 

2. A javaslatnak tartalmaz
nia kell a megoldás módját és 
eszközét. 

3. A megtakaritásnak nép
gazdasági szinten kell jelent
keznie. 

4. A javaslattevőnek ne tar
tozzék munkaköri kötelf)sségé
hez a javaslat meg'tétele. 

5. A javaslatnak minőségja
· vulást kell eredményeznie, 
vagy legalább az eredeti mi
nőséget kell biztosítania. 

A viszonylagos újdonság 

A javaslat újításként kezel
hetóségének első feltétele, 
hogy az viszonylag új legyen. 
A ;avaslat viszonylag újnak 
tekintendő, ha a javasolt el
gondolást a megvalósító szerv• 
néZ a javaslattétel idópont;á
ban nem alkalmazzálc, és al
kalmazását bizonyithat6 mó
don nem is tervezik. A javas
latnak csak a javaslattétel he
lyén és idópon tjában kell 
újnak lennie. Például, ha egy 
jármújavitó vállalatnál, fútó
háznál, pályafenntartási fó

_nqksé_gnél stb. �k,i)lmaznak 
egy eljárást, �s ·•javasolják, 
hógy azt egy- másik jármüja
vffo váÍ1alatnál, !dtöháznál, 
pályafenntartási fónökségnél 
stb. vegyék gyakorlatba, a ja
vaslatot: viszonylag újnak kell 
tekinteni, 

Ha azonban valaki arra 
tesz javaslatot, hogy egy jár
műjavító vállalaton belül al
kalmazott eljárást másik osz
tálynál vegyék alkalmazásba, 
ebben az esetben a viszonyla
gos újdonság nem áll fenn. 
Ez esetben azért nem beszél
hetünk viszonylagos újdon
ságról, mivel a vállalat újítás,
jogi szempontból egységnek, 
önálló elbíráló szervnek te
kintendő. A vállalat vezetójé
nek ugyanis kötelessége vala
mely osztálya, részlege által 
gyakorlatba vett újításnak a 
vállalat egész területére való 
alkalmazása iránt intézkednie. 

A vasút viszonylatában 
ugyancsak viszonylagos UJI
tásnak kell tekinteni egyik 
iparág területén alkalmazott 
eljárás, műszaki megoldás al
kalmazásának másik iparág 
területére való alkalmazásba 
vételének javasolásá t. A vas
útnál külön Iparágnak tekin
tendők a szakágazatok (szak
osztályok). Tehát, ha valaki a 
6. szakosztály területén bevált 
és alkalmazott újításnak pél-

dául a 7. szakosztály területé
re történó alkalmazását ja
vasolja, és azt elfogadják, a 
viszonylagos újdonság fennáll. 

A viszonylagos újdonság 
fennállása tényének megálla
pítása nagyon fontos. Ugyanis 
a viszonylagos újdonságnak 
mint az újításként kezelhető· 
ség egyik feltételének helyte
len értelmezéséből kifolyólag 
utasítanak el számtalan eset
ben Javaslatokat helytelenül, 
elsósorban a rendelet nem is
merése vagy nem kelló mér
tékű ismerete miatt. 

Megjegyezzük, liogy a vasút 
valamely meghatározott terü
letén régebben alkalmazott 
újítás - mely idóközben meg
szűnt - újbóli alkalmazásá
nak javasolása nem tekin.the
tó viszonylagosan újnak, te
hát újításként nem kezelhető, 

Újítás tehát a régen ismert 
eljárás bevezetéséi·e irányuló 
javaslat is, ha a javaslattétel 
helyén a jai:aslattétel idó
pontjában nem alkalmazzák, 
és alkalmazíÍ,sát bizonyítható 
módon nem i.s tervezték. 

A javaslattétel helye 

Hogyan kell értelmezni azt, 
hogy a ;avaslatot a javaslatté
tel helyén nem alkalmazzák? 
Csupán azt kell megállapíta
ni, mely szetint a javasolt 
megoldást valóban nem alkal
mazzák a javaslattétel he
lyén. A bizonyíthatóságot il
letően megfontol tan kell eljár
ni ennek mérlegelésénél. 
Vagy is ha az érdekelt elbíráló 
szerv nem tudja igazolni, hogy 
a javasolt elgondolással azo
nos megoldás ,:nár van, vagy 
legalább a javasolt megoldas
sal azonos értékelésű határo
zati javaslat, elképzelés rögzí
tést nyert, a viszonylagos új
donság fennállása nem vitat,.' 
ható. 

Számtalanszor azzal utasít
ják el a javaslatot, hogy a ja
vas}lt megoldással, újítással 
már foglalkoztak és foglalkoz
nak. Az, egyszemélyi elbírálók 
ilyen állásfoglalása helytelen. 
A rendelet helyes értelmezése 
szerint nem elég valamely 
megoldással foglalkozni, s ha 
nincs kidolgo;;:va megfelelő el
járás, vagy nem született 
megfeleló megoldás, szintén el 
kell fogadni a viszonylagos új
donság fennállását. 

Az újítás fogalmának értel
mezésével kapcsolatban az 
újításként kezelhetóség továb
bi feltételeit folyamatosan is
mertetjük. 

Egyben felhívjuk olvasóink 
figyelmét arra, hogy az újítá
sok elbírálásánál keletkezó vi
tás esetekre kérjenek felvilá
gosítást a szerkesztőségtől, 
melyekre a választ külön is 
megadjuk, és közölni fogjuk 
lapunkban, hogy a helyes ál
lásfoglalást a feltett kérdéssel 
kapcsolatban a vasút egész te
rületén hogyan kell érteln:iez
ni. 

Kaposvári Béla 

vekedett személyforgalom nálják. 
új állomásépületet. A megnö-

1 
túl csak teherforgalomra hasz-

nére, hogy a tv, rádió, katona- sok munkájához. S. J. Tíz év alatt 100 újÍtás 
szükségessé tette, hogy egy Az új állomásépület a vá
tlsztán 'utasforgalomra beren- ros központjától csaknem 2 

· dezett állomásépület álljon p. 
1 

kilométerre épült, és körülöt
utazóközönség rendelkezéséfe. te gomba módra nőttek ki a 

hatalmas lakóházak, amelyek 
majd a városba vezetó su

Osztrák vasutasok 
Magyarországon 

Szakszervezetünk meghívá
sára az utóbbi idóben két 
osttrák vasutas turistacsoport 
tett hétvégi látogatást Ma
ovarországon. 

A 32, illetve 38 tagú cso
POrt a szakszervezet központ
jában folytatott baráti meg
beszélésen túl több vasutas 
üzemet is meglátogatott. Jár
tak a dunakeszi járműjavító
ban, Debrecenben, Miskolcon, 
a Hortobágyon. Idót szakítot
tak arra is, hogy Budapest 
neve:riete5ségeit megtekintsék. 

gárutat szegélyezik. 
Az épület jórészt üvegból 

és vasbetonból 14 hónap alatt 
készült el, A régi állomás 
utasforgalmi területe 200 négy
zetméter volt, az új felvételi 
épületben 1600 négyzetméter 

áll az utazóközönség rendel
kezésére. Egyszerre 4000 utas 
tartózkodhat a pályaudvarnak 
az utazóközönség részére meg
nyitott területén. 

A felvételi épület beruházá
si költsége 820 millió dinár. Az 
egész létesítmény - tehát a 
vágányhálózat és a hozzá ,·e
zetó vonalak - beruházási 
költsége megközelíti a 2 mil
liárd dinárt. 

1952 óta dolgozik a debrece-

1 
ni járműjavítóban Ko·vács La
jos szerszámlakatos. Elsó újí-

1 
tási javaslatát 1954-ben .dol
gozta ki, s az elmúlt napokban 

1 nyújtotta be századik újítását. 1 - Csak az első javaslat ki
. dolgozása volt nehéz - mon-

dotta beszélgetésünk alkalmá-
1 val -, a többi már szinte ma

gától J9tt. Akt megfigyeli sa
ját munkáját, hamar .,-á;ön, 
hol lehet azt egyszerűsiteni. 
mtlyen módon lehet anyagot 

megtakaritani, lgy tettem én 
is, Újítáaaim többsége anyag
takarékosságot hozott, egysze
rűsítette a munkát és csökken
tette a baleseti veszélyt. 

- Miről szól a századik ja
. vaslat? j - Ebben a kazáncsőfalak 

sorjázásának módos!tására tet
A gyóri Wilhelm Pieck Jármúlpari Művekben új, modern tem javaslatot. A régi módszer 

kivitelű étkezókocai készül Eulp&om részére. &Uriat a caófal beizerelése 

után történik a sor3azas hor
dozható kézi levegőfúrógéppel, 
Ezt a munkát két ember bal
esetveszélyes körülmények kö• 
zött nagy erőkifejtéssel végez
te. Javaslatom alapján a sor
jázási művelet közvetlenill a 
fúrás után, a sugárfúró Qépen 
végezhető. 

A javaslat évente 6500 forint 
megtakarítást jelent, de pénz
ben ki nem fejezhető hatása is 
van, hiszen biztonságosabb a 
réginél és kíméli a dolgozók 
fizikai erejét. 

Az újítási tevékenység mel
lett Kovács La;os a társadalmi 
munkában is részt vesz. Mú
helvblzottsági tag, aki SQkat 
foglalkqzik fiatalabb társainak 
nevelésével. Róla igazán el
mondhatjuk, hogy a szakma 
ifjú mestere. 

VoloslnovszkJ János 
Debrecen 
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Nem vállalkozunk 
a r"ádiók központi javítására 

A szakszervezeti szervek fel adata 
a tömegsport továbbfejlesztés·ében 

A Debreceni V SC  vezetésé
ben változás történt. Dr. Híd
vég( László, a sportkör elnö
ke lemondott. Új elnöknek 
Vámos Cstvánt választották. A 
labdarúgó-szakosztály eddigi 
vezetöje, Kdsztner Vilmos is 

, lemondott, e1Te a tisztségre 
dr. Thomas Henriket hívták 

1 vissza, aki korábban már é\·e
ken at vezetője volt a labda
rúgó-szakOiSztálynak. 

Néhány ev\'eJ ezelött a szak- j ben egyre gyakrabban külde
szerveieti biwttságok tulaj- nek javltá ra �zoruló készülé
donát képezö rádiók és lemez- keket a . t�kszer\'ez.e� központi 
játszók javitása közpon to,an zene1skolaJanak c1mere. 
történt

. 
a kultúrn�ve_lé�i O ·z: Ismételten felhh·juk a szaktaly altal fenntar!o,t _Ja\ itomu szer\'ezeti bizottságok figyelhelyb_e�. Az eimllit evbe� ez a met ,  hogy nem áll módunkban lehetoseg m!gszunL Ebb,n a_� a ja\'ításo!, központi e zközlé-1doben felhntuk ' alam�nni/ , se. A fenti cimre ki.tldött kéE�kszervez.eti btwUs_a.; figy

da
: ,tulékekeJ. k.eny1e.lenek vamet, hogy ne_ kuldJ�k. B_u .. gyunk ,·1,stakuldem a feladók

szerveket, hogy az előző évek
hez hasonlóan nyújtsanak se- · A Hi•atalo1 LopWI 

Á Mag11ar Testne1.1elési és utas természetjárá ban visua.Sportazövetség Országos Ta- esés mutatkozik. Elmaradt a 
ndc.,a mai1.1s 22-én tartott ülé- múltban igen nagy mfpsze1·ü
aén foglalkozol t a tömegspm1 ségnek örvendö hétvégi túrák 
továbbfejlesztésével a terme- szervezése. A szakszen:ezeti azetjárás széles körű kilj!r- szervek vizsgálják meg ezt a 
jesztésével, a tarsadalmi spórt- kérdést, és segítsék a termé
pályaépités jelentöségével. szetjáró-szakosztályok munká-

gitséget a sportklubok, üze- A hivatalos 1apbol a aukner
mek, szolgálati helyek, h1va- j v.e"'tl 1>,io"'5agok es a dolgozok 
talok ez irányú társadalmi , figyelmébe aJaniJul< a kovetkezlS
munkájához. Reméljük, ez is ' ket: 

pestre a Javnasra varo keszu- nak jékeket. hanem a munkálato-
kat helyben rendelJék mei:. Kultúrneveléll 

es aporto9áá!y Ennek ellenére az utóbbi idő-
elösegili a tömegsport. a Ki-

1 u. nlimból: 11s1u1111u. 1. 1 E. 
lian-mozgalom emelését. 1 A MAV- .,. az AKOV-blctó! bereit 

A jövöben a sportmunka ját. Hassanak oda, hogy a 
egyik legfontosabb kérdése a �portklubok elnók&égei megfe
tömegsport, az üzemi alapfo- lelöen foglalkozzanak a ler-

Mrovcaák József tehergepJarmunk !Oil&lkoztatása. - A dolsozök több mint 
esybarmada KST-tac a zala
ecenzqi fütőháznál. A köl
csönzés ÖMZege ha.,·onta el
�rl a 10 OOO forintot-

kú versenyekkel való foglalko- mészetjáró-szakosztályok 
� Szakszervezeti bizottsá- munkájával. s a szakosztály 
gaink has anak oda, hogy a részére a költségvetésben biz- Meseorsz.ágon ·á l ta l  
sportklubok elnökségei, a losilott óssieget ne haszna!Ják 
sporlcsoport-vezelöségek ne fel másra. 
mellékkérdésként\ kezeljék a 
tömegsportmunkát. E!lenöriz- , 
:;ék,·

.
· hogy a költségvetesekben 1 a tomegsportra terve::ett és 

;övanag11ott összeget a célna k 
megfelelően használják fel. 
Szigorúan tiltsak meg a tö
megsportra ten ezett összegek 
mas célra való íelhasználá ·at. 

A szakolctafók 
segítségét várjuk 

A vasutas sportklubok igen 
sok fizetett szakembert fog
lalkoztatnak, de ha megnéz
zük, hogy a tömegsport, a Ki
l ián-mozgalom szen·ezéseben, 
versenyek rendezéseben ezek 
milyen segítséget nyújtanak. 
megállapíthatjuk, hogy nem 
sokat. Az egyesületek, . port
köt·ök vezetöi kdte,lez:ék a:: 
edzőket, hogy a jóvoben na
gyobb segítséget nyújtsanak a,� 
ti�emi versen11ek szervezésé
hez, rendezéséhez. 

Társadalmi munkával 

A tömegsport, az üzemi 
alapfokú versenyek egyik 
alap,·etó feltétele, hogy az 
adott körülményekhez mérten 
megfelelő létesítmény álljon a 

1 
dolgozók rendelkezésére, Az 
1961 62. évben szakszerveze
tünk társadalmi sportpálya
építési és karbantartási ver
senyt lndi1ott. A verseny
felhívás nyomán a sportklu
bok, szolgálati helyek igen 
szép eredményt értek el. A 
helyi szakszervezeti szervek 
segítségével az első évben 1 
millió forinton felül. a má. o
dik évben közel kétmillió fo
rint értékü társadalmi munkát 
végeztek a kiilönbözö sport
lélesítménvek építésében és 
karbantartásában. A társadal
mi pályaépítés � karbantar
tás nagy segítséget jelentett a 
tömegsport színvonalának 
emeléséhez, nagyobb tömegek 
bevona áhoi. 

A Va ·üti Fóo zt,Hy ,zakszer
vezeti nóbiwttsága május 81-
én gyereknapot rendezett. 

A rendezők új, eddig nem 
látott múson-al akart;}k a gyer
mekeknek kedveiskedni. eppen 
ez.ért felkéliék a kaposvári • MA V neveloin.rezet ig zga Szakazercezetűnk kultúrlle- ,:at és novendék taná.�t. befJY i·elési é• sporioaztcilll(i 1964· vegyenek rész.t a gyermeknap] évben ismét felh' ivcissal for- mu.or megrendezésében. 

d ult  a vasutas sportklubok, A kaposváriak örömmel vet-
üzemek. $.:oígálati helyek, hi- ték a meghívást. A nevelót t·atalok sportszeretö dolgozói- tület írói munkaközö ségéne · 1 

keket végigvezették me,eor
szág ürú erdeJén, napfényes, 
\'i1 os mezőin. Dtl bep!llan
tá t adtak az intézet eleiébe is. 

- Spű! a eilág legho ua bb 
egysinü t·asutja, amely 13.2 
lalométer hosszti3ág!xln a to
kiói nemzetközi repulóteret a 
1:árw központ1a,:al köti b�z
sze. A szereli:�nyek a taL·ol
sagot 15 perc alatt teszik meg. 

- A felszabadula 20, év
forduló;ára az MTESZ Borsod 
megyei , inte1.ó b1zottságahoz 
iartozó Közie edeatudom nvl 
Egyesület miskolci c-.oportJa 
kiadja .Miskolc e, kornyeke 
közlekedésének törlénetét. A 
tanulmány ·orra \'eszi a koz
úti, a v úti, valamint a helyi 
tömegkö?.lekedé kialakulá at, 
a városnak es kórnyékének 
középkori úthá:ózatát. 

Lá ndzsás mozdonyok. 
Cltile egl/<'& 1·a.ttitl'onala in  
olyan mozdon11ok kbzleked
,rek, amelyek elt 1ándz. at s;e
r�!tek. A lándzsara azirt rnn 
azii.kseg, mert a palyate&tPn 
gyakran bwa lycsordák leg<'l
nek. 

Mo:;olygó � ennekarcok, csll- - A nagy aniz:.a, \'B utasok 
logo szemek figyelték a mü- szinját. zó egyút!e�e nagy �i
liOl't .é a be(eje · után lel- i-errel mutaH Kopp n i :  

e ps al -ö  zöntek me� a • ·yil\ van ar: eran,vkapu 
kapo&,·Nl. paj áwk kitüo9 ze- cimú haromfelvona o, komé
repléset. diájal a va utll6 kulturotthon

ban. 

zerl..esztö ég üzeni 

Az elmúlt években a vas
utas természetjá1·ó-sza ·osztá
lyok a vasutas dolgozók ez
reit mozgósították a hétvégi 
túrákra. A dolgozók örömmel 
-.ettek részt ezeken a kirandu
lásokon. Sajnos. az utóbbi idö
ben azt tapasztaljuk. hogy a 
3portklubok elnöksége keueset 
törődik a természetjáró-s::ak
osztcil11ok munkcijáuat. Ez az 
egyik oka annak, hogy a vas-

hoz a tci1'Sadalmi palyaépíté i közremuködésével :íorgat.ó-
és karbantiartasí mozgalom könyvet dolgoztak 1..;, Otle•ek- 1 Boldiuar G ·ula B�ké•cut>a. Fo
felkarolásat ílletően--lrrra kér- ben gazdag színdarabot írtak, k1 ist,· .. n C5"nki Bél né Buda-
jük a helyi szak.szervezeti · amelynek keretében a gyenne- �•x�r:;thT��:!�

er
��� i!j!; 

A'.sóOl'II, Bódogh Mihály Dombó
vár, Tótok.a K.iroly S.te ed. S�ucs 

( domból'árl kultúre&t
honban a Rol.'!>datemew el
mű kön3 ,·ból Gömöri Jóaef 
8'imnáziumi tanár i9 16 réa. 
,· "telén! na,r:v lkerü kön:,v
ismerte(ó estet tartott. 

- A debreceni jármüjavitó 
do! ozo1 mc::;em:é ·eztek u 
19H Jun1us 2-i bombazás so
r n ele ett dolgozol-.Tól. At 
udvaron fe!áll itoU. emlekmü 
köt é csaknem kétezer dolgozó 
gyult o_ ze, ahol Gal I tván 
1 mertette nz emberte;en puaz
titá. t é · kóvetkczményeit. Az. 
unnep-égcn az ele,,ette hoz-
zá,a, · ozó1 re- zt vettek. 

- Sikerrel zárult a meryel 
blzott. alfi termele felelWk t 
napos tanfolyama, amely át
mutatás adott a munka te
vúbbl ,· i teléhez. 

- Hat\'an állomás dolgozói 
tóbb mint 10 ·ve tartanak 
fen n baráti ka!X' o!atot e eh
szlm·ak \asutasokkal Jülius 
H-en a k ai , asuta,ok egy 
zocial1 •a bri udja latogat 

hozzájuk. Ka,,an augusztua 
3-an kerül sor a talalkoz.ora. 

- Dombórá r allom,u dot
gozoi e/ott Szücs Gyula ok
l<ltóti;zt ,.,m.ert,tte „A do!go-
ók e és t I éf»éflt 

t ed lmete¾ kapcao1ato kér-
desek ra bályozasa� cim11 
rendeletet. Az a nh!tokon kö
ul SOO dolr,<>zó L•ett részt. A 
re ndeletet k1L·onatoLL-a a mun
kcihe/yeken is k1Jugge�ztik. 

- A Háman Kató !ütoház 
zak,zervezelj bizottsága a 

nő!anácc a! karölt,·e egész� 
napo gyermeknap, ünnel)6e
get rendewtt. Az ünnepségen 
300 gyermek \'ett rész. • 

KERESZTREJTV.ÉNY 
Ferenc Hatvan. Pmtér Lajos Viic,. 
rátót, Behán Ró,sa lúzlnc rcl
ka, vo:oonovaz..d János Deb1 e
cen: Leuilelket lapunk anyará
ltoe ielbasEd.lJlll<-

- Tökélel ifik a fen� o
rompókal. A Közlekedéstudo
mányi Enesülctben nemregi
ben mec,·Italtak azokat a 
müsukl sz:emponlokat, ame
lyek alapján mér biztonsá
sosabbá tehetik a fénnorom
póval ellátott n úti átjáró
kat. jövöben több fény
eorompót helyeznek el egy
,·á•ányú pályák úUtjárólnál, 

- A zegedi Petőfi ánder 
KulhiroUhon felújitáúval 
párhuzamO"an az utcal réd 
parko itásat tá.-..adalmJ m1111-
kában n1 ugdíjasok vicslk. 
Kiilönösen példá an dolsozlk 

Vi.uzintes: 1. Június 28-án ló gáz. 62. Nem fölé. 63. Házi
kerül rá. ior. 13. Tekintély, ,11a1. 64. Dézsa betu, keverve: 
franciául. 14.. Belső szervünk. 65. Roham, támadás. 67. Gyil-
15. Talajféleség. 16. Szoknya. kol. 68. Lámpaláz, görögül, 70. 
17. Salvo titu!o. 18. Ellentétes Viadalok. 72. A Kongó mellék
kötöszó. 19. Gyújtemény kö- folyója. 74. Latin múvészet. 
tet. 21.  Rím szélei. 23. Szél 76. Olasz város. 78. Gzen\fenn
igéje, költöiesen. 24. Gyakran tartási költség. 79. A honfog
hallunk ilyent. 26. tlet. 27. laló magyarok vezére. 81. Ki
Vissza: hirtelen beálló szív- hámoz. 82. Római 1 150. 83. 
gyengeség. 29. Rajna vidéki Velencei méltóság. 85. Szent, 
város. 32. Kis idő múlva. 34. sérthetetlen. 87. Morog a kö
Fed. 35. Zuhan. 37. Latolgatás. zepén. 88. Nem nagy község. 
38. Fa része. 39. Folyadék. 41 .  89. Pionír. 
Használt. 42. Mutató.szó + n. Függőleges: 1. Tudományos 
43. Becézett férfinév. 44. Dal. Ismeretterjesztő Társulat, 2. 
<ta. Kelet-afrikai tó. 47. Mezei 

I 
Betüt vet. 3. Rezet, szlliciu

munkát végez. 48. tpület. 49. mot és mangánt tartalmazó 
Mondat része. 50. Mérgező ) öntvény. 4. Mint 18. vizszin
gáz. 52. A Duna kel mellékfo- 1 tes. 5. Bizony, a Halotti be
Jyója. 56. Női név. 58. Sámuel szédben. 6. Szüksége9. 7. He-
fele. 59. France . . .  60. Világi- ellentéte. 8. Fanyar 

del gyi.tmölcs. 1. Járunk rajta. lrá?;1,�0=?!, =;,h,�;
do

!l��
-

10. Szovjet szocialista köztár• VésztO, Kovács Antal Kúna>ent
sa ág. 1 1. Samarium kéiniai • marton: Uvelliket illeteke,bez to
jele. 12. A tizenket szék egyik villll>ftollllk. 
írója. 13. A vízszintes 1, ki- • -------
emelkedő e emén11e. 18. Por- 1 
tugál férfinév. 20. Török mél- l 
tóság. 22. Tisztítsd a ruhát. L A K 'Á S C S E R E  
24. Hektoliter. 25. Háziállat. _ Elcaerlliéin 1 s,oba !! r.kom· 

- Atndlák a ·óri fütöház
nál e tobb mlnt 300 OOO forint 
költséggel felújított mozdony
!orditó berendezést. 

- Na, lllkerrel szerepelt 
a hatvani M V szimfonikus 
T.enekar a HevH megJeí 

ZMT-székbáz avató ünnep
ségén. 

27. Veszprém meg)•ei . község. rortos tanácsi rendelke-.,ésü n ke- , _ A New York és Miami 

zösl Ferenr. zögi Illés és a 
81 hes Kö, ágó András, 

- Máju� 30-án bensös.;g.,s 
ünne pségen került sor a Vas
úti F'öos?t<ilyon Vereczki Jenó 
és felesége Zsófika 'lll!L'Ú leá
n11uk néL·adasára. Az ünnep
séget a Be11czur utcai nap
közi otthon 6rod.ásai daloa
ceru • kdszdntöL·el tették szí· 
nesebbé. 

28. Etelízesító. 30. El, Cbattanó. :1et���:�
0

���•P�;�Ji�� 1 között közlekedo Ezü t Me-31. Gyakori c aládnév. 32. munka,dóben 42f-1H, 11 óra után 
I 

teor elnevezésü expresszvonat, Nyisd ki a szemed! 33. Orosz 317-SH--es lelefonon. amely 400 kirándulót száilí
folyó. 36. Hires vízesés. 37 . .  , ,  _ Elcaerélntm 3 ozoba, konyha, tott New Yorkba, helytelen 
föld, dél-rhodéziai tal'lomány. fűrdósz<>ba, éléskamra, <,zuteré- váltóállítás miatt kisiklott. 5 1  
40. Kínai tartomány. 43. Hl- nes tanácsi rendelkezésű lakáso- utas súlyosan megsérült. 
vatali helyiség, 45. Ve zteség. mat 111recenl, ceglédi, ,·ao püsi llAGYAB VA!IUTA■ 47. Két névelő. 51. Férfinév. ����••� �r�ütt.

1"i���• Józ��
11,�/!;_ - ,,Tiszfa:s.ági hónapot'' 

52. összetett kérdőszó. 53. Ver- donyrütó, Dombóvár. Jokal ut-

, 

rendeztek ma1usban Kazmc- Felelős uerke,zl6· Gulyh JriDot 
di-opera. 54. Szovjet nemzeti- ca u. barcika állomáson. A parko- FeleJ0.

5
��i�� .. �':; Antal 

ség. 55. Latin egész. 57. Ele- - Dombóvirl ÖSS'Lkomlortos ta- kat c.,inosítotuík, az utastéren Budao�•1 vi. e�MrOr o a 
ven . 59. A vízszintes J-ben jel- nlicsl rendelkezésű hálótülkh, 1 szemétgyújt6 ládákat helyez- Telefon : vtro•t· 424-IH, 
zett esemén11 helye. 61. Ai ozobás la.kásomat elc.serélném 

l 

tek el. A vágányok átépítésé- Oreml _,. 
olasz-abesszin háborúban 

budape,;11, debrecent, szolnoki, vel kcipcsolatos munkálatok l'erjeuU: • ::."J."(.�v• w01<11dd 
abesszin hadvezér. 64. tlvez- t1�ivt"!�11�!!

1
�J1J�

ká�:;1;b;��: ellenére iS igyekeznek az állo- Budape,i vn„ RAkl\czt dt N 
hetővé válni, például gyü- Tanács tér 3. lsz. a. más rendjét megőrizni. Sztkro wnnvnmda 
mölcsnél. 66. Megtűrt el mérés. :mí"'"HttHltlltlllttlHHHttltlllflffffttltlfllllllffllllfllllltntlUUHlfllUIOIIIIHIIHIIIIIIIIIIIII IIHHltllllltlHIIIIUlllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllffl 

68. Hentesszerszám. 69. Kevert i 
per. 71. Vissza : rágószervek. J r · d.k ., . ' ' • f / '/le ' 

H A J R A' VA S U TA S  ( 73. Ilyen vágy is van. 74. A i  #Ze I I /USagl O a 0Z0 , 
harc istene a görög mitolói.lá- ! 
ban. 75. Borsod megye] köz- i 
ség. 77. Az Alpok egy része. i 
79. Becézett női név. 80. tnek. ! 
84. Okozat szülője. 86. Bánat. i 

Beküldendő; vízszintes 1. éa 1
= 

fiiggőleges 13. és :19. 
Bekilldé1i határidő: júlíllfl ! 

10. 1 
Az eléíz6 kere,ztre;tvén11 he- i 

l11ta megfejtéae: Budapest-i 
Párizs. Menetrendváltozáa. i 

Klln11vet n11ertek: Hidvégi Í 
Gtula Bp. IX., Péceli út 1. Te-1= 
mesváry István felügy. Bp. _ 
VI., Lenin krt. 122. T. Klsa i 
Zsuzsanna for11:. azolg, tevő i 
Baja, Engela F. u. 43. Szab6 I 

, 1 r 

Pál málházó, Battonya állo- i Kedvea magától, hof11I az idén ia eljött a más. Honti Jenő föint. · Mis- � ranckllúra. .  kolc, Garam u. 8. 1 

Szurkolás a technika i:ívmányainak 
felhasználásái:al. 

6PUUU4 Pii ra,l.u.11 



VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK I 

A SZER v EZETT VASUTAS DO L �oz 6 K LAP JA 

vm evFOLYAM, 13. SzAM. Ára 40 fillér 1964. JűLIUS 6. 

Vasutasnap - 1964 
Írta : dr. Soproni József, 

a Vasutasok Szakszervezetének titkára 
Ú;ból, immár tizennewed.szer fordul az ország népe meg

különböztetett figyelemmel a sínek mentén dolgozó em-
berek, a vasutasok jel.é. Nálunk ez másként nem is lehet. A 
mi társadalmunk a jelent épitő, a jövőt formáló munka tár
,adalma, a dolgos hétköznapok emberét áUítja piedesztálra, 
ha ünnepel, őt ünnepli. Ezt azért teszi, mert szebb, jobb, bol
dogabb életet csak a do!Qos agy, kéz és szív teremthet. 

A vasutasok 1964-ben, a sikeresen vég2!ett munka jóleső 
megelégedettségével - de nem ön.elégüLten - ünnepelnek, 
köszöntik a vasutasnapot. 1963. végére a Tendkívüli tél é3 az cíTViz okozta lemaradásokat többségében sikerült felszámolni 
ú a szállítási terveket teljesíteni. Ez az év sem tndult ked• 
vezően. de a vasutasok munkaszeretete, hozzáértése most is 
meghozta az eredményeket. Még csak az év el.� öt hónapjá
TÓI vannak adataink, melyek azonban biztatóak. Május 31-ig 
" tervben előírt 43 millió tonna helyett 44 122 OOO tonna árut 
szállított a vasút. Ez az 1963. év azonos időszakához képest 
6 031 OOO tonna áruval több. Valamelvest ;avultak a műszaki
gazdasági mutatók - a menetrendszeTÚSég, a kocsiterhelés, 
ez önköltség - is. 

A 
jó és javuló eredményeket számtalan tényező segítette. 
Az elmúlt év alatt nőtt a vasút technikai felkészültsége. 

Egyre gyakrabban találkozunk vonalainkon a modern vonta
tó járművekkel. Minden vasutas szívét megdobogtatják a leg
korszerűbb Diesel- és villamosmozdonyok. Javul a pályák ál• 
lapota. A jelentős építkezések mellett, nagyszabású rekonst
TUkciók folynak Szolnokon, Miskolcon. A munka biztonságát 
ll,j, a legmodernebb biztosító berendezések szolaálják, már 
wbb helyen. 

A modern technika azonban önmagában holt dolog. Az 
érz6, a munkáját szerető emberek kezében 11álik elevenm, 
haszno&&á. Tudják ezt a vasutas dolgozók. Ezért tanulMk év-
1'ől évre több ez�en, sajátítják el az új módszereket. Sok ezer 
azocial!sta brigádba tömörült 10 és 10 ezer dolgozó vallja 
magáénak e nagysze-rú mozgalom jelszavát: "szoeiali8ta mó
don élni, tanulni és dolgozni". 

A technikai fejlődés és erkölcsi ösztönzés mellett, az 
eredmények elérésének fontos tény,ező;e volt, how javult a 
vasutasok élet- és munkakörülménve, emelkedett életszínvo
nala. 1964. január l-től a vasutasság jelentős mértékű béremelésben részesült. Ez a tény a vasutas társadalom által 
11égzett munka megbecsülése, jelentőségének elismerése a 
párt és a kormány Tészéről. A béremelés és a vártnál nagvobb 
mértékű évvégi ü:remi Tészesedés jó hangulatot váltott ki a 
vasutasság körében. 

N r.m az ünneprontás szándéka vezérel, amikOT az ered
mények mellett néhány, még visszahúzó, a munkánk 

árnyoldalaira mutató dologról is említést teszek. Nem a hibák 
felhánytorgatása a célom, hanem hoU11 elkerüljük: a jól vég· 
zetl munkát követő jogos megelégedettség ne váljék öne!é
gűltséggé. 

Az eddigieknél lényegesen jobb eredményt érhetnénk el, 
h4 szervezettebben, átgondoltabban végeznénk munkánkat. 
Ennek elengedhetetlen felétele a menetrend betartása, a jó 
vonatközlekedési tervek és azok lehető legpontosabb megva
lósítása. Javítani kellene a szolgálati ágak együttműködésén, 
elsó.l;orban a forgalom é1 a vontatás közös munkáján. 

A szocialista országok 

vasúti együttműködési 

tanácskozása 

Moszkvában 
Június 22-27 között Moszkvában megtartották a szocialista országok vasúti együttműködési szervezete mm1Szteri konferenciájának IX. ülésszakát. A tanácskozáson részt vettek Bul,g,áTia, Csehszlová

kia, a Kínai Népköztá-rsasá.Q, 
a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársasá,g, LengyelorSZ4(1, 
Mawarorszá,g, Mongól:i.a, az 
NDK, Románia., a Szovjet
unió és a Vietnmni Demokra· 
tikw KöztáTsasá,g vasúti, autó- és közútJ közlekedési küldöttségei. Az ülésszakon 
Borisz Bescsev szovjet közlekedésügyi miniszter elllökölt. A IX. ülésszak a barátság és kölcsönös megértés légkörében zajlott le. 

Július 1 O -én hazánkba é'rkezik a finn vasutasok 

32 tagú népi tánccsoportja 
Szakszervezetünk elnökségének meghívására 32 tagú finn 

vasutas népi együ:ttes látogat 
hazánkba, hogy viszonozza a múlt évben Finnországban járt Debreceni Járműjavító népi tánccsoportjának vendégszereplését. A finn népi együttes veze.. tője Maissi Hu.kkánen, aszszony, aki nagy hozzáértéssel 
és szeretettel foglalkozik a helsinki vasutas együttesseL 
Az e{1'11üttes tagjai valamenv
nyien vasutasok. Van köztük mozdanyverető, jegyvizsgáló, forgalmi szolgálattevő, mér
nök. Július 10-én érkeznek hazánkba és tíz napig maradnak itt. Itt-tartózkodásuk alatt több vasúti csomóponton ad• nak majd műsort. Budapesten 
júUu.s 12� a Szónyi úti Va.s· 

utas Sporttelepen a vasutas
nap esti műsora keretében 
lépnek először a magya.r kö
zönség elé, majd július 13-án 
a. Debreceni Jármújavító VV. 
művelődési otthonában talál
koznak a Tégt ismerősökkel. 
Júiius 15-én Szolnokon, majd 
;lllius 16-án Szegeden a vas
uta.sszakszervezet Petőfi Sáln· 
do1' Művelődési Otthonában 
sz6rakoztatjá.k a közönsé,c,et. 

Testvéri meretettel várjuk 
és fogadjuk őket. Meggyőződésünk, hogy ez a látogatás is 
a finn-magyar barátság további elmélyüléséhez vezet. Reméljük, hogy vendégeink ugyanolyan jól érzik magukat hazánlkban mint ahogy mi éreztük magunkat a szép Finnországban. 

KllS7.ás István 

Köszöntő a XIV. vasutasnapra 
Forró szeretettel köszöntjük a vasutas dolgozókat. 

Reájuk tekint ma az ország egész népe. Megbecsülés
sel övezik, szeretettel köszöntik a sínek mentén a hó
ban, fagyban, hőségben, esőben, az elemekkel dacoló, 
a nehézségeket bátran és sikeresen leküzdő vasutast. 

Köszöntjük mi is a vontatás, a forgalom, a pálya

fenntartás, a távközlés, a hídépítés, a javítóműhelyek, 

hivatalok, intézmények dolgozóit, munkásokat, értel

miségieket, alkalmazottakat. Tesszük ezt abban a biz
tos tudatban, hogy a párt, a kormány és az egész ma

gyar nép mindenkor bizton számíthat a vasutasság 

tudására, akaratára, munkaszeretetére, a szocializmus 

építése iránti felelősségérzetére. 

Köszöntjük a vasutasokat és velük együtt csa
ládjukat, akik segítik őket munkájuk elvégzésében. 

Kívánunk minden vasutas dolgozónak és kedves 

családjának sok sikert, jó egészséget és boldog életet, 
a XIV. vasutasnap alkalmából. 

VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK 

ELNÖKSÉGE 

·�, 
,j 
J 

Gazdag program a XIV. vasutasnapra 
A vasutasc felelősségtel-jes munkájáook elismerésie, meg.lbecsülése sok formában 

jut kifejezésre. Ennek egyik megnyilvánulása lesz július 
11-én délután a Parlamen,t kupolaterméban tartandó ünnet)Bég és a lrormá.nO'kitünte
tések átadása. 

versenyre és ugyancsak nem, zetközi labdarúgó-méukőzésre kerül sor. A gyerekeiket e-zút'tal is gaz, dag program várja a bil'kózóteren,ben. A kulturális program dél• 
után, a sportpályán tánczenével kez.dódik. A műsorban fel• Július 12-én a BVSC Szőnyi lép Ba.1iassa Tamuis tánczeneúti sporttelepén ren<lezi!k meg kara, valamint Korda Gl/ÖTU!/ 

a vasutas tiSzt4vató ün11epsé- és Szent:i. Edit táncdaléneke
get. Ezt követően kerül sor a sek. Este 20 órától a süllyeszku1turális és sportünnepségre. tett kézilabdapályán a vas-Az előző évekhez hasonQóan utas.szaks.zervezet 'központi 
váhtozatoa, gaziJ.a.g p-rogra.m szimd'onikus zenekara ad mű
várja a budapesti vasutaso· sort. Közreműködik a vas
ka.t és hooz:át>a11tozóiJoat. Reg- utassz:akszervezet Szocialista gel 9 órától külooböző tömeg- Kultúráért jelvé.111nyel kitü!n:tesport-versenyeket bo<nyolfta- tett vegyes kórusa. Vezényel 11ak le a Sz.őnJ'i útoo. Ugyan- Tóth Bé/a és Lukin László. A csalk délel&bt adják át rendel- műsorban fellépnek Németh tetésének az új fedett us.wdát. Ma-niika, a Fövárosi Operett-. 

Külön kell szólni a legnagyobb, sajnos, sokszor jóváte
hetetlen hibáról, a vasút baleseti helyzetéről. Nem jelentékte
len a tá·rgyi balesetek száma sem, de a személyi balesetek 
&:�ma és kimenetele egyenesen borzalmas. Az első fél.évben 
kozeZ 40 vasutas dolgozó vesztette életét a vaspályán. 

A délutáni s,pJrtműsorib3n, színház, Pa.lcsó Sándor, az AJ,. afne1y 14 órakor kezdődik, lami Operaház művésze, Erm;,,ghíváso6 a,tlét'Jcai és ke- délyi Aliz, Dévényi Edit, Na.gu rékpáros versenyre, tornabe- István és Bal.ogh Agoston, az -------------------------, mutatóra, vízilabda-mérkőzés- Allami Operaház szóló'.áncore, műugró bemutatóra, repü- sai. Uw,ancsak fellép a múló oomutaitóra, női röplabda-1 sorban a hózánkban vendégmérkőzésekre és tréfás sport- szereplő finn va;sutO,S,Ok 32 tavers--enyekn!, nem.zeHközi vívó• uú népi tá.ncegyüttese is, Negyven vasutas nem ünnepel velünk a XIV. vasutasna
pon. Nem sokkal kevesebb azok száma sem, akiknek keze. lá· 
ba veszett el, de sokkal-sokkal többen sérültek meg kisebb
nagyobb mértékben, váltak néhány napig, hétig munkaképte
lenné. 

Vádolnak bennünket ezek a számok, vádolnak mindany-
• nViunkat. Vádolják a fegyelmezetlenséget, a figyelmet

lenseget, a nemtörődömséget, melyek többségében okozói 
voltak a baleseteknek. Nem elég azonban a sopánkodás. Fo
ga.djuk meg a vasutasnap előtt is - de hajtsuk is végre! -, 
hogy nem tűrünk utasítás ellenes mtLnkát, hogv a fegyel
�t jobban megszilárditjuk, törődünk egymással. Tegyük 
társadalmi üggyé a baleset elleni következetes harcot. A 
� posztján legyen minden!Gi ennek szószólója, megalku
vas nélküli harcosa. 

Amikor a vasutasnapi számvetést elvégezzük, talán nem 
f!le_s!eges néhánv mondatban a közeli jövő egy-két tenniva• 
lojára irányítani a figyelmet. Itt is mindenekelőtt a mező
uaz�asá.g segítését emelném ki. A te1'vek szerint a mezőgaz
dasaoi te1'melés 4,5 százalékkal, a felvásárlás 7,4 százalékkal 
növekszik, közel 10 OOO traktoTt és sok ezer más gépet kell a 
1Mzőgazdaság Tészére szállítani. 400 OOO holddal több gabo
na és 20 OOO holddal több cukorrépa vár betakarításra. Az 
elmúlt három évvel ellentétben, a terméskilátások is jók. A 
fMZőgazdaság tehát egy erősen megnövekedett szállítási 
igénnyel jelentkezik, melynek többségét a, vasútnak kell ki
elégite:ni. Ez az 1963. évi kocsiszükségletet több mint százezeTrel haladja meg. 

A 
XIV. vasutasnapon a munká!Jan élenjárókat az Ország-
házban, igazgatósági székh9lyeken, szo1gálati helyeken ki

tüntetik, megjutalmazzák. A párt, a kormány, az egész ma
pyar nép megbecsülésének látható jelei ezek. Mindenkit 
nem lehet kitüntetni, de népköztársaságunk elnökének kéz
lzontása valamennyi vasutasnak szól. Valamennyi vasutas 
számára elismerés és biztatás a jövő Mgy feladatainak, OT
azágépítő terveinek 1,-alóra váltásához. 

A XIV. vasutasnapon minden vasutas dolgozónak, ked
bes családjának, hozzátartozóinak kívánunk jó ünneplést, 
Iok-sok boldogságot. 

Július l-től élefüe lépett a KGST közös vasúti teherkocsiparkról szóló megállapodás. Az OPW (Opscsij Parka Wagonov) jelzéssel ellátott 92 700 vasúti kocsi kezdte meg munkáját központi Irányítással. A MA V által rendelkezésre bocsátott kocsikra június 23-tól kezdték meg az OPW Jelek felírását. (MTI F;)to Lajos György felv.) 

Kiállítás a Szakma Ifjú Mestere 

mozgalom legjobb vizsgamunkáiból 
Közel hat éve annak:, hogy mozgalomban részt vevő fiaa vasút terület.én zászlót bon- talok szorga1 nas, lelkiismeretott a Sza,kma ifjú mestere tes munkáját. mozgalom a vasutas KISZ- A kiállított mestermunkák alapszervezetek kezdeménye- közül a bíráló bizottság az zése nyomán. A KISZ Köz- alábbi munkákat díjazta: ponti Bizottsága, a vasutasok szakszervezet.ének elnöksége 1. Gyalugép. Készítették.: 

és a MA v Vezérigazgatóság Cser;ési Zoltán, Fábián Fe
helyeselte és támogatta a renc és Sarus István, a Szol· mozgalom kibontakozását. noki Járműjavító ÜV. ifjú-munkásai. Az idő igazolta a mozgalom létjogosultságát. Bebizonyoso- 2. Virágcsokor. Készítették: 
dott ugyanis, hogy a célkitú- Szabó Ferenc és Lózei Barna, 
zések nemcsafo az általános a Miskolci Járműjavító ÜV. 
szakmai ismeTetekre irányít• ifjúmunkásal. 
ják a fiatalok figyelmét, ha- 3. Az építési szolgálatnál nem a mindennapi termelő- használatos portáldaru. Készímunkával összefüggő kérdé- tett.ék: Durmics József, Ba
se'kre is. lassi Lajos, Kotormán And-A Szakma ifjú mestere rás és Vanyó István, a Szenmozgalom legjobb vízsgamun• tesi 11:pít.ési Fönökség ifjú-káiból Szegeden kiállítást mWlkásai. 
rendeztek, amelyet a X. Or-

, 
4. Osztófej egyetemes marószágos Vasutas ifjúsági Talál- géphez. Készítette: Horváth kozó előestéjén nyitottak meg. Ferenc, a zalaegerszegi fűtő• Ez a kiállítás is tükrözi a ház ifjúmunkása. 
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Határozat a vasutasok J ' 1  dolgoznak 

társadalombiztosítási és egészségügyi 

helyzetének további javítására 

a tarsadalom biztosítási tanácsok 

a pécsi csomóponton 
A pécsi csomópont swlgá-

1 
már. 150 esetben voltak be

lati helyein is 50k a du:.;uk a teglatogatáson. 
társadalombiztosítási tanácsok Korábban azt a helytelen 
aktivis..áinak. Szívvel-lélekkel módszert alkalffil;'-zták, hogy a 
végzik munkájukat, intézik a betegjel�� ut� � na· 
dolgozók ügyeit, azon fáradoz- pakkal kesobb la�atták meg 
nak, hogy mielőbb megoldód· a_ betegeket. Most uipr szerv;

A központi vezetőség 1964, 
június 12-1 ülésén megvitat
ia a vasutas dolgozók társa
dalombiztosítási és egészség_ 
Ügyi helyzetét. Megelégedés
sel vette tudomásul, hogy 
,Jelentős eredményeket értünk 
el a dolgozókról való sokol
dalú társadalombiztosítási és 
egészségügyi gondoskodás te
rén. Eredményesebb és ha
tékonyabb lett a vasutas dol
gozók egészségügyi ellátása, 
anüt elősegített a sza.kszerve.. 
zet anyagi támogatása is. A 
funkcionáriusok és társadal· 
nü aktívák ezrei ismerték 
meg és alkalmazzák munká
jukban a társadalombiztosí
tásra vonatkozó rendelkezé.. 
seket és határozatokat. Mun
kájuk nyomán javult a do!• 
gozók érdekében végzett 
egészségügyi felvilágosítás, 

A központi vezetőség 
ugyanakkor megá.llapította, 
hogy a végzett munka nem 
elég szervezett, az adott le.. 
hetóségek nincsenek kihasz
nálva. Az egészségügyi hiá
nyosságok megszüntetéséért 
folytatott harc nem elég 
következetes sem a gyógyitá.s, 
sem a megelőzés-gondozás 
ierén. A szakszervezeti szer
vek segítő és ellenőrző mun• 
kájában is sok a javítani való. 

A szakszervezet VL kong• 
resszusa feladatként állította 
szervezeteink elé, hogy küzd. 
jenek a dolgozók és csalá.d
tagja.lk tá�alombiztosításl 
és egészségügyi ellátá.sá.na.k 
további javításáért. Annal! 
érdekében, hogy a VI. kong
resszus által megszabott ten
nivalókat részleteiben is vég
rehajtsuk, a központi vere
tóség az alábbi határozatot 
hozza: 

• 
1 A SZOT támoga.tásával é!, 

a �asútegészségügyi szervek· 
kel együttműködve, tárgya,á

fOgl!alilwe;tatására, ügyeúk lel
küsmeretes intézésére. Ezért: 

I. Felkéri a MAV vezérigaz· 
gatóját, utasítsa a szolgálati 
vezetőket kötelezettséaeik lel
x;nstnerei.cs es a turveu.11oen 
előírt módon való teljesítésé
re. Tegye kötelességükké, hogy 
a társadalmi szerveket támo• 
gassák ez irányú munkájuk
ban. 

2. Együttműködve a vasút
egészsegügyi szervekkel, haté
kony intézkedéseket kell ten
ni, hogy az üzemorvosok mun
kájának fő tartalmát a meg· 
előzés és gondozás képezze, s 
csupán kisebb mértékben a 
gyóg11itás. A vasútegészség
ügyi szolgálatot fel kell kérni 
új üzemorvosi rendtartás ki
adására. 

szervezeti bizottságok követel
jék meg az egészségügyi 
komplexterv elkészítését. A 
megyei bizottságok ellenőriz
zék, hogy az igazgatóságok 
segítik-e a szolgálati főnök
séget a komplextervek végre
hajtásában. 

4. 1964-ben minden 300 dol
gozónál nagyobb létszámú 
szolgálati főnökség szakszer
vezeti bizottságánál meg kell 
szervezni az ellenőrzési és 
minden 500 főnél nagyobb 
létszámú szolgálati főnökség 
szakszervezeti bizottságánál a 
nyugdíjügyi albizottságot. 
1965�ben a 300 főnél nagyobb, 
de 500 főnél kisebb létszámú 
szolgálati főnökségek szak. 
szervezeti bizottságánál nyug• 
díjügyi felelőst kell beállíta
ni. Gondoskodni kell k.ikép
zésükról és rendszeres foglal· 
koztatásuk ellenőrzéséről. 

3. A vasutasok jobb egész
ségügyi ellátásának érdekében 
felül kell vizsgálni az ellenőr
ző orvosi, fogszakorvosi és 5. __ A mejl:yei bizo�tságo�ak 
üzemorvosi óraszámok jelen- egyuttmukodye � _igazgat�
legi felosztását. Figyelemmel gok egészségugy1 focsoportJa,• 
kell lenni a csomópontokra, a yal, :llenőnzm kell, , hogy az 
vasutaslakta területekre, a fo-

1 
uzem1 orvosok m1kent sze:• 

lyamatosan üzemelő főnök>ié- vez1k meg az arr� rászor_u10 
gekre és a létszámban meg- do}gozók gond�ás�t. A V16Z· 
szaporodott szolgálati főnök- szasságok, nehezmenyek fel• 
ségekre. számolásához adjanak seg1,• 

4. Ki kell dolgozni, hogy séget. . . . 
melyik vasúti vállalatnál, 6. A megyei b1zottsago½11ak 
vagy szolgálati főnökségnél naru:obb gondot ke�l ,f?rdít� 
célszerű olyan műhelyek léte- a tarsadalomb1ztos1tas1 felv1· 
sítése, melyekben kiZáról<ig lá_gosító munkára. Gond?skod
csök.kent munkaképességűeket ni kell a szolgáltatáso� 1smer
foglalkoztatn4k Meg kell ha- tetésének megszervezeséről, a 
tározni, hogy ;zekben a mű- dolgozók közötti tudatosítás�
helyekben milyen munkát vé- ró!. Azok a szakszervezeti b1-
gezzenek az ott foglalkoztatot- zottságok készítsenek üzemi 
tak társadalombiztosítási beszá· · 

.. . . A. molót, amelyek erre ki van-5· Fel�! , kell vizsgálni az nak jelölve. Az elkészített be-II. Utasitasnak a kiemelt és számolókat tudatosítani kell a I. orvosi al�-al�asságl csopor- dolgozók között. tos munkakorokre vonatkozó 
rendelkezéseit. Javaslatot kell 
tenni olyan szlgo1·ítások enyh!· 
tésére, melyek nem veszélyez
tetik a vasúton a vagyon- és 
életbiztonságot. 

• 

0 
A szakszervezeti bizottságok 

vannak legközvetlenebb kap
csolatban a dolgozókkal és a 
szolgálati főnöksé,,�kkel. A 
dolgozók hozzájuk fordulnak 
ügyes-bajos dolgaikkal, ők hi

hoz közeledő, vagy a beteg- janak a szociális problémák. z1k ezt a !'Ars�dalm1 munkát, 
ség miatt rokkantsági nyug- A pécsi fú.wháznál például hogy a má.!odi� vagv a har
díjkérelmet benyújtó ügyeivel, sok olyan dolgozó van, aki madik napon ki11U!gy a � 
annak gyors elintézésével. még sohasem vett részt szak· látogató a beteghez. Ez a 
Ezért kell segíteni a nyugdíj· sz.ervezeti üdültetésben. Orosz gyorsabb munka tette lehető
ügyi albizottságok munkáját. Rudolf, a társada1ombizt06Í· vé például, . hogy Kriazti<m Biztosítani kell, hogy a ki· tási tanács titkára, az üdülte- Katal!n _ldeJében m.egfele16 adott útmutató alapján do!- tési bizottság tagjaival ezért orvos1 ellatást kapott. 
gozzanak, és ellenör;zzék a 

arra törekszik, hogy minden A gyorsabb beteglátogatás szakmai vezetés ez irányú dolgozó megismerje a fűtő· nemcsak a betegeknek segít, munkáját. házban azokat a jelentős ked· hanem segíti a sajnos még 
5, Magasabb színvonalra vezményeket, amelyeket álla- előforduló szabálytalanságok 

kell emelni a beteglátogaiási munk - a szakszervezet út- felderítését is. A betegláto
munkát. Minden szak.szerve- ján - részükre biztosít. gatók jelentései a.lapján ed
zeti bizottságnak gondoskodni Már a múlt évben több dig hat esetben került •or táp
kell arról, hogy a bizalmi- olyan dolgozót küldtek szak- pénzelvonásra. Vannak még 
csoportokban legyen beteglá- szervezeti üdülőbe, aki koráb- olyan „betegek", mint Ara.e, 
togatási felelős, a szocialista ban csak otth<>n „pihent" István, aki táppénzes á.l.Jomá· 
brigádok teljesíthessék ez irá- szabadsága idején, Tavaly nya idején állandóan a ven
nyú vállalásaikat. Jobban üdült elősz.ör Krönu-n,g Már- déglóben tartózkodott - ott 
meg kell szervezni a vidéken ton és Kerner Mátyás. GaJya- találkozott a beteglátogatóval. 
lakó beteg dolgozók megláto- tető annyira megtetszett ne- Az emberek.kel való foglal. 
gatását. Ennek biztosítására kik, hogy az idén ismételten kozás felelősségteljes, lelkiis
szorosabb kapcsolatot kell ki- jelentkeztek. Mester Lajos !e- meret.es munkát igényel a tárépíteni a többi vasutas szak- leségével és két gyermekével sadalombiztosítási tanács ak-szervezet_i . bizottsággal, a az idén először üdül a szak• tfváitól. Valamennyien arra szakmakozi b1zottsagokkal. szervezet családi üdülőjében. töreksrenek, hogy i;egítsék 

6. Többet és hatékonyab-
1 

A társaoolombiztos!�i ta- dolgozótársaik helyzetének ja
ban kell foglalkozni a szak· nácsok a betegekkel is sokcrt vítását, rendre megoldják a 
szervezeti bizottságoknak az foglalkoznak.. A pécsi pálya- napról napra adódó klsebb
üzemegészségüg11 kérdéseivel. fenntartási főnökségnél a be- nagyobb gondokat, problémá• 
Gondoskodni kell arról, hogy ' teglétszám csl>k.kentésében ér• kat. önzetlen segítéíkészséggel. 
az egészségügyi albizottságok tek el jó eredményeket. Soly- emberséggel végzik ez.t a szép 
szoros kapcsolatot tartsanak mosi Egon, a társadalombizto- társadalmi munkát. 
az üzemi orvossal, munkavé- sít.ás! tanács titkára Irányítja 
delmi és munkásellátásl bi- az aktivistákat, akik az idén 
zottságokkal, valamint a szol-
gálati főnökökkel. Az eddi-
gieknél nagyobb gondot kell 
fordítani a csökkent munka· 
képességú, idültbetea és üzemi 
orvosi gondozásra szoruló dol
gozókra. 

Őrködni kell afelett. hogy 
a betegségükből fakadó mun
kaképességük csökkentése mi
att indokolatlanul hátrán11t ne 
szenvedjenek, vagy egészsé
güknek meg nem felelő be-
sztást �janak. A szakszer

vezeti bizottságoknak harcol
nlok kell azért, hogy az egész
ségügyi komplextervekben 
vállalt kötelezettségeket a 
tervben rögzített felelősök a 
kijelölt határidőre elvégez
zék. 

Pál.inkás Károl� 

89 éves a „Rudolf' Egyesület 
A köznyelven ,,Rudolf" 

Egyesületnek nevezett Ma· 
gyar Allamvasúti Alkalmazot
tak Első Biztosító- és Segély
egyesülete június 14-én tar• 
totta 89. évi rendes közgvíí,l.é• 
sét. Az egyesület, amelyet 90 
évvel ezelőtt Acs Györflll fő
kalauz alapított a vasutasok 
szociális gondjainak enyhíté
sére, eredményesen működik. 

Az egyesület elnöksége be
számolt arról, hogy a temet
kezési segélyeken kívül még 

dig ingyen swba jár a tagok
nak az üdülőkben. A 30 évi 
tagsággal rendelkező tagok aa 
élelmezésre is ki terjedő, tel• 
jesen díjmentes üdülésben ré
szesülne!k. Az üdülésnek ez 1 
formája túlnyomórészt u 
egyesület nyugdíjas tagjai\ 
érinti, hiszen a tényleges 6ZOl• 
gáJatban álló dolgozók üdül• 
tetése általában a szakszerve
zeti üdültetés keretében törté
nik. 

wkat kell folytatni az Egész- . � �olgozók társa,da�ombizto
ségügyi és a Munkaügyi Mi-

1 
s�tasi �s !g_és�ségugyi helyze

nisztériummal a vasutas do!- tenek �avitasaban �ag_l/ fel
g<nóka.t ér'.n.tö 1,egfonitosabb adat harul . a "!:_egye, b1zot_tsá

társada!mnbiztosftási és egész- go_kra. Segttemok kell az üze

ségügyi k,érdésekr6Z, mint a rru szakszerveze!1 . szerveket a 

gyógyító, üzemi és fogsza,kor- szervezetek ép1_tésé_ben, íel

vosi óraszám emelése, gyógy- adataik végrehaitásaban. 
inté7..eteik, szociális m,t;ézmé. 1. A megyei bizottságoknak 
izyek létesítése és fejleszté- elő kell �egí�eni, �ogy a szak
se, a szakmai rokkantság, kor- sze�yezeti b1zottsagok gy�o
kedvezményes mu.nik&körök- ro!Jak a társadalomll1zt_os1táS· 
bői kik,e,rüLt dolgozók további sal kapcsolatos . és torvenyben 
foglalk<11Jtatása a tanácsi biztosttott 3oga1kat. lnlezke
körzeti orv� tevékenysé- déseket kell tenni, hogy a 

vatottak harcolni legels6sor- A központi vezet6ség köte· 
ban a dolgozók egészségügyi / lességévé teszi minden szak· 
helyzetének javításáért, a ha- uervezeti szervnek, vala
nyagság, a lazaság és a tör- mennyi aktivistának a hatá
vénysértések ellen. A dolgo- rozat maradék nélküli teljesí· 
zók érdekeinek védelmében a tését, egyben felkéri az állami 
központi vezetőség a követ- és a vasúti szakmai szerveket, 
kező feladatok végrehajtá- hogy a dolgozók érdekeinek 
sát túzi a szakszervezeti bi- védelmében segftsék a fel
zottságok elé: adatok végrehajtását, célkitú· 

Z3 féLe úwnevezett családvé- Beszámoltak többek között 
delmi segélyt, a kedvezmén11t arról is, hogy a „Rudolf" 
n1(Újtanak úJ.gjaiknak. Az Egyesület a Vasutas Biztosító 
egyesület tagdíjbevétele az el· Egyesülettel közösen meg-
múlt évben lZ miUió f<YTint kezdte egy ZOO ágya.s, kor 
voLt. A :kifizetett segélyek szerű va.rutasszálló építését • 
összege megkl>zelítette a 7 fővárosban. Az épületet jö
millió forintot. Az egyesület vőre adják át rendeltetésé
gondoskodik a korán elhalt nek. Közel 15 millió forintot 
tagjainak árváiról, saját költ- fordítanak erre a beruházás· 
ségén neveli és taníttatja éiket. 

, 
ra. Hajdúszoboszlón százá-oi/(u

. űdülőházaikban kedvező fel· üdülő építését tervezik. Ezt a 
tételek 11U!Uett ü.diLlhetnek a beruházást 1967-ben kívánják 
tagok, 25 évi tagság után pe- átadni a tagoknak. 

gének javítása. szolgálati főnökségek eleget 
.. . • • tegyenek törvényes kötelezett-2· A koz�t, vezetoseg ségeiknek. Minden megyében 

fontos_ f�l_a��tának . ta:l"t\a meg kell vizsgálni a vasutasok anY_agi es.z;:,�zokkeZ ,is„ seg_ • társadalombiztosítási és egész
tem -� -�ti , eg�szsegugtJI e_s ségügyi helyzetét és konkrét 
szociál�s mt�.m�nyek �eJ• tervet kell kidolgozni a hiá
l�sztés�t._ űdvozh az elno'l<:· nyosságok megszüntetésére. 
SE;g ?Z ,�yba_n f.e!'t erofeszi- 2. Nagyobb gondot kell for
tése:t es_ egyn�;:t0Jag :'1f<>- dítani a beteglátogatásí a!bi· 
ga.dja a Jelen ulésen e:�őter- zottságok munkájának ellen
jesztett javasl�tokat �z. u:rem- őrzésére, a társadalmi aktivis
orvooi r_endeló� bovitésfre. ta-hálózat bővítésére. 1964. év 
� feJl';szté�re: valammt végéig el kell érni, hogy min
a tamogató ne1k1:U • maradt, den bizalmi csoportnak le
idős vasutasok. r�:e ore- gyen a beteglátogatást szer
ge-k otthona létesitesere. vező felelőse. Gondoskodni 

A központi vezetőség kéri kell arról, hogy a szakszer
a vasút 1.·e.,;etőit. támogas- vezeti bizottságok jobban se
sák a szakszervezet ez irán�"'.i gítsék és szervezzék a szocia� 
törekvéseit. hogy a Létes1t- lista brigádok beteglatogató.s1 
mények mielöbb szolgálják munkáját. Nagyobb segítsége� 
az arra rászoruló vasutas do!- kell adni részükre ez irányu 
gm.ókat. Ugyam:ikkor tegye- vállalásaik teljesítéséhez. 
nek meg mindent, hogy saját 3. Meg kell javítani az 
:forrásból is egyre több ha- egészségügyi albizottságok 
sonló egészségügyi létesít- munkáját, biztosítani kell a 
inény valoou.ljo,n meg. munkavédelmi, a munkásellá

• 
tási bizottságokkal, az üzemi 
orvossal és a szolgálati fő
nökkel való együttműködésü-

A közponrti vewtó<;é.g meg- ket. Minden megyei bizottság 

állapította, hogy a .  szolgálati területén egy�gy szakszerve-
zeti bizottságnál létre kell főnökségek egy resze nem hozni az egész.�é(lügyi albizottfordit kellő gond_ot a ik;lffO· 

zók egészségének. es testi ep- sáa 15-20 főből álló társa
ségének véd.elmére, a sokszor d,;lmi aktivista-hálózatát, 
indokolatlanul magas táppén- melynek feladata az üzemor-

"lclt ,tés,é e vos gondozása alatt álló, de 
:zes százalék cs� . en r. '  még munkaképes dolgozók a társadalombizt0&ttásra elo_-
irányzott pénzösszeggel való otthoni életmódjának tanul
takarékos gazdálikodásra, a ki- mányozása. Segítsék a dolgo
fizetések ellenón.ésére, az zókat az orvosi utasítások be
Ide vonatkozó törvények be- tartásában. Gondoskodni kell 
t.artásá . a csökkent mun- arról, hogy mindazoknál a 

kak�ű, idült beteg, s�olgálati főnökségeknél, . �hol 
l\}7.lgdíjba készülő dolgoz.ők 

I 
re:-, vagy �észfoglal�ozásu uze

me.gfelelő munkakövben való m, orvos is dolgozik, a szak-

1. A szakszervezeti bizottsá- zeseinek megvalósítását. 
goknak meg kell javítaniok A társadalombiztosítási osz
társadalombiztosítási és egész- tály dolgozza ki a határozat 
ségügyi felvilágosító munká- végrehajtását elősegítő mód
jukat. Konkrétan kell ismer- szereket, a menetközbeni se
tetm, hogy mit nyújt a szak- gítségnyújtás, ellenőrzés, va
szcrvezeti társadalombiztosí- !amint a rendszeres beszámol
tás a dolgozóknak, miként kell tatás formáit és eszközeit. 
élniök, ha egészségüket tartó
san meg akarják őrizni, to
vábbá milyen hatással van a 
magas beteglétszám a terme
lésre és a népgazdaságra. Meg 
kell szervezni ezek ismerteté
seit taggyűlésen, termelési ta
nácskozáson, sajtóban és más' 
rendelkezésre álló eszközök 

Vasutasok külföldi magánutazásaival 

kapcsolatos rendelkezések 

felhasználásával. 
2. A szakszervezeti bizott

ságoknak a társadalombiztosí-
tási törvények őreivé kell vál-
niok. Nem szabad megtúrni 
törvén11sértéseket, a szakszer
vezeti bizottság határozata 
nélküli törvényellenes ügyin
tézést, a szakszervezeti bizott
ságok jogainak csorbítását. 
Ennek biztosítása végett 
emeljék magasabb színvonal
ra az ellenőrzési albizottsá
gok munkáját, melyeknek 
legfontosabb feladata megkö
vetelni a törvények betartá-
sát, -

3. A szakszervezeti bizott
ságoknak gondoskodni kell 
arról, hogy a munkájukat be
csülettel végző vasitltas dol
gozók az adott lehetőségeken 
belül minden szolgáltatást 
megkapjanak. Ugyanakkor 
harcolni kell mindazok ellen 
a jelenségek ellen, melyek a 
dolgozók egészségét veszélyez
tetik, mint például az utazók 
egyenlőtlen leterhelése, a 
mértéktelen túlóráztatás, ét
kezési, pihenési lehetőség hiá
nya. 

4. A szakszervezeti bizott
ságoknak gondot kell fordíta
ni az idős, nyugdíjkorhatár-

Az elnökség egy év múlva 
adjon jelentést a központ! ve
zetőségnek a határozat vég
rehajtásáról. A MA V Hivatalos La.pja 25, j nem hivatalosan külföldön tar• 

&zámában �<ét vezérigazgatói tózkod6 vasutas dolgozók ál• 
rendelkez_és __ jel�t me� a vas· 

, 
lamvasúti egyenruhában közu�ok külfol,d1 maganutazá- lekednek az ország határain sa1val kapcsG,atban. kivül. Egyenruhájukat sok 

Budapest, 1964. június 12. 

VASUTASOK 
S ZAKSZERVEZETE 

KOZPONTI VEZETŰS�GE 
Az utóbbi időben mind esetben n em az előírásoknax gyakrabban fordul elő, hogy megfelelően viselték. A ren· 

delkezés ezért azonnali hatál11· 
lyal megtiltja a vasutas• 

Összetartásuk titka . . .  
Osz volt. amikor 

közelebbről meg
ismerkedtem a 
Dunakeszi József 
Attila Művelődési 
Otthon nyugdíjas 
klubjának tagsá· 
gávai: fehér asz-
talnál, meghitt 
családi körben. 
Most ismét együtt 
vannak. Itt van
nak velük őszült 
élettársaik is. Ha-
gy'.>1nányos az 
ilyen összejövetel 
a dunakeszi vas
utas nyugdíjasok 
körében. A jármű
javító vezetői, jö
vendő klubtagok 
és a vendégek kö
szöntik a becsület
tel korosodott „há
zigazdákat". 

Nehéz ilyenkor 
meghatottság nél
kül haLlaní az em-

lékezéseket, a 
ny-ugdíjas élet epi
zódjait. Szlvesen 
beszélnek Tóla, 
hisz valamennyien 
ldérdemelt pihené
süket töltik a ma
guk módján, a mai 
nyugdíjas sors ÖSZ
szes szépségeivel. 

Ok már nem 
élnek szervezett 
közösségben, bú· 
csút mondtak 
a munkáskollek
tivának. De ben
nük gyökeredzik 
a hovatartozás ér
zete: legtöbbjül, 
klubtagságán túl 
ma is tagja a szak
szervezetnek. Eb· 
ben rejlik össze
forrottságuk titka. 

Keveset hallot
tunk szocialista 
életünk első évtí• 
zedében nyugdíja.. 

so7c klubjáról. Ma 
annál többet. Szé
lesedik, tartalmá
ban gazdagodik 
országszerte. A 
vasútnál is a sza.1<-
szervezeti moz
gabm egyik hiva
tásává formálódik 
a veterán klubok 
patronálása. 

A Dunakeszi 
Járműjavító nyug• 
díjas klubjában 
mintegy fél évti
zede találnak szó
rakozást, múveló
dést az üzem egy
kori dolgozói. Más 
ez, mint a kultúr
otthon bármelyik 
mú.velődési köre. 
A gondtalan öreg
kor tükröződik 
benne. 

(várkuti) 

egyenruhának külföldre tör• 
ténő magánutazás során való 
igénybevételét. A rendelkezi, 
megszegőit fegyelmi úton von• 
ják felel6sséyre és meghat4-
rozott időre kizárják a kill• 
földi vasútra szóló menetked• 
vezményből. 

Külföldre történő magán
utazásaik alkalmával a vas• 
utas dolgozók vasúti vendég•, 
illetve laktanyaszobákat vesz• 
nek igénybe. A rendelkezés 
ezt Is azonnali hatállyal meg• 
tiltja. Ugyancsak megtiltja, 
hogy magyar vasutas dolgo
zók külföldi vasutas dolg,,
zóknak hazánkban való ma• 
gáncélú tartózkodása idejére 
azok vendég-, illetve lakta• 
n11aszobában, vala.mint vasúti 
kocsiban való elhelyezésé•� 
vállalinnak köte1Pzettsér,et, 
vagy ilyent kérjenek az egyes 
állomás:iktól. Az állomások 
ilyen kérelmeket nem vehet
nek figyelembe. E rendelke-
7ések me�sze�őit ugyancsak 
fegyelmi felelősségre vonjik 
és meghatározott időre ki
zárják a külíölrli mP..,.,tked
vezményből. 
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Mi ok.ozta a dombóváriak 
"halszerencsé j ét ?" 

Útlevél n'étkül nem megy,_ 

Amióta Sturovó a közös ha
tárállomás, Szobon nem é.11-
hat:nak meg a tehervonatok. 
Mégis megáll-nak. Hiába sza
bad a kijárat a határ felé, a 
forgalmista hiába adja a jel
zést az áthaladásra 

Megfeszített munkával fél nap alatt 

helyreállt a forg3lom 

a budapest-hatvani vonalon 

tí épségével, ügyeljenek arra, 
hogy ne következhessen be 
baleset. Az eddig csak „pap{
ron" élő munkásvédelmi 6rö
ket is mozgósították a bajok 
elhárítására 

Ne csak 

adminisztratív 

úton 

Naponta előfordul ez az 
eset. Oka, hogy a mozdony
személyzetnek, vagy a vonat
kíséretnek nincs útlevele. Ez 
a hiányosság Szob állom:ís 

gondjait növeli. Ilyenkor 
ugyanis a szobi tartaléknak 
kell a mozdony helyére állni 
és átvinni a szerelvényt Stu-

Oszintén kell beszélnünk rovóba Három-nógu óra is el
arról is, hogy a fútőház veze- telik, míg visszajön és hoz a 
tói főként adminisztratív úton várakozó gép részére egy vo
akarják megoldani a nehéz natot. 
kérdést. Szfoesen fegyelmez- Kérjük az illetékeseket, csak nek szóban, de főleg „papi- 1 mél t kül. d '  k ron". Ez idáig tizenhárom o yan sze yze et Jen� 

A mozdonyszemélyzet tagjai gyakran menet közben is ki
Jnennek a gépre, hogy egy-egy hibát elhárftsanak, nem töród
ve a baleseti veszéllyel. 

esetben adtak ki írásbeli meg- a sturovói vonatokkal, akik 

rovást, hat alkalommal szóban I rendelkeznek útlevéllel, mert 
fedték meg a mulasztást elké>- anélkül nem lehet átmenni 
vetó dolgozókat. Sturovóba. 

Helyesnek látnánk, ha a 
munkásvédelmi örök szerve
zésére nagyobb figyelmet for
dítanának. Nem becsülnék le 
azok fontos tevékenységét. Bár 

- Voltak nálunk jobbak! 
- Üldöz minket a balsze-

llencsel 
- Azért vándorzászló, horni 

„vándoroljon" 1 

(Lengyel Károly felvétele) 

hány dolgozó, de az állomás 
kollektívája is, $Úlyos károkat 
szenvedett. A legszomorúbb az, 
hogy jó tervteljesitésúket, egész 
évi fáradozásukat rontotta le a 

tizenkilenc bale. et. 

mozgósították őket, ez még ke-

Szelle Ferenc, 
Szob 

Időben kezdjük 
- Bizony tiszta l.apot ke!le-

1le kezdenünk! Szerintünk még súlyosabb 

vés ahhoz, hogy jó munkát i, 
végezzenek. Az sem ártana, ha 
„bírói széket" foglalna el a 
közösség: megalakulna Domb
óvárott a társadalmi bíróság, 
mely hivatva lenne a vétségek 

kivizsgálására, nyílt tárgyalá
sára. 

a gyomirtást 

A pályamunkások lelkiismeretes munkával, gyors ütemben 
elvégezték a megrongált vonalszakasz hclyreá.llitá.sát. 

Evek óta megfigyeltem, 
(MTI Foto Bereth Ferenc felv.) Ilyen magyarázatokat halla- az, hogy az idén sem múlt el 

ni Dombóvár állomáson. A a veszély. Bár a balesetek ta
dolgozók a Jegkülönbózóbb mó- nulságát nyilvánosságra hoz
don próbálnak feleletet keres- 1 zák. Soha . nem múlik el olyan 
ni az elszenvedett kudarcra tanác kozas, ahol ne kerulne 
Az tört.ént ugyanis, hogy az szóba a munkásvédelem. A 

MT--SZOT vándorzászlót az párt- és a szakszervezet közö
elmúlt év eredményei alapján sen küzd a hibák guökere, 
nem tudták megőrizni. megszüntetéséért. A fútőház 

Mi azonban nem elégedtünk ' több mint 260 szociali. ta ci
meg a különós magyarázatok- mért kü1.dő bngádtaruát is 
kal. Igyekeztünk felderíteni lel zólltották, hogy köriilte
az állítólagos „balszerencse" k!ntőbben,_ nagyobb óvatos
okát. Gyors zámvetést tet- $.lggal vegezzék munkájukat. 
tünk. A különböző szolgálati Torodjenek Jobban tarsaik tes
ágak a fűtőház kivételé ·el 

Mindez azért is sürgető, mert 
a fütóház kollektívája ismét 
kitúnő termelé i eredmények
kel buszkélkedhet. S bizony 
sok becsületes dolgozónak tel
jesülne a vágya, ha a kÖ7.eljö
\'Óben újra megszerezhetnéi< a 
magas kitünteté t. ,1. :iiakeriil
ne Dombóvárra az .MT-SZOT 
vándorzászló. 

hogy általábán elég későn Június 24-én országszerte órákban megkezdték. A buda

kezdik a gyomirtást az állo- közlekedési zavarokat okozott pesti igazgatóság II. osztá.Lya 
mási vágányokon. Az Jdén a vihar és a nyomában lezú- mintegy 400 pd.lyamunkást 
a sok esö miatt különösen duló vfz'ömeg. Csüt&rtökre vezényelt a vonalszakaszra. A 

földet és a követ - a meg-gyorsan nő a fú, a gyom. virradó éjjel Pécel és Isaszeg rongált töltés helyreállításához 
Nagyon megnehezít· e a közö� a felhős�kadá_s _követ- - billenő teherautók és vas-• 1 . ?- kezteben meg,smétlödott a kocslr��-dezok, a vo�atki.,;e�ők mult é\'i eset. Éjfél után úti teherkoc ik szállították a 

m�nkaJat és baleseti veszelyt . . g - vf i-·meg zú helyszínre. A pályamunká.,ok 
rejt magában. A ma�s gJl(>m nagy mennyi_se _u . z 0· 

.. - megfeszített munkával, fél 
kőzó t 11em lathatók az el- dilit a_ v�utt pal)ara. A hom- nap alatt helur<?álhtott.ák a 
szórt 11a.,darabok, kőtörmelé-

1 
polygo aradat Pl:rc� alat_t megrongált vonalat. A jobb 

kck, a mdi,ekben elakadhat az n:egrongálta a kettos v�gányu vágányon 14.09, a bal vágá
emL ek lába. Szeged-Rókus fovonalat. Ahogy_ az eso . cser:- nyon pedig 17.10 órakor ln
állomá on a közelmúltban Tó- desedett, 11 szolgálatos palyaor 

dulhatott meg a forgalom eredményes munkát végeztek 
az 1963-as évben. A fütöház
ban sem volt baj a tervek tel
jesítésével. Sót, kimaga.sló ered
mények születtek. Például száz 
elegytonna tervüket ma$fél 
millió tonnával túlszárnyal ták 

A tervezettnél 450 ezer kilomé
terrel növelték eljes!tmenyü
ket. Az elmúlt 'I legszebb 
eredmenye ,·olt az egységes 
terhelcsú vonatok alkalmazása 
lgy 420 ezer tonna túlsúlyt to
Tábbitottak terven felül. 

Sok a ha]eset 

Forrai János 

KITÜNTE TÉS 

rök Is v<in tolatásvezető a I nyomban a veszelyeztet-e�t 
10 km óra lassújel mellett. 

gyom kózótt levő fadarabra szaka.szra ment, s �eg�llap_i• A felhőszakadások kisebb 
lépett, amelyból nagy szög to:ta, hogy a_ lezudulo .  yiz 

pályarongálódásokat okoztak 
állt ki és megszúrta a lábát. mintegy 21 TI?eter h?sszusag- , még a Balassagyarmat-Vác, 

Az ilyen veszélyek 
elkerülhetők. ha 
gyomtalanft'  az 
\·ágányokat. 

könnyen 
idejében 
állomási 

Tót Kiroly, 
Szeced 

ban és 3 meter mélységben 
elmosta a toltést. Jelentétie illetve a Balassagyarmat
alapján a forgalmat nyomban Aszód közötti vonalon is. A 
leallitott k, ille ve ·ésóbb át- pályamunkások azo�ban eze
sz.al!ással bonyolitották le. ken a helyeken 1s Jól szerv<; 

zett munkával, gyorsan elve, 
A f6\'onal helyreállítási I gezték a helyreállítási mun-

munkálatalt már a hajnali I kálatokat. (vf) 

Röviden ezeket a nagyszerü , 
éredményeket tehetjük „serpe
nyünk"-re, míg a mérleg másik 
oldalán lerontja a dolgozók ál
dozata. munkáját néhánu sú
l11os baleset. Talán ez a legfőbb 1 
oka annak, hogy a dombóvári l csomópontnak meg kellett vál
nia a magas kitüntetéstől. Át
engedték a L•ándorzászlót azok-
11ak, akik munkasi:édelmi te-
vékenuségükkel is kit:ívtál= a 

- Eló zör i kö zönetet mondok azoknak, akik be! ett 
felettes szervek elismerését. olyan sokat dol&"oztam, hogy vépi is Kiváló Vasutas leltem. 

(Tudósítóink ;elentik) A vasufasoop előtt három
Szeg,ed állomás dolgo?.ÓÍ a hetes ünnepi músz.akot szer

rr.ásodik negyedévi szakszer- veztek a debreren1 fútőház
ve.zeti taggyúlésen határoz- ban. Amint Marosán Pál ír
ták el, hogy ünnepi múszakot ja, a mozdonyvezetők és fútok 

tartanak a vasutasnap elott _ Yállalták, hogy 100 etkm
írja dr. Bánkfal1,•y Guula. _ tE'rvüket a műszak során 2,3 

Le)d:onto abb feladatuknak százalékkal, széntakaré
a balesetmentes munkát, a kos. ági terv,.il-et 2.9 s.záw
menetrcnd'>ZCI'üség javítását lék'kal l'ilteljesit1k. A javító
es a rakodá · idők csökken- mühelyben Virágh z . .,gmond 
tését tartják az ünnepi mG- csoportja terven felúl elvén.,zi 
szak folyamán. 1 a 424-304. sz. mozdony ke

nácskozáson jelentették bot 
ezt a� eredményt, ahol a 
dolgozók elhatározták, hogy 
üninepi műszakkal készülinek 

a vasutasnapra. A zalaegersze• 
gi fiitőházban a fiatalok mu. 
tattak példát váll.alásaik• 
kal. Egy motorkocsi ré,;:z.J.eg
vizsgáját határidő elött 5 
nappal befejezik és parkosít
ják, csinosítJák fútőhá.zuk 
környékét. Sajnos, a dombóváriak egyál

talán nem buszkélkedhetnek (Pusztai Pál rajza) 
az:r.al, hogy csökkent a balese- 1---------------------------------------
tek száma, feladataikat sérülé-
sek, csonkulások nélkul látták 
el. 

Az elmúlt év „fekete·• listá
ján tizenkilenc baleset szere
pel. A dolgozók 165 napig szo
rultak ápolasra. Az 1964-es esz• 
tendő sem hozott változást, ed
dig tizennégy baleset történt. 

Keserúen emlékeznek pél
dául Vkös József fiatal moz
donyvezető esetére, aki Kom
lón fékezési hiba következté
ben tizenöt kocsit összetört. 
Üköst a vizsgálat után fegyel
mileg elbocsátották. Gergye 
János mozdonyvezető és Ver
c,e László fútó munka közben 
megper11:sel6dtek. A dolgozók 
könnyelmüsége is sok veszélyt 
éa bajt okozott az elmúlt év
ben. S ami a legfurcsább, hegy 
!dós, tapasztalt szakemberek 
követtek el súlyos mulasztáso
kat. 

tlénken él a dombóváriak 

emlékezetében, hogy egyik tár
suk, aki kerek húsz éve elő
fűtő, lezuhant a mozdonyról. 
Az egyik dolgozó, aki több mint 
tizennégy éve mozdonyv-ezetó, 
mozdonytlsztítás közben ugyan• 
csak a földre zuhant és komoly 
sérüléseket szenvedett. Érthe
tetlen a vezetők előtt az az 
eset, amikor egy kiváló dolgo
zó, szocialista brigádvezető kö
vetett el hibát. G?pvizsgd.lás 
al.att felállt a mozdony ha;tó
t'Údjára, miközben a gép elin
dult és az illető lábfejét össze
zúzták a kerekek. Sorolhat
nánk tovább a baleseteket, 
amelyeknek következtében né-

Felhívás a vasutas dolgozókhoz l 
Az egész országban megkezdódött a beta

karítási munka. Az elkövetke:rendó hetekben 
az ország kenyere a földekról megindul a 
ra.ktárak, feldolgozó üzemek, a fogyasztók 
felé. Az Idén 400 OOO katasztrális holddal na
gyobb a gabona vetésterülete a tavalyinál. 
Emellett a jobb term · kJlátások is azt jelzik, 
hogy a vasútra. a gabona. szállításából és egyéb 
mezógazclasá«i termékből a.z 1963. évinél jóval 
nagyobb feladatok hárulnak. 

A vasútra., a va.sntasokra., a betakarítási 
munká.val kapcsolatos legnagyobb teladai ter
més:retszerűleg a termények rendeltetési hely
re szállit.á.sa.. Mindent el kell követni, hon 
a szállitáshoz megfeleló számú és állapotú 
kocsi álljon rendelkezésre. Amennyiben le
hetséges, zári lrányvonatok.kaJ továbbítsák a 
mezógazdasá.gl. küldeményeket. Dolgozzanak 
úgy, hogy a. szállit.ásban a vasutasok hibá
jából ehol és semmltéle fennakadás ne le
gyen. Adjanak segítséget a szállíttató felek
nek a. kocsik biztosításával, idóben történó 
beá.llítá.sáva.l és kihúzásával. Segítsék a. fel
adási munkában járatlan vá.llalatoknak a. 
szállítások lebonyolításával foglalkozó dolgo
zóit. 

A felkészülés a gabonaszállítá.sra már az év 
elején megkezdődött a vasúti kocsik Javítá
sával, a mezőga.zdasá.gl. és élelmiszeripar! vál
lalatokkal való kapcsolat erősítésével, komp
lex brigád szerződések kötésével. Mindezek
nek a szerződéseknek, az együttmüködésnek 
a. gyakorlati próbája. most következik. 

A szakszervezeti bizottságok szorgalmanák, 
segítsék a szolgálati fónökségeket. hogy a. mc
zógazdasági gépek üzemanyag- és alkatrész
szükséglete késedelem nélkül a rendeltetési 
helyére kerüljön. Támogassák a. családtagok 
bevonását az aratási munkába, annál is in• 

kább, mert mintegy 900 OOO katasztrális hold 
termése kézi betaltaritásra vár. 

A megyei bizottságok múködjenek egyiitt 
a megyei pártbizottságok által létrehozott, a 
betakaritást segitó operatív blzott ágokkal, 
Adjanak segítséget a. bet.a.ka.rításl munkából 
részt válla.ló, elsösorban a mezőgazdasági gé
pekhez értő dolgozók szabadságának biztosí
tásához. 

Idejében keressék fel a mezőgazdasági Jel
legü szállító villalatok szakszervezeti bizott
ságait, szakmai vezetöit a. feladatok megbe
szélése és a kérelmek egyeztetése végett. 
Elevenítsék fel a korábban kötött komplex 
brigád szer7.lldéseket. �Jék el, hogy a kocsi
rendeléseket mindig ldóbeo adják meg, a 
rendeltetési helyet ldó közben ne változtas
sák. Nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy a ra
kodási idót mindenkor betartsák, az éjjeli és 
munkaszüneti rakodást egészen a kampány 
végéig folytassák. Gondoskodjanak a térvllá
gítáaról, a ra.kodóhelyekhez vezető utak jó
karban tartásáról, tisztaságáról. A szállitás 
közbeni szóródás végeti csak múszakllag ki
fogástalan állapotú kocsikat bocsássanak 
rendelkezésre, főleg az ömlesztve továbbí
tandó gabona szállításához. 

A dolgozók és az áruvédelem érdekében a 
vállalatok ra.kodómunkása.inak figyelmét hív
ják te! a balffleti veszélyforrásokra., tartsák 
be és tartassák be a rakodással kapcsolatos 
óvórendszabályokat, elsősorban a kocsik em
beri erövel történö mozgatásánál. 

Bízva. abban, hogy a. vasutas dolgozók ed
digi nagyszerű helyiá.Jlásukhoz méltóan veszik 
kJ részüket a nyiri és az ósz! betakarítási 
segítő munkából, kívánunk minden vasuta.11 
dolgozónak eredményes munkát és sok sikert. 

Vasutasok Szakszervezete 
Elnökséce 

rékcsoport cseréjét. 
* 

Békésr:.·abáról, a Pályafenn-
tartási Fonökségtól Bolr!izsiir 
G11ula jelentette, hogy a gé
p.sített mozgó szakasz már 
teljesítette a vasutasnapra tett 
feLajanlását. Gyula-Békés
cs:iba kmött 6,7 km vágány
h'><szban \'É'ge,.ték el az alá
zúzaléko'..ist. :',lunkáját ro-01·
sította, hogy rácfió adó-v<?VŐ 
scgít.,égével idejében értesül
tek a ronatok áthaladásáról, 
s így a zúzalékolásnál elóirt 
vonat elótti kifutasokat idó
ben elvégezhették. 

* 

* 

A váci fütöház dolgozóinak 
vasutasnapi készülódéséröl 
Pintér Lajos tudósít. A moz
dony,;zemélyzet az éves vál
laláson belül a szén.takaré
kosság 1 százalékos javítását, 
a mozdonyjavítási köl1sé,gek 
3 százalékos csökkentését vál
lalta. A menetre-ndszerú.ség
ben 96 százalékos eredményt 
akarnak elérni. Gyorsítják a 
gépek kiszolgálását, hogy a 
szerelvények késedelem nél• 
kül indulhassanak. 

* 

A miskolci igazgatóságról 
Fekete Lá.szló arról tudÓ'
sít, hogy a vasutasnapi k� 
szülödés során javult a me
netrendsz-erűség, gazdaságo
sabbá vált a mozdonyfe� 
ha.s.ználá.s az igazga \óság te
rületén. Vontatási szolgálatuk 
eddig 102,9 százalékra telje
sítette a 100 etkm tervet. 
17 OOO tonna szenet takarítot
tak meg és a vasutasnapig 
újabb 1000 tonna szón meg
takarítására lehet számítani. 

* 

Debrecen állomá<,ról Leiti 
Ferenc arról tudósít, hoey 
elsősorban a monetrcnds7.erű
,ség javitásá\'al készülnek a 

vasutasnapra. E munkában ki
tünt Jl.f. Nagy G1·11la tolatás
vcz,;-tő, vafamint Papp Illes és 
Lakó Ferenc swl)lalatvezető 
váltóőr. Nem marad el mö
göttük S!Índor József guri
tásvezetö és brigádja sem, 
akik guritii.si fcrrüket 107,9 
százalékra teljesit<?ttek. Fel- A d�brece� jármújavltóból 
hívják az illetékesek figyelmét V�losz novszki Jó.nos arról 
arra, hogy a 4764 és a 4767- s�mol_ lx:· hogy háromhetes 
es számú irányvcnatok, mc- 1 unnepi muszakot rendeznek a 
lyeket NO HAB mozdony vasutasnap tl':zleletére. A. mü-
vontat, min.il<?nnnp késve helyek �ol�ozól a darabs.z.ámoe 
közlekednek terv telJes1tésére, a javítási 

· * idók csökkentésére és a mi
1964 első öt hónapjában 

25 OOO tonnával teljesített-ék 
túl áruszállitási tervüket Za
laegerszeg állomás vasuta
sa: - jelenfi Markos József. 
- A legutóbbi termelési ta-

nőség javítá�ára tettek fel
ajánlásokat. Az ünn<'pre !eldí
S?Jtik a muhclyeket. A vas
uta nap alkalmából 39 dol
gozó kap majd kiváló dol
gozó jelvényt és ugyaneny
nyit oklevéllel jutalmaznak. 
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Az éjs1.akai váltásban dolgozott. Am kor at1:.dja a szolgálatot, mé,,;is Ir, s, jókedvű: 
- Erős forgalmunk volt de minden ren,lben ment ' -

m0<11dja, - .'l váltás óta 600 
kocsit rend,·�tünlc. Feladási 
kocsi 11em ma ·adt rissza, ké
sés sem t•ol. Ez csak jó érzes. nen1? 

Szabó Sándor kocsimester a Jól vé„zett munka örömével 
ma�yaráz. Lát zik iajta, hogy 
nem az ú :�ágirónak n,ondja a 
,,szöveget··, h&nem úr.y is é1·zi. 
Negyvenné 'Y éves. 18-10. ja-
11iuár 27-€ óta CJY''fen muTJ
kahelyen, a Kelenföldi pálya
udvai-on dolgoz k. Fönökei elé
gedettek munkájával és kivá
ló dolgozónak tartják. Iraz, is
meri a szakmát. Először pá
lyamunkás volt, majd raktári 
munkás. kocsirendező tola
tásvezető, s most kocsimes
ter. 

S hogy Szabó Sándcr véle
ménye s>1c:rint miiyen egy jó 
kocsimesterl 

- Min.cl.a éber és friss le
gyen a szol aLatoan. Uaye,jen 
1,i;n i.;.nre. Ha mt.,z.áenre ki
terjed a J,,,uelme, .nem lehet 
baj. Mar reúen rossz, Ila ak
kor kell kapkodnt, amikor 
öss=ea,it a szerelvén11. 

l\Iinderról megfontoltan be
szél. Az mond;a, hogy ha va
laki gondosan vég;:i a munká
ját, sohasem érheti me,;lepe
tés. Ha valaki becsületesen 
dolgozik, embcu,égesen visel
kedik, kiv1vj & munkatársai. 
főnökei elismerését, megbe
csüllsét. 

S hogy mi okoz sz.imára 
örömet? 

- Ha 111.egtrt,ü.k eglf'tl1ást 
munkacsoportom tagJa val. Ki
lencen dolgo;unk emrütt már 
harmadik é·ve, de veszekedés, 
vita, soha nincs, mindenki 
vegzi a maga dolgát. Jó érzés 
az is, ha a me11etre1'd-S;eriísé
get biztosita11i tud;uk. Szere
tem. amtl csiluilok, hiszen 
azért i� eála-S::tottam apám 
fogla!kozásat. 

A iorga o:an 

Szalay ru:a 

A vasúti menetirányító a 
„lathatatlan emberek" közé 
tartozik, akit sem az uta ó
közónség_ sem a vonalon do1-
gozo személyzet nem lát mun
ka közben. Egyedül, kis fül
kéjében, a szelek.oros tele
fonkészülék és menetrend 
grafikonjai fölé hajolva végti 
a vasúti forgalom operatív 
irányítását. Szalay Béla me
netirányítót is munkába me
rülten ismerlü!( meg. Hosszú 
éjszakai swlgálat állt mögötte, 
fáradhatatlanul sür ette az 
üres kocs;kat továbbít.:> sze
relvényeket, ,,h� jtotta" a for
galmat egész éjjel Rétsziias
t6! Puszta-Sza bolesig, Palcstól 
DunaújvárosiQ. 

Szalay Béla vasuta�család
ból származik. A MAV-,n kí
vül soha nem volt más mun
kahelyen. 1943-ban az iskola 
padjaiból került a vasúthoz, 
apja Pécsett volt áUomáselC!
járó. Pályája kezdetlitő! for
galmi mun akö ·ben dolg ,zik. 
Előbb Simontornyán s olgá!t, 
onnan 1945-ben kerül, tiszt
képző tanfo ly .mra. A tis7 t
képzö elvé!ZZése utfo Bá, a
székrl' került fo�galmi sz ,1-
gálattevö�ek. Vég'g'árt � pé
csi igaza„ t s a nag1r ' m , 
&ait. SroJ&ált Do.m.bóvár és 
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ocsinaes ter !fi blohhttiester 

Szabó Sá.ndot 

Edd]g csak a munkáról, az 
összeálht.ás a kerülő szerelvé
nyekről, a kisorolásra váró 
vagonokról, meg a munkatár
sakról esett szó. De ..mint 
örömeiről kérdem, gyorsan el
mondja, hogy moot érettségi
zett a lánya, méghozzá igen jó 
eredménnyel. Ha már a csa
ládra terelődött a szó, erról 
faggattam, hogyan él egy ki
váló kocsimester otthon. 
Kocsma, ulti, esetleg egy-egy 
jó futballmeccs? Fejét rázza. 

- Egyik sem. Nem dohán11-
zom, kocsmába sem járok. 
Amíg van otthon borom, e1J11-
egy pohárra.! megiszom, s ha 
i,an időm, beszélgetek a szom
szédokkal. Dolgozgatom a 

kertben, megbeszélem az asz
swnnyal a család gondjait. 
Sokat pihenek, a -Szolgálatba 
mindig pihenten ;övök. Ez a 

figyelmes munka eg11ik legfon
tosabb alapja. 

- Milyen tervei, kívánságai 
i:annalc a jövőre? 

- Azt szeretném, ha to
vábbra i-S elkeriilné házunkat 
a betegség, jó egészségben 
tudj/lm letifüent tt nvugdíja.zá
somig hátralcL'Ő időmet. su

retném munkámat úgy végez-

aran�snoka 

Sárbogárd állomáson. Jelen
legi szolgálati helyére 1954-
ben :keriili. 

Szereti Dunaújvárost. l\Iun
kája együtt nótt a va.s1núvel 

ni, hogy ezentúl se lehe-Ssen 
kifogás, s természetes, együtt 
drukkolunk a családban, hogy 
a lányom sikeres felvételi viz-S
'gát tegyen a pécsi tanárkép
zőn, mert tanár szeretne le,i-
:ni. K. I. 

A blokk.mester - Lévai Mi
hály - nyugodt ember. Har
mincötéves korára sikerült el
rendezni, egyenes vágányra 
igazítani az életét, s most 
már hagyja, hogv zökkenő
mentesen haladjon elöre, jó 

A mozdonyvezető 

Sasvári Károly 

A Nyugati motorszín vágá
nyai között mozdonya mellett 
találjuk Sasvari Károly moz
donyv;,zetóL Gondos kezekkel 
apolja mozdonyát, a hatalmas 
gépóriá t, amelyet Svédország
ból vásárolt a MAV. 

- Nemrégen dolgozam itt, 
a NOHAB Diesel-mozdonyan. 
Taval11 novemberben kértem 
magam motorvezetói tanfo
l·yamra, s annak elvégz se 
után helyeztek ide. Megis iigy 
megszerettem a Di.esel-motort, 
mint annak idejen a qózöst. 

Sasvári Károly 50 é, e , 1939 
óta mozdonyvezető. Ritka e„ct 
a vasúti szolgálatban: azóta 
ótlandóati egy nelyen dolg<r 
zik, a lfámán Kató0Jiit6ház• 
ba.n. 

A szakmát a régi iStvánt>elkl 
főmúhelyben nulta és amint 
megkapta a géplakatosi segéd
levelet, nemsokára kikézbesf
tették az el bocsá 1.ását is. Ez 
1932-ben történt. a gazdasági 
válság idején. Két érig még 
csarc nem is biztatták az-zal, 
hogy újra munkába ái1hat. 
19:H-ben vette fel ismét a vas
utasok sötétkék egyenruháját 
és azóta fáradhatatlanul járja 

a vonalakat, vontatja a hosz
szú szerelvényeket Záhonyba, 
S7egedre, Nyíregyházára, Mis
kolcra, Szobra . . .  

Saját bevallása szerint ak
kor érzi jól magát, amikor ro
bogó mozdonyáról a pályát fi
gyeli. Ez maga a beteljesedett 
hivatástudat, ez az amire , Lévai Mihály 
azt szokták mondani, hogy 
születni kell. d - Ha elölről kezdeném _ irányba, nem túl gyorsan, e 

mondja -, ismét mozdonyve- biztonságban. 
zetó iennék. Nem is lwp;:el- Nem szereti a „túlhangos" 
ném el másképp az életet, dolgokat. Magáról .sem beszél 
mert vándorló ember vagyok: szívesen. Szinte ott a kérdés 
egy helyen nem szivesen ma- a szemében: minek? Beszél
radok sokáig, de az utazás, az jen helyette a munkája, a 
élet forgataga - ez a.:; én v,- pálya, a váltók, jclzöberende
lágom.. zések, az a negyvenöt kilomé-

Sok olyan vasutas van, mint teres birodalom Kispesttó!-
Sasvári Károly, aki ann;:i Albertirsá g, amelrne., immár 
szaktudás al, tapasztalattal cs tíz esztendő óta ;;azdaja. 
[elelős:;égérzettel rendelkezik, Valamikor mí6zeresznek ta
mint ó. Igaz, hogy ennyi é\-- nult. Hogy e«,·szer még Yas
tized után most ismét fel- utas-e'•yenruhát ölt magára, 
ügyelet alatt, kezelőként uta- nem gondolta. Inkabb c�k 
zik a NOHAB mozdonyon, ére:1:te. mégis örömmel teszi, mert lé" 
nyegében egy új szakmat sa
játított el. elörelé�tt ő is a 
technika fejlódhsének útján és 
[elcserélte a gőzmozdony sza
bályzóját a legkorszerúbb Die
sel-mozdonv vezetöáll:isával. 
Nem feledkezi,k el azokról a 
régi kaUégá.lcról, barátokról 
sem, akik őt a pályá](l kezde
tén annyit rám"{l'lltták, segí
tették, tanították. Szeretett 1 
gondol Sw,;z József mozdony
i·e:etore aki valamlkor a 
nj .;tci, ott és íd6s emhcr 
rri ,. - mégse tudott el,za
kadnl vasúttól <.'s nyugdí
jasként do;gozik mozd()nv
··7_5gálőként a Hámán Kato

fűtóházban. Nála kezdte az 
első �zolgálatát é� méghozz!i 
mindiár• f! sorsvonaton . . .  

Sasvári Károly gyakran fot:(
lalkoz.ik a fiatalokkal. Tanítja. 
oktatja öket a «zakmn �zerelt'
tére, a munka megbecsülé
sére. 

B. 1. 

- Gyermekkoromban kö::el 
laktunk a t•asuthoz - mesélt. 
- Gyakran kijartunk a:: ál
lomásra, neztiik a ,:onato/.;at. 
Irigyeltuk, aki utazik. Szeret
tünk volna ml is felszállni. 

Az apja akkor már fűtőházi 
lakato · volt. Talán egy vas
utasdina.ztia mdult útnak ott 
az albert1r,-ai ya_sutnal, mi
ko;,ben ket I umas;, :, ek, ó 
és a baly;a a \Onatokat les
te. 

Most I n{z1 Sok \onalol 
'at a mon 1 b'.1k ihi.:,, obla
kab . De mar nem irlgyke
d1 k az utasokra: túl s 60,an 
sok köze lett hozzajuk Egy 
kicsit a kezébe kerillt a ·or
suk. Az övebe és a tizenki
lenc emberé�, ak•nek mun
káJat irány1tja. 

- Naay felelősség - mond
ja kicsit J'.(ondterhelten. - A.:: 
a sok t·áltó, bi.ztosítobere11de
zés, üg11elni, hogy a i·e.:etők 

nappal is meglássák a fény
jelzést, piros helyett nehogy 
zöldet mutasson, hogy semmi 
se mondja fel a szolgálatot, 
meg ne alljon a vonat a mi 
hibánkból. 

Előfordul? 
- Hát azt egyelőre még 

nem lehet elkerülni. A zö!cl 
ut a jövő kérdése. Most még 
sokat kell bajlódnunk. kábel
szakadásokkal, beázásokkal, 
különböző műszaki hibákkal, 
amelyek nem is mindig raj
tunk múlnak. 

Egyszer nagyon megijedt 
Ertesítették, hogy a Debrecm
ből érkezó gyorsvonat Üllő11 
kisiklott. Szerencsésen ugyan. 
mert a mozdony „lépett ie·• a 
vágányról, megállt a forgal;ni 
iroda előtt. 

- Motorral -rohantam át 

üllőre. Talán életemben ne-m 
voltc.m olyan ideges. Ha más• 
tó! nem, a lehetőségtől, hogy 
mi történhetett volna. Kide
rült, hogy n�m a berendezi<& 
volt az oka ri balesetnek. A 
vezető nézte el a jelzőt, ame'11 

kitérőt mutatott. 
S,:erenesén ritka az ilyen 

izg, Iom. Vigyáznak, hogy r;t
ha legyen. Szukség van a 
nyugalmára, meri tanulnia 1s 
kell. A techr.ika a vasútnál is 

rohamléptekl;cl !ejlödik. S a 
mester éget sr:ha nem le,1..,t 
el g„é megismerni. 

- Nemrég t.•égeztem e'71' 
l•áromhónapot toL·ábbképw 
umfolyamot. Nálunk. Mono
ron lesz a telefon.gyti.r i11tegr11 
dominó önműködő berendezé
.seineh bemutató állomá a. 

Áramkörös 1<apcso!ás al meg') 
majd az egész. őriiluk neki. A 
mostani berendezés kicsit már 
elaeult, sok úaJ van t•ele. Eh-
1 e a jöi·öllcnihe:: még -�n1' 
elcktrotechnlka.i tudás s.::ük,é
gcs. 

S kozben j'irja. ellimörzi a 
púl} !, az mberel,et. Gyal-1-
g an, mo• rral, kocsival, 
aho jém. f:ivezi a szabad 'e
Ye"Öt • 1t'g télen is, amikor 
csíp ,, fa yos. Utasítá.sokat 
ad, mcgbeszéh a feladatok'.lt 
az emberekkel. Azlán haza
megv AlbeMrrsára. a két !!)""
rekéhez, a csendes k ö�c\
mcihez. amiket egy vasárnao 
-délutáni futconllmeccs. olykor 
egv te1enlió mellett töl•ii:t 
este ;elent. 

Bende (bol)a 

és 10 év óta mint  vonali me- .-------------------------------------------------------
netirányíto sürgeti, hajszolja 
a vasmú nyersanyagát ,szállító 
vonatok futását, a késztermé
keket továbbító szerelvénye
ket. Az ö munkájának is kö
szönhető, hogy a rétszilasi ' 
paksi vonalon a téli ítéleti<lö
ben sem állt meg egy percre 
sem az elegytovábbítás. 

A menetirányító a forgalom 
parancsnoka, 12-24-es fordu
lóban szolgál. Ohozzá fut be 
minden öröm és bánat, mert 
a szelektor vezetéke részvét
lenül továbbítja a panaszokat 
is. A fútöház gyakran jelenti, 
hogy nincs eLég alkatrész a 
mozdonyjavításhoz, ezért vár
ni kell a gépre. Az állomások 
többször jelentik, hogy kevés 
a fogaoovágány és ezért lassú 
az elegytovábbítás. 

Az erősítő hangszóróján pat
tognak a jelentések, újabb és 
újabb utasításokat ad ki Sza
lay Béla, aki nemcsak a gond
jaira bízott vonalat ismeri tö
kéletesen, hanem az embere
ket is. 

Kínáltak már neki maga
sabb pozíciót, több pénnel 
járó beosztást is. De ó hűséges 
maradt  a menet•irányítói be
osztá.sáh.oz, mert akkor érzi jál 
magát, a-miJoo.r az ő kezébe 
összpontosul hazánk eauik 
fontos iparvidékének vasúti 
'forgalma. Enmik a munká-
jáért felelős, enne!k a gazdája. 

Azt mondja, nem hagyja el 
Dunaújvárost. amellyel együtt 
n 'tt. fej'ödött. Nem hagyja el 
modern, nyílegyenes utcáit, 
kertjeit és parkjait. amelyek
hez annyi emlék :fűzi. Ha vé
gigmegy a városon, eltö ti az 
a tudat, hogy abban, amit lát, 
neki is része van; hiszen a te
mérdek építőanyagot, cemen
tet, téglát vasúton szállították 
Ide. 

Berma.nn I.stvá.D 

A vasút helye a holnap közlekedésében 
A második vilál(háborút 

követő időkben, a közlekedés
technika nagyar!inyú fejlódé-
sével kapcsolatban. kezdett 
kialakulni egy olyan véle
mény, hogy a vaspályán tör
ténő forgalom nem korszerú, 
hogy a vasút kiöregedett és 
rövidesen az ekhósszekér. a 
postakoc�i sorsára jut. Nem 
építenek több vasutat! Fel
szedik a síneket! - mondo
gatták itt-ott. 

Föleg a közúti gépkocsi és 
légiforgalmi eszközök fejlö· 
dése keltett ilyen gondolato
kat. Sok minden történt alig 
80 esztendó alatt; Benz és 
Daimler döcögő lónélküli ko
csijaitól, a nagy sebességű 
verseny- és luxusautókig és a 
40 tonna teherbírású önürítős 
tehergépkocsiklg, a Wright 
fivérek (1903) kétfedelú repü
lögépétől a 48 ezer lóerös gáz
turbinás légióriásokig. És be
láthatatlan a további fejlődés 
útja a szuperszónikus repülő
gépeken át, a világűr-közle
kedésig. 

A JÖVŐ KÖZLEKEDÉSE 
H. G. Wells 1901-ben a jövő 

közlekedésével kapcsolatban 
így nyilatkozott: Valószínűt
lennek tartom, hogy a repü
lés valaha is döntő surepet 
kapjon a közlek.edésben. Az 
ember végül is nem albatrosz, 
hanem szárazföldi kétlábú." 

Ss ma . . .  ? 
Nem kétséges, hogy az új 

közlekedési ágak a szállítási 
volumenböl jelentős részt igé
nyelnek. Valóban jelentős 

részről lehet bes?.élni, ha a 
mozdított árumennyi�éget te
kintjük, de ha a megtett utas
vagy árutonna-kilométert néz
zük, a vasút oldalára billen a 
mérleg. 

Mit mutatna.k az arányok 
magyar 1-'iszonylatban? 

Autóbusszal 1962-ben 425 
millió. vasúton 341 millió em
ber utazott. De az utasfuvaro
zási teljesítménye a vasútnak 
15 541,4 millió utaskilométer 
volt, míg a távolsági buszok 
csak 4809,9 millió utaskilomé-
1.er teljesítményt produlkál tak. 

Hasonló a helyzet az áru
szállításnál is. Százalékban k i
fejezve a vasút teljesítménye 
85,1, a tehergépkocsié csak 
6,7 százalék. A Szovjetunió 
hatalmas személy- és árufor
galmának 80 százalékát vas
úton bonyolítják le. A de
mokratikus államokban álta
lában -szilárd a vasút tekinté
lye. 

A nyugati orsz,ágokban je
lentéktelenül bár, de csökken 
a vasűton történő személy- és 
il.ruszállítás. Kooperációt nél
külöző elkeseredett verseny 
folyik a közlekedési ágazatok 
között, amelynek hevében, 
egyesek hajlamooak a vas
utat öregnek és a holnap 
szállítási igényeinek teljesíté
sére alkalmatlannak minősí
teni. Elfelejtkeznek arról, 
hogy a vasúttechnika sem állt 
egy helyben, hogy ott is sok 
minden történt Stephenson 15 
lóerös Locomotion-jától, a vil· 
lamos, a Diesel-villamos és 
egyéb gépóriásokig, hogy a 
kibernetika és elektronika ha
talmas tárházából a vasútnak 

Is juthat egy s más, hogy a 
leheto · gen:, amclyek a vasúti 
közlekedés tovább1eJlcsztésé
ben rejlenek, szinte \'égtele
nek. 

Mi szab határt amtak, hogy 
eddig el sem képzelhető nagy 
terhel4,sú 1;orzatokat áUitsa-
nak össze? 

A vonoerő nem! A kapcsoló
és vonókészülék pedig átala
kítható! A többi meg forga
lomszabályozás kérdése. 

A szovjet ipar a köielmúlt
ban egy 8300 lóerö gázturbi
nás és egy 5500 lóerős villany
gépet produkált. (Összehason
lításként érdek-es tudni, hogy 
az egyik legnagyobb mag,yar 
gózmozdcmy, a 424-es, 1300 
lóerős.) 

Mint tudjuk, a közlekedést 
forradalmasító gőz lassan egé
szen átadja a helyét a vil
lany- és a Diesel-vontatásnak. 
De az említett gázturbinás 
megoldás mellett itt van az 
atomenergia, közvetlenül és 
közvetve. Az atomerő felsö
vezetékben vezetett elektro
mos áram elóállítására is fel
használható. Az atomerőmű
vekben termelt vilJamosáram 
olcsó és korlátlan lehetőséget 
biztosít a vasútvontatáshoz. 

A TOMMOIDONY 

Új gépcsoda van születő
ben : az atommozdo.ny. 

A tervek szerint a Szovjet
unió és India között épülő 
Transzhimal.ája vasúton 4 mé
teres nyomtávo.n atommoz
donyt fognak közlek-edtetni. A 
gép hossza 50, a magassága 5 

méter lesz. A gepen le\'Ó 
reaktor vizbrn oldott uranw• 
val muködtk. Turbma [orgnt 
meg 4 úUnmo · generatort, 
amelyeket el;) enáram tiiplal 
egyenként 12 db 800 lóei·ós 
villamos vontatómotort. 

Mint látjuk, a vonóerö,�1 

nem lesz baj a jövőben. 
Nézzuk a kapcsolószerkeze 

tet! A mai fonna avult, gyen
ge, sok veszélyt rejt. Egyik 
gátja a nagJ súly továbbítá
sának. azért is, mert nem le
het olyan vastag. nehéz ki• 
kapcsoló szerkezetet alka!• 
maznl, kezelni - figyelembe 
véve a fémek szakítószilard· 
ságát -, mely a sok ezer ton
nás súlyt elbírná. A jövő 
minden bizonnyal az úgyne
vezett önmüködö kocsikapcso
lási rendszeré, amely emberi 
beavatkozás nélkül, önmúkö
dően, gyorsan, biztosan kap
csolja a kocsikat egymásho� 

Az értesülések szerint Eur6, 
pa vasu.tait l967 -tó! kezdő
dően fokozatosan felszerelik 
automata kapcsolószerkezetteL 
Az Egyesült Allamokban, 
Szovjetunióban és Japánban 
már alkalmazzák is az új 
megoldást, melynek segítségé
vel a mai, alig több mint 
2000 tonnás vonatok helyett 
4600, sót 10 OOO tonnás vona
tokat is lehet közlekedtetru. 

Nézzünk egy összehasonlí
tást. 

Ha ezt az árumennyiséget 
autóval akarnánk elszállítani, 
500 db 20 tonnás teherkocsira 
volna szükség. Jőllehet a vá
rosi és egyes országutak for
galma már ma is olyan nagy, 
hogy azt büntetlenül alig le
het tovább fokozni. 

Ezzel szemben a vaspálya
közlekedés még nincs kihasz
nálva. A sok vonat ellenére 
is sokszor szabad a pálya, 
Természetesen az eddig basz. 
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Másodszor is szocialista szolgálati hely Megszünt 

a vándorlás - Egy nyelven beszéltek - Mindenki tanul 
A keztu'11W!nyezél teherpá- pályaudvaron helül �El! zebb feladatok megoldásá

ban 1s. llflludvar példamutató úton egységek törekedtek területük 
halad. Ennyi l.enlle rövid s;,.ocial.ista jellegének kiala
meghatározása a sok sz.ép kítáSoára. Az emberi tudat Élesebb megvilágít6sban 
eredménynek, amellyel Bu- formálás sajnálaitosan kiala- Természetesen a Dunadapest-Dunapart teherpál11«- kult módszereit az adott parton is van még tennivaló a udvar utóbbi négyéves múlt- szükségletek szerint alkal- kollek-tív és személyi fcleiát össz.egezhetnénik. A jelzó maztáik. Nem kerestek írott lős'Sé:g magasabb szinvonalönmagába,n is sokatm0ndó, szabályokat, csupán azt ra emelése érdekében. De mégis érdemes ismételten tették, amit józan emberi � a ké.."Clések már magame� m1t tett a p lya-

, 

megítélésük, szívük dih-táll. sabb S7.inten, a korábbi udvar koilektlváfa _annak �- A párt politi.káján.ak követ- idólmél élesebb megvilágídekébcn, hogy rnásods=r_ lS kezetes érvényesülése úgy tásban kerülnek napvilágra tulajdonosa . le�et a „S:r<><;>4- is tükrc\ződött, hogy a poli\J- Következetesen küzdenek az u.,ta szolgalati hel11" cun- kai. szakmai mű,·elooés iránti egyeseknél esettnkénit mu-nek. érd�ódés megnőtt. A dc>!- tatkozó tunyaság cllen. Szó 
Hogyan induljanak . . .  gozók közül . ol11an .. sokan surint veszik a brigadszerzó-

kezdtek á.ttalános, kozép és désekben vállalt feladatot: Amiikor 1960�ba,n a .. pálya- felsőfokú tanuláshoz, ·hogy I954-1U?k a ;obb minóségi udvar dolgozóin&k több6ége ez nemewszer probtémát oko- munka évének kell Lenni. már S2>0Ciabi&ta brigádban zott a szolgálat ellátásában. Amikor a pá1yaudvar doldolgorott, célul tíizték ki a Az egymásnak nyújtott se- gozói másodszor is átvették i;:zocial:is!.a szolgálati hely gítség a munkahelyen és ma- a kitüntetést. újabb fogadaJcím el.nyerését. Tudták, nall:Y gánéletben olyan kollektívá-
1 

mat tettEk még jobb ered-vállalkozásba kezdenek, h1• kat kovácsolt, amelyekre mények elét+.sére. 6Zeil ha meg is érlelődtek a számítani lehet a legnehe- Várkutl !Ulklós cél ki túz.ésének feltételei, 
nem kevesebbról volt szó, 
mint egy járat.laill út kita
poisásáról. Ez.ért joggal ve
tődött lel a kérdés: hoguan 
v1duljanak 7 

A többisrol'! élüz.em cím és 
vezéri�tói elismerés mö
gött rejlő gazdasági ered
mények még nem vol Lak 
elegendók. Az 1960 S7-"!>" 
tcmberi párthatározat után 
munkaeró-átszervezésscl mll'llt
e-gy lJ százalékka.l csökkent 
a pályaudvar létszáma. De 
növekedett az egyszemélyi 
felelŐ5Ség, javult a mun
kafegyelem. csökkent a bal
esetek. sz.a.ma, mc�"iZ.únt a 
munkaerő-vándorlás. 

A dun-a-partiak alapos meg
fontol gg;al láLtalk mun.ká-
1,oz. A s.zakvonall és moz
grurru szervek szinte túlzás
nak tunő alapo,ssággal fo
gadtak minden elképzeUst, 
me;::nyilvánulást. Kimondták : 
11 s::odali.sta brigádta,gság ,u,m 
kótelnó, de aki vállalja, lé
nyegesen többet kell tenni<', 
mint edd111. Hónapokon át 
nem zajlt>tt le " dcZ\ény. 
ho� ne criteKeJ.1.<JK ,·olna a 
n107.galozn ni . Tapasz a• 
lat.a íta · szc�czte.t. " addig 
c i rol �- nug rtck : a 
pólyaudt-a.ron egy nyelt'<'n 
b�s·eLtrk t'ezetók és dolgo
zók. 

Az e/só év eredményei 
A k• ra hí n11olcról tl..en

kettore nótt a szociali.sta cí
met viselo l>rtgá,dok száma, 
s ezzel a pály ud, r vala
�e.� nyi do' ozúja "zocin i La 
bri;:adtaiu!á vált. Ezután a 

Új !elvételi épület Gyömrőn 

Elavult, a nehezen meckllulítheió állomások közé tar
tozoU Gyömrő állomás. Ez sok bo zúságot okozoU a föva
ro ba bejáró dolgozóknak. Ezen a helyzeten seglt�t�. a l\lAV, 
miután megépitette az új szigetperono felvételi epuletet. Az 
utazoközöru.éc aluljárókon közelítheti meg a vonaklkat. 

{MTI Foto Hadas János !elv.) 

Ami a személyszállításban kifogásolható 
Egy ötnapos ellenőnés és toposztolotoi 

A MAV vezérigazgatójának 
I 

A pécsi fűtőház egyik szer- , gálók mr.gatartása ellen egyéb
rendeletére június 16. és jú- kocsiján még mindig ott „dI- ! ként kifogás a(�g akad. 

d nius 21. között, az lgazgatósá- szelgett" a gőzfútési töml_éi. l Az . elle1;1őr
k
zot

J1ta1f�au ti:� 
gok III. és IV. osztályának ki- Egy másik szerelvény egyik rok, allomaso. , n 
jelölt szakemberei a pályaud- kocsijának kályha melletti tá� volta�. kivéve néhán

:� var� vezetóine!< be_vo�val 
I 

ü�ése alatt ?tt volt a kályha- rmnt U3s:��' Vá-:��!'alka 
általános szemelyszallltas, el- futésú kocsi szénld.dája, tele 

I 
Szob, . Ktskóros,_ é

t
s 

5M
á
lnok állenórzést tartottak a vonata- ' szénnel. Ezek eltávolításához 

I 

állomas, valamin zo 
kon. Az ellenörzés nemcsak a pedig sem pénz, sem létszám- lomás váróterme. 
menetrendszerü közlekedést. a keret nem szükséges. Az ellenőrök foglalkoztak a1 
szerelvények helyes �zeálli- Az ellenőrzött  vonatok ko- utasellát��. a MAV �tfse!• tását, felszerelését, az al\omá- 1 csijaiban legtöbb helyen látó . múk

öd�
v

tsa�!
g
s�o�<t so� és vonatok tis�taságat, a hiányzott a papír, su.ppan és I torták, hogy 

a 
a Le stkerü!-muszak1 berendezesek a1kal- 1„ ülk„ző Számos gyorsvona-

, 
lat ne-m tartozJ!< 11 

mazását vette .,mikro:;zkóp'' t
o� e� találtak utazó takar!- tebb szolgá!tatá.sok k?zé. Sok 

alá, hanem a vasutas dolgozók /? öf ak' menetközbeni ta- 1 it a visszaélés, a sza�alytalan
sza�lyszerű munkáj_ár�I. 

k
o
i:;,ltást és

a 
tisztogatást elvé- 1 ság._ Ezeken feltétlenul változ-

megJelenéséről, az utazókozon- ezt volna tatm kell. 
séggel való kapcsolatokról is g e · i Több jelentés fog!alko7Jik áZ 
végeztek „felmérést". Egyes vonatok a hét néh_ány · állomások utastájékoztatcS 

Mil11en eredménn11el ;árt, napján -;- főké1;t a hét �?ze- 1 hangosbeszélS berendezéseinek 
mit mutat a mtntegv 300-360 pén -, kihasznalatlanul közle-

1 helytelen használatával, Illet• 
vonatra és l00-120 pál11aud- kedne.k. Ugyanakkor más vo- ve azzal hogy ezeket a berenvarra kiterjedő ellenőrzés? natok kihasználtsága érdeké- dezések�t egyáltalán nem 

Bár az ellenőrzés óriási ben ezt a jelenséget nagy fi- használják. anyagát csak most dolgozzák gye!emmel kell kísérni. Találkoztak a:r. ellenőrök 
f�l, 1;-éhány /ellemzS hiba és Ismételt jelenség: 11 sze- néhány személy! hanyagsággal 
v1sszasság maris felszínre ke- mélykocsik mosdóiban hibá- is - csak egy példr.:  Maglórült. Mik ezek? Olyan hibák sak a v!::csapok A vidéki for- don. a 2543. i;z. vonat mozés hJányosságok, amcl_Yek duló állomá.sok

.
on nem gon- donyszemélyzete. a vezctókocg 

megszuntetéséhez beruházasra doskodnak kellően a szerelvé- kulcsát nem vitte magával, 
és„ anyagráfordi�srl! nincs 

nyek tisztításdról, takaritá.sá- ezért a mozdony;1ak körill kelszukség. De vegyük oket sor- -ró!. Vannak állomások, hl'Tle- lett járnia, s emiatt 11 eon.it 25 jábal lyek úgyszólván ta:karítatla- perces késést szenvedett -, 
A szerelyények egy része nul indítják el a vonatokat. ezek részletes felsorolására 

nem ?-"' �lolrasnak '!;'eílfel�ló Ilyen például Nyíregyháza. nincs hely. összeallítassal kozlekedik. \ Mé!? annyit: a vlzsgál.it 
Egyes vonatokból például I Gyakori jelenségként tapasz- alapján készülél rendell'<'Z�st 
hiányzott az étkezőkocsi, i:ná- 1 !alták az. �Uenőrök, hogy . a I az igazgatóságok 1,,ezetln hama
sok Br.�kocsLk h:ányában Jár- Jegyv1zsgálok nem mondJák -rosan megkapják. 
tak. Ez tenn • zetcsen zsúfolt- be az állomások nevét, és a 
ságot eredrrumyezett. tartózkodási időt. A jegyvizs- Turi Andras 

Szocialista brigádok között 
a határszélen 

Sátoraljaújhelu itllomáson zset jegyvizsgáló brigádja vi- l meg. Tavaly teljesített& ai 
i!;en élén!k a szocia.lls mun- sz.ont rendszeresen figyelem- élüzem szintet s vezérigazga• 
kaverseny. Koz l súz dol- mel kísérte a vállaJ.t pon,tok tói dicséretet k;;ptak. A2 
gozó vdl:i.lK<YZ.Ott arra. hogy teljesítését. tszrevételezték, idén csak bizakodnak 
me!!l'.z 1 a sz<>ciall.�t:i brigád hogy a brigád naplójában rö- Szóvá tettók, hogy 1963· 
cím� t. vid igen és nem szerepelt a ban két vana.t volrt. kijelölve 

A meg\ 1 1 hoz három j v�u;11� mell tt. A szü_ksza- a núsk�l�toraljaúj'l�ely! 
6ve k zdt hou.á. Kos Ma-

1 

n1 g k_aro.s lehe -;- figyel- elegy tovabb1tá.wa. ':2 1dé:1 tyas, e /le, József e• He- �tettek V.anhikékat. Ma �el szaporodotl a -vooat�-< 
dús József scern vonat- mar ez a l<ollekti ·a is reszle- szarna. De a har_mooík t:o

r' x:; ollcl " a,ZOta több- te,;en elemzi, hogyan . �e- nat nincsen kellően ldlwsz
�/ is yert a kitün t. 

, 
rül:, _vagy mért nem: val- ná.Lva. Az ele:ro· nem _tud a 

trdeme:, belelapozni a brigád- la]&ru�nak ele.get �- U�- �� . koest�m_mal rnd�l-
;plóba. A l( • -bri pél- ban Sandor vonatkísérő bri- m. RoVld az 1do a koc,;rk 

�
a 

1 mal(ia v� a telj ·t-
1 

gádia már az elmúlt év kiállítására. A vonatok sem 
;ty értékelését. A brigád- elején me�ogadta a t_at>asztal- érk� mindig men�d 
értekezleten mindenkor ;e- tabb bngadok tanácsát. szenn� A kevés tolat001oz-
len van a párt és a szak- ·

, 
dony 1s goodot okoz. 

s::en·ezet képviseUlje, t'llla- Romlott a teljesítmény A brigádok azonban bíznak 
mint a .szolgálati t•ezető. S abban, hogy ezen � helyze: 
ilyen.kor nemcsa:k az ered- Sajnos, az elmült év jó ten � valtozta�ru 
ményeket tárgyalJnk eredményeit az állomás dol- fognak és uJ_ra_ . helyre all 
hanem a hi • is. gozói nem tudták kellően a rE;Ild . SáltoraljauJhelyen. De 
esett meg. hogy Fehért>ari fokozni. Míg például 1963- add1g 1s olyan bát.or _han� 
lstt·ánt suh os re�yelemsérté- ban kocsita.rtózkodási tervüket kell feltárrú a problemál<at, --------------------------------------1 se miatt kizár · a bri d- 97,59 suizalékra sikerúlt tel- '!11.nt aho� ezt . a faliújság-
ból, mei;,ontá.< to je. iteni, jel.e-Illeg 73,89 száza- 1rok t�k, akik. azon . . fára-n,\latc>< for�alomszabalyozó � 

va útb,zto íto berendezések 
egy optim:ílis k .használi.s 
mel'.ett már nem kieléiótók. 

GÉPI „AGYTRÖSZT" 
Nem k •tséges tehát, hogy 

egy maximális kihasználás 
meiletl csakis automatikus 
Jelzési • rendszer nyújthat biz
toasagot. A gépi „awtröszt", 
az atuomata a ffl.l"gadott prog
ramnak megfeleiöen szigorú 
követési rendet ta.rt, ut113ít� 
ad a vá.ltók és jelzők állítá
sára. A Szovjetunióban, Nyu
gat-. 'émet.or zágban. Svájcban 
máris jelentős lépéseket tet
tek a vasút teljes automatizá
lása érdekében. Jellemző, 
hogy a mai, tehát nem teljes 
automatizálás mellett nap! 
400 vonat múr nagyon soknak 
számít, addig a Frankfurt am 
Main-i c•omópon1ban te!;ies 
automatizd.!á., mellett 1800 vo
nat forgalmát bon11o!ítjá.k le. 

Ez azonban még nem táv
vezérlési Az ember ott van 
a gépen. csak a fárasztó figye
léstől mentesü ve - az auto
mata működését ellenórzi. Te
hát a gép ii{n/el az emberre, 
az ember pedig a gépre. A 
teljes automatizálás lehetósé
ge is egy olyan tulajdonsága 
a vasúti közlekedésnek, mely
lyel a közút nem rendelkezik. 

A mai közlekedési formák
nál általában nagy tömeg mo
zog, sokszor nagy sebességgel. 
Tehát nagy mozgásenergia 
van jelen. A -nw.z�nergia 
nagyságát a közlekedési esz
k6z sú.l11a és sebes� hatá
rozza meg. Például a személy
gépkocsi 320, a nehéz teher
gépkocsi 580-szor nagyobb 
erővel mozog, mint a lovas
kocsi. Ez termé<zetesen ve-
1zélyes helyzeteket idézhet elő. 

A közlekedési eszközökkel 
kapcsolat balesetek okainak 
mego zJa. a a különféle özle
ked 1 ága!<llál más más. 
Példaul a természeti erők a 
vasúti bal teknek alig 4 
százalék t okozzák, ellenben a 

gépkocsinál 9 és a légiközle
kedésben pedig 25 százalék
ban okozói a baleseteknek. A 
berendezés, a járművek hibái 
a vasúton 1, a gépkocsi ese
tében 7 és a repülésnél 37 
százalékban Idéznek elő bal
eseteket. A személVi hibák, 
mulasztások okozta ba.lesetek 
aráni,a a vasúton a !eQ'kedve
zótlenebb: 41, a gépkocsifor
galomban 30 és a légiközleke
désnél 29 1<zózaltk. A vasút 
mellett szól az is, hogy más 
eszközökkel történó összeüt
közés lehetósége is sokkal ki
sebb mlnt a közúti közleke
désnél. 

A veszélyességi fokot 
amerikai viswnylatban - jól 
tükrözik a következő szá
mok : 1959-ben 1000 ember kö
rul vasúton 0,6, gépkocsin 
21,5, repülőgépen 0,8 embert 
ért baleset. A legtöbb bale5el 
tehát a gépkocsikat éri. Ez 
fóként a kö7utak zsúfoltsígá
val és azzal magyarázható, 
hogy olt a biztonság csaknem 
teljesen az embertől függ, 
Száz balesetet vizsgálva meg
állapítható, hogy a balesete
ket 96 esetben a közlekedő 
ember okozza. 

Az utóbbi ldókben sokat 
hallottunk !égikatasztrófákról, 
közfeltűnést keltő köz.úti és 
vasúti balesetekról. Ezek elle
nére sem olyan súlyos a hely
zet, mint ahogy gondolnánk. 
A balesetek elleni állandó 
küzdelem - világszerte - a 
védelmi berendezések fejlő
dése, a radar, az idójárást 
jelző készillékek, a személy
zet képzése, válogatása egyre 

megnyugtatóbb állapotot 
remi. 

te-
ciahsita jelv y ,i '. · · Zéknál tartanak. A k-OC.oi ki- dozn:ak. hogy a;. all?'113;S do;-
jo,g.át. Erre azért. keru t t,0r, használásl<inál aZ<)n.ban a ta- gozóm";-'lc munkaJát tsmét di-

MIT MUTA TNAK 

A SZÁMOK? 
Az USA-ban vasúton egy

rrulli.árd utaskllométerre egy 
halálos baleset jut. (Ez csak
nem álta.!ános a vasúti kö.de
kedésben világ.!zerte.) A gép
kocsi-közlekedésükben már 
sokkal kedvezőtlenebb a hely
zet. (A világ gepkocsial!omá
nyának 65 százalé.ka az USA
ban van.) Korábban egvmi!
li.árd utaskilcméterre 12 ha
lálm ooleset nett. Huszonöt 
esztendő alatt azonban 18-ra 
apadt ez a szám. A légiközle
kedésükben húsz éven át 47-
ről 5-re csökkent a halálos 
balesetek száma. 

összefoglalásul annyit, amit 
az elmondottak talán eléggé 
érzéke-llettek: a 1,'QSutat mint 
tömegszállltó eszközt oli,glw 
nélkülözhetjük. A teljes auto
matizálás lehető�ge a jövő
ben számos előnyt biztosít 
számára minden más jármű
vel szemben. A biztonságot 
tükröző számok - ez sem 
lehet közömbös - ugyancsak 
a vasút mellett szólnak. El
lenben nagyon is helyes meg
teremteni a közlekedési ágak 
között a helyes együttműki.i
dést. 

Alt,�lános elvként kimond
hatjuk, hogy ha gyorsan aka
runk köz ekedni vagy szállí
tani, a repülógép. ha rövidebb 
távolságra háztól házig, az 
autó, ha pedig sok utast, nagy 
mennyi•égú árut óhajtunk to
vábbítani. o vasút les? a jö
vélben is a Zegal.ka.lm4Sa.bb 
szállítóeszköz. 

Gersely József, 
a TIT műszaki szak

os:Ltályánalc tagja 

mert a hasztalan nevelo- t•alyi tel,iesítménvt 1964-ben c,;éret 1llesse. 
munka el'lenére is hajlítha- 6.íl százalékkal toldották F. J. 
tatlan maraót fehérvári -----------�--------�---------� 
István. 

A brigádvezetó 

maga tartJa a kül- é, belpoli
tikai tájékootatót, a kollektíva 
előfizetóje a va<;.utas lapolk
naik. Szász Bélára esett a 
sportrendezvények szcrveZ>l-se, 
de ó ugye! a helyes ö!ltözkö
óésre is. A p · verseny
tán;, a crehszloválk Slovenské 
Mové Mestó állomás dolgo
zóival Ola;os Béla tartJa a 
kapcsdatot, mivel kitünően 
bes.zéli a s:zJovák nyelvet. 

Csorna Péter szakszervezeti 
bizalmira hárul az a fel
adat, hogy a családlátogatá
sokat szervezze. Legutóbb 
TOTIUli lstt·án brígádtd.rsuknál 
töltötték az estet. De sorol
hatnánk tovább a brigád
„funkcióka r•, amelyeket aziért 
töltenének be &Ziveseri a 
tagok, hogy a kollektíva pon
toean teljesíteni tudja a vál-
lalásokat 

1 Ide kívá.nko7..i.k, hogy bal
ese•mente,ren do,lgOZll.'.lk. 3,8 
átlaggal tettek vi7..sgát a mun
kásakadéml:\n. Tavaly hatan 
végezték el a VIII. ál lalá
noot, az idén tizennégy a „diá
kok" száma. 

A ré�ebbi szocialista brigá
dok mindenkor rajta tartják 
szemüket a liatal. most szer
vezett koHektivákoo. Javasol
ták, hogy Szabó Andor vo
natvezietó brigádja ne há
romh-avorucén1 értékelje mun
káját, mert !gy könnyen es
het olyan hiba, amit később 
nehéz kiküszöbölni. Szabóék 
meg:fog;adták a jó tanác.�t és 
ma már havonkért értéke
lik mtmkájukat. Vantuk Jó-

Nemzetközi vasútépítési bemutató Zalaszentivánon 

Lapunk előző szimában riportban számolta.Dk be a kül
földi vasútépUő s:&akemberek rénére &artoU vMútépítéai bemutatóról. A bemutatón Jelen voltak a pályafennar"-1 éa pályaépitési .szakosztály, valamint a szombafilelyt Igazgatóság vezetői és szakér161, a lengyel, a esehszlovák, a szovjet, a kínai, az NDK, a bolgár és a román vasútépitő szakemberek. A vendécek előU Búár Elemér mííazakl &anácsos a szombathelyi lguca&óság II. osztályának vezetője lsmerlette a zalaszentiváni cépesUeU kiltőállomás munkáját és a hésair
nélküll felépltmény kJképzésének m6dnereJt. 

{MTI Foto Beretb Ferenc felvJ 
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Növekedett az új bérrendszer ösztönző hatása 
A Minisztertanács hatá.ro- 1an kerilltek Tddolgozásra. 

zata alapján a népgazdaság Olyan bérrendszer megvalósí
évi 242 millió forintot bocsá- tására törekecLtünk, amely a 
tott a vasút rendelkezésére, a gazdaságosabb munlcára, a 
dolgozók bérének emelésére. termelékenység emelésére és 
Ehhez járul az 1964. évi ter a magasabb sz,a,kképes!tés 
vekben évi bérfelfutásra en- megszerzés<!re ösztönöz. A for
gedélyezett összeg egy része, radalmi munkás-paraszt kor
amely havi bontásban 1 mil- mány 3470/1963. (XII. 12.) sz. 
lió 770 OOO forintot tesz ki. határozata 1964. január 1-i 

A bérren<Lezés alapelvei hatállyal rendelte el az állam-
rrz.alcszervezetünk VI. lcong- 1 vasúti dolgozók mun.kabéré-
resszu.sának határozatai a,lap- nek felemelését. 

hogy az utazószemélyzet vál
tozó illetményeinek módosí
tása egyes szolgálat; helyeken 
és ezen belül egyes szemé
;yeknél keresetemelkeáéssel, 
illetve csökkenéssel jár. Eppen 
ezért a béremelési keretből 
tartalélcolt havi 333 OOO fo

rintot egyrészt a többlet ke
resetek !efecLezésére, másrészt 
a lceresetcsökken.ések mérsék
iésére használtuk fel. Ebból 
az összegből a forgalmi szak
szolgálat részére havonta 
150 OOO, a vontatás részére pe
<lig 183 OOO forint jut. 

Nemcsak ismernl hanem élni is kell 

a 34. sz. törvényerejű rendeletben 
biztosított jogokkal 

1 5 6  099 vasutas részesült béremelésben 
A bérrendezés összesen 

156 099 vasutast érintett. Eb
ból órabéres 59 323, havi béres 
96 776. Az egy főre eső bér
emelés átlagosan 151,56 forint. 
Ezen belül az órabérese'knél 
93,5, a havibéreselrnél 187,1 
forint. Az órabéres dolgozók
nál azért kevesebb az egy 
főre eső emelés, mert ezen a 
területen a külsó iparhoz vi
szonyítva lényegesen kisebb 
mérvű volt a lemaradás, nrint 
a havibéres dolgozóknál. 

Vizsgáljuk meg részleteiben 
a munkabérek alakulását. Az 
órabéres dolgozók munkabéré
nek rendezése általában sze
mélyi órabérek emelése for
májában történt. A mázsadí
jas bérrendszerben foglalkoz
tatott dolgozóknál - az óra-

bér kisebb mérvű emelése 
mellett - a m,izsad!j egység
tételének forintértékét emel
tük, amely a magasabb telje
sítmények elérésére ösztönöz. 

A pályafenntartási dolgozók 
órabéremelése a tervezetthez 
képest kisebb mérvű volt, 
mivel ennél a szakszolgálat
nál 1963 végéig jelentős mér
vű átlagbé-rtúUépés követke
zett be, ami azt jelenti, hogy 
a béremelés egy része a pá
lyamunkásoknál korábban rea
lizálódott. 

A MA V építóiparban ez 
órabéres dolgozóknál ezúttal 
azért nem történt béremelés, 
mert 1963. július elsejével 
az építóipari normare-ndezés 
mintegy 10 száza,lékos bér
emelést erecLményezett. 

Rangfokoz:ati és munkaköri bér 

A havibéres dolgozók alap- lent meg, amely lényegesen 
bérének emelése a rangfoko- egyszerúbb az elózőnél. 
zati és a munkaköri bér eme- A mu.nk>alcöri bér emelésére 
lése formájában történt. A megá.ll.apított keret fek>&zt.á:sa 
havibéres dolgozók részére munkalcöri átlagbér formá.já.
jutó átlagos 187,1 forint egy ban történt. A havibéres dol
fóre esó emelésból 96,7 forin- gozók részére jutó 187,1 fo
tot fordítottunk a rangfoko- rint egy fóre esó emelésból 
eati bér emelésére. Az irány- munkaköri bérre átlag06an 
elvelcnek megfelelően átala.kí- 79,2 forintot, prémium és pót• 
tottuk a. rangfolcozati bér- lékra 1 1,2 forintot használ
rend.szert, hogy az ecLdiginél tunk fel. Az átlagosnál lé
nagyobb mértékben ösztönöz- nyegesen magasabb emelésben 
zön a magasabb islcola; vég- részesültek a forgalmi nem 
zettség és szakiképesités meg- utazó áliomá.nvcsoportba tar
szerzésére, a vasút iránti sze- toz6 dolgozók. Itt a tolatás-

Az utazószemélyzet kilomé
terpénzének elszámolásában 
történt változás nem okozott 
keresetveszteséget, sőt az elsó 
negyedévben az átlagkereset 
a tervhez k,épest 40 forinttal 
növekecLett. Az átlagkereset
emelkedés a némileg maga
sabb szolgálati óra, de fókép
pen az utazószemélyzet ter 
melékenyebb munkájának 
eredményeként jelentkezik. 

A bérrendezés tapasz-
talatai azt bizonyítják, 
hogy az alapelveket helyesen 
határozta meg szalcszerveze
tünk VI. kongresszusa. A 
szolgálati helyeken örvende
tesen növekedett a bérrend
szer ösztönző hatása. 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának 1963. évi 34. sz. 
törvényerejű rendelete nagy 
jelentóségű intézkedéseket fo
ganatosított a munkavédelmi 
tevékenység továbbfejlesztése 
érdekében. A rendeletben biz
tosított jogok és kötelességek 
elsósorban a balesetek meg
előzését szolgálják. 

Az új törvényerejű ren
delet betartása fokozza a 

munkabiz!onság-ot, 
ezen keresztül a vasút terme
lési és szállítási feladatainak 
maradéktalan ellátását. Lehe
tóséget ad a szocialista társa
dalomra jellemzó munkakö
rülmények megvalósítására. 

A rendelet megjelenése 

Jól dolgoztak az aszódiak' 
Az utóbbi öt hónapban na

gyon megnövekedett az Aszód
ról Vácra irányuló elegyáram
lás. Példás mu.nkaszervezéssel 
oldották meg ezt a fel.adatot 

aszódiak két tartalékmozdo
nya tológépként segíti. Ez a 
seg!tsig az idén 230 te hervo
nat indításának megtakarítá
sát tette lehetllvé. 

az aszódiak. Nagyon elónyös lenne azon-
A 4192. számú vonattal, 

amelynek terhelése 410 tonna, ban, ha a 375-ös mozdony he

naponta átlag 1000 tonna ele- ly�tt egy 411-es gépet kaphat
gyet továbbítanak. A szerel- nanak a 4192. számú vonat
vény 375-ö9 mozdonyát a pá-

1 
hoz. 

lya emelkedő szakaszán az T. F. 

retetre. E cél érdekében az vezetók 108, a kocsirendezők 
egyes szakcsoportok kezdó fo- 122, az elsó csoportú állomá- Miért kell két hónap egy kifizetéshez: ?  
kozatai között az ed<ligi 10- sokon a forgalmi swlgálatte-
ao forintos különbség helyett vők 143 rtl'r1ní egy Mre ó Igazgatóságunk rend�e elfHej{elléR számfejteni ezt a 
40-70 forint-os különbséget emelésben részesültek. értelmében május l-én töb- téteJ,t és „technikai alcad.á-
!llapítottunk meg. Ugyancsak Az alkalmazotti munkakö- · ben külön szolgálatot teljesí- · l)lo'/(' miatt csak július 28·án 
emeltük a különbséget a felsó rökben az átlagosnál nagyobb tettünk a Déli pályaudvaron. juthatunk pénzünkhöz. 
fokozatokban is, amellyel a mérvű béremelést a műszaki Az ezért járó díjazást a június Nem értjük, miért kell két 
hosszú szolgálati idó alatt dolgozók lemaradása tette 14-i fizetéskor nem kaptuk hónapig várni egy kifi..zdésre ? 
megszerzett nagyobb szaktu- szülcségessé. Ezeknél a mun- meg. Gyorsabban ke�ene. helyre-
dást kívántuk elismerni. kaköröknél a művezetó I. és a A Számviteli Fónökségen azt 

I 

h<YLni az ilyen tevedeseket. 
A be'rrendezés elo"tt a mun- mozdonyfelvigyázók maga-

ál lták k 'rd · ·· k h�"" 
sabb, az adminisztratív és a v aszo e esun re. """ F. I. 

kaköri bértáblázat is átdolgo- kisegító munkakörben foglal-
zásra került. Ezt legfóképpen koztatott dolgozók kisebb 
az indokolta, hogy a meglev'i mértékű emelésben résZetlül
bértáblázalban nem volt meg- tek. 
felelő különbség az alacso- A vasutasok egy része vál
nyabb és magasabb szakkép- tozó illetményben is részesül. 
zettséget igénylő mu.nlcakörök A bérrendezéssel egy idóben 
lcözött. Igy nem ösztönzött a a következő változó i!letmé
magasabb képesítés megszer- nyek racionalizálására került 
zésére. Másrészt az új munka- sor: egyéni és a baleset men
köri bértáblázat kidolgozására tességi jutalom, az utazósze
azért is szükség volt, mert a mélyzetnél pedig a kilométer
népgazdaság egyéb területeire 

j 
pénz és a túlsúly továbbítá-

1961 végén új bértáblázat je- sáért fizetett prémium. 

Mennyi idő szükséges 

az ú i ítások e l intézéséhez ? 
Az alábbiakban két újítás.

ró! lesz szó, amelyek évek óta 
várnak elin tézésre. Figyeljük 
tehát a dátumolcat! 

Jutalom helyett prémium 

So1coray Bálint 1958. április 
21-€n újítási javaslatot nyúj
tott be „Hatvan pályaudvar 
kereskedelmi terepének elren
dezése" tárgyában a KPM I. 
Vasúti Főosztály 6. szak05ztá
lyához, ahol javaslatát 6000/ 
1958. sz. alatt naplózták. A ja
vaslat Gy. 178/U/90/1958. szá
mú ügyirattal indult útjára. 
1959. szeptember 12-én érke
zett az akkori :főkönyvelőség
re, amelyet azóta I/4 szakosz
tálynak hívnak. Itt azonban 
megrekedt az ügyirat. Szóban 
és írásban többször kérték, de 
még a mai napig sem kapta 
meg az I/6. szakosztály. A 
sürgető iratokra nem érkezett 
válasz. 

A vasúti közlekedés szem
pontjából a kulcsfontosságú 
szolgálati helyeken az iparhoz 
hasonló premizálási rend.szert 
vezettünk be az eddi!li jutal
mazási rend.szer helyett. Eze
ken a helyeken - az utazó
személyzet kivételével - a 
balesetmentességi jutalmat 
összevontuk a prémiummal, 
illetve az egyéni jutalommal 
és a prémium, valamint az 
egyéni ju.talom k.ifizetésének 
feltételéül a balesetmentes 
szolgálatot írtuk elő. A többi 
szolgálati helyen, valamint 
admint3ztratív és kisegító 
munkakörökben továbbra is 
fenntartottuk az egyéni ju.tal
mazási rend.szert. 

A premizált munkakörök 
prémiumkeretét az ed<ligi 
egyéni és balesetmentességi 
jutalom összegéből, továbbá a 
béremelési keret e célra 
igénybe vett összegéból alakí
tottuk ki. A forgalmi szak
szolgálatnál ez az összeg ne
gyedévenkén t átlagosan 246, 
a többi szolgálati ágnál 200 
forintot tesz ki. 

Az utazószemélyzet kilomé
terpénzének összegszerűségét a 
bérrendezés nem befolyásolta. 
A forgalmi utazószemélyzet 
kilométerpénzének egységté
tele mint az ismeretes, a vo
nat utazási sebességétől, míg 
a vontatási utazóké a vonat 
nemétól függött. Ennek az 
volt a következménye, hogy 
az utazási sebesség növelése 

maga után vonta a forgalmi 
u t.azószemélyzet kilométer
pénz-egységárának csökkené
sét, amely néhány dolgozónál 
keresetcsökkentést is jelentett. 
Ezt a helytelen állapotot 1964. 
február 1-i hatállyal meg
szüntettük. A forgalmi utazó
személyzet kiwméterpénzének 
összegét összhangban a von
tatással, ·a vonatnemek szerirvt 
állapítottuk. meg. 

Helyesebb arányok 

az átlagkeresetben 
A másik ügy sorsa is ha

sonlóan alakult. Várnai József 
1960. május 24-€n nyújtott.a 

A vontatási utazószemély- be a „MAV személykocsik zetnél a túlsúly továbbításáért szappanadagolóina'k módosítá
fizetelt prémiumot is meg- sa" tárgyú újítási javaslatát, szüntettük. Ennek folytán a amelyet 70014/1960. sz. alatt 
megmaradt összeget egyrészt naplóztak. A szükséges kísér
a gózmozdonyszemélyzet kilo- letek után a budapesti igazga
méterpénz egységtételeinek tóság IV. osztálya 1962. május emelésére, , �srészt az egysé- 27-én megküldte a javaslatot 
ges terhelesu vonatok továb- a 7. szakosztályhoz A javaslabításának díjazására használ- tot a szakosztály �!fogadta és 
tuk �el .

. 
Minth?g� a vontatási 122071/1962. sz. ügyiratában utazoknál a túlsúly továbbf- 1963. március 21-€n kérte a tásáért kifizetett prémiummal 

I megvalósítási szerzódés jóváegyesek aránytalanul • ki.ugró hagyását az I/4. szakosztályker�tet ér� <;l,_ a tulsuly05 tól. Erre a kérelemre a mai prérmum beép1tése ezeknél napig sem érkezett érdemlekeresetcsökk�ést. i_d�zett eló. ges válasz, csak annyi, hogy Enne],: �llenere áll1_tJuk, hogy még várjanak, mert a javasa .. túlsulyo� 1>ré_?m-um �e.g- latot a gyakorlatban is meg 
szuntetése esszeru volt, mivel kell vizsgálni a Nyugati pá
ezáltal a változó ill;etmény<;k lyaudvaron. s ugye, a Nyv.egyenletesebb el05ztasa réven gati pályau.dvar nam,on mesz
az átlagkeresetben helyesebb sze van a főosztálytól 
arányok alakultak ki. Ez a két ügy - több

. 
ha-

Ezek után várható volt, sonló irattal együtt - Tóth 

Zoltán fóelóadónál vár elinté· 
zésre. Nem vttatjuk a pénz
ügyi szakosztály ellenőrző te
vélcenységét, cLe úgy véljük, 
ráju.k is vonatkozik az újítá
sokról szóló lcormánvrendelet 
és a 16 1961. PM sz. rendelet. 
E rendeletek szerint a gazda
sági számításokért a műszaki 
és a gazdasági szervek együt
tesen felelósek. úgy gondol
juk, ha a pénzügyi és a többi 
szakosztályok között az újítási 
ügyek intézésében is javul a 
kapcsolat, nem fordulhatnak 
eló ilyen esetek. Az Jlyen idő
húzások miatt joggal panasz
kodhat az újító, valóban tűr
hetetlen is, hogy ilyein csiga
lassúsággal haladnak ezek az 
ügyek. s. J. 

Felelőtlenség ! 

Szomorú esetnek voltam 
szemtanúja május 17-€n Vác 
állomáson. A 4421. számú sze
mélyvona t a IX. vágányon 
várta az indulást. Mellette, az 
V. vágányon egy hosszú meg
osztatlan tehervonat állt. Ami
kor a 4421-es indulása elótt 
néhány perccel az állomás pe
ronjáról kiengedték az utaso
kat, hogy felszálljanak a vo
natra, az állomás IV. vágá
nyára még Swb felől is be
robogott egy személyvonat. 

A mintegy 400 utas - több
ségük gyermek volt - a sze
mélyvonaton átmászva, a te
hervonat alatt átbújva tudták 
csak megközelíteni a IX. vá
gányon álló szerelvényt. A 
farr,almi szolgá,lattevó és a 
többi vasutas tétlenül nézte 
ezt a jelenetet. Vajon mire 
hivatkoztak volna, ha mulasz
tásuk miatt baleset történi.k? 

Szücs Ferenc, 

után Rödönyi Károly minisz
terhelyettes, a MA V vezér
igazgatója és Szabó Antal, 
szakszervezetünk fótitkára 
felhívással fordult minden 
szakmai vezetóhöz, irányító és 
végrehajtó szolgálatot teljesító 
vasutashoz a mozgalmi szer
vek tisztségviselőihez, hogy a 
törvényerejű rendeletet alapo
san tanulmányozzák, elóirá
sait tegyék magukévá, azokat 
tartsák be és tartassák be. 

A balesetek és egészségi 
ártalmak meg-előzése cél
jából döntő fontosság-ú, 

köz és védófelszerelés ellá• 
tottságát és azonnal inlh
kedni kell a hibák kijavítáa4-
ról. 

A rendelet megjelenése 
óta eltelt 3 hónap alatt • 
szolgálati vezetők és a szak
szervezeti bizottságok keveset 
tettek az ügy érdekében. Eb
ben a kérdésben az igazgatb
ságok felelóssége is felmerül, 
mert nem szorgalmazzák kel
ló eréllyel a szükséges felmé
rés elvégzését. Az 1965. évi 
éves beruházási és felújítási 
tervjavaslatok összeállítása és 
jóváhagyása most van folya
matban. Ha a felmérés idóben 
nem történik meg, a hiányos
ságok felszámolása egyévee 
késéssel kezdódhet csak el., 

hogy mind a gazdasági veze
tók. mind a mozgalmi szervek 
tisztségvtselői és a dolgozók 
megismerjék a törvényerejű 
rendeletből adódó jogokat és 
kötelességeket. Az e téren No, de menjünk tovább. Ha 
végzett munka általában jó- a vasút baleseti helyzetét ér
nak mondható. A rendelet tekeljük, megállapítható, hogy 
megismerését elósegítették az a halálos balesetek száma 
igazgatóságok és megyei bi- az elmúlt évhez vlszonyi&-
zottságok közös szervezésében va jelentősen növekedett. 
megtartott értekezletek, cso- A balesetek az utasítások � 
móponti ankétok és a végre- óvórend zabályok megszegésé
hajtó szolgálatnál szervezett ból, a fegyelmezetlen mun
oktatások. kából, az ellenórzések lazasá-

A rendeletból adódó jogo- gából adódnak. A Vasúti Vég
kat és kötelességeket 6ikerült rehajtási Utasítás 12. §. (1) 

megismertetni a gazdasági ve- határozottan elólrja, hogy azt 

zetókkel, a szakszervezeti a dolgozót, aki a biztonságos 
tisztségviselókkel, valamint a és egészséges munka sza!>á
dolgozókkal. Ez pozitívnak ér- lyait nem tartja be, a véd6-
tékelhetó. Ugyanakkor fellel- eszközöket, védőberendezéae• 
hetók olyan negatív vonások, ket figyelmeztetés ellenére 
amelyek gátolják a rendelet sem használja, a munkától 
gyakorlatban történó megva- azonnal el kell tiltani. Ennek 
lósulását. Azt tapasztaljuk, megtartása minden vezetónek, 
hogy a külszolgálati vezetők de elsósorban a munkahely 
várakozó álláspontra helyez- közvetlen irányítójának fel
kedtek a végrehajtást illetóen. adata. 
Valahogy úgy néz ki a dolog, A rendelet a továbbiakban 
hogy a felsóbb szervektől úgy intézkedik, hogy a mun
várnak ÚJabb u1asításokat a kából való eltiltá t a terme- ' 
feladatok meghatározására, tést közvetlen irányító veze
Az öntevékenység alig lelhe- tó, az eltiltást elrendeló fe-
tó fel, holott a rendelet szá- lettese, a dolgozóval írásban 
mos olyan feladatot határoz köteles közölni. Ennek ellené
meg, melyet a végrehajtó szol- re megállapítható, hogy 
gálat vezelóinek azonnali ha- a termelést közvetlenül 
tállyal el kell végezniök. A irányító vezetők eltűrik az 
Végrehajtási Utasítás 5. §-a óvórendszabályok és uta-
például elóírja, hogy a meg- sítások megszegését és a 
levó létesítményeknél munkából való eltUtásl 
amennyiben a tervezési irány-

I 
kötelezettséget sem gya• 

elvekben elóírt szintet nem karolják. 
é�i_k el -;- gondosk<:>dni _k�ll a 

I 
Ugyanakkor a szolgálati veh1any�ag 

. 
felszam?lasaról. zetók még ma sem rendelkezE;Ulek e_rdekeben '.'- vegrehaj- tek arra vonatkozóan hogy a to szolgalat vezetómek a szak- szolgálati helyen ki ;z a sze-szervezeti bizottságokkal mély, aki az eltiltást a dolga-egyetértésben zóval írásban közli. 

aürgősen fel kell mérniök Nem célunk, hogy e cikk 
a jelenlegi helyzetet és keretében részletesen kitér-
éves ütemtervet kell ké- jünk mindazokra a hibákra, 
szíteol a hiányosságok amelyek a törvény végrehaj-

megszüntetésére. tása közben elófordulnak. Az 
említett példákkal is a szolgáA felmérést és az ütemezést lati vezetők és szakszervezeti az igazgatóságokhoz kell to- bizottságok figyelmét kiván

vábbítani. luk felhívni a rendelet végre-
A Vasúti Végrehajtási Ula- hajtása közben tapasztalt híá• 

sitás 10. §-a valamennyi ve- nyosságokra. Vizsgáljuk felül 
zetó feladatává teszi, hogy munkájukat és tegyenek hat
felül kell vizsgálni a munka- hatás intézkedéseket a tör
helyek, berendezések, védó- vény előírásainak betartásá
berendezések, valamint egyes ért. 
munkakörök egyéni védóesz- Takács Jóu;ef 

Szentes csomópont munkáját értékelte 

a Csongrád megyei bizottság 
Szakszervezetünk Csongrád kocsik késedelmes továbbít!• 

megyei bizottsága legutóbb sát és a gyakori számadásel
Szen tesen tartotta nyilvános választást. 
ülését. Tekintve, hogy a na- A fütóház munkáját érté· 
pirenden a szentesi csomó- kelve több hibára mutatott rá 
pont munkájának értékelése a termelési bizottság beszá
szerepelt, valamennyi szolgá- molója. Nem töródnek kellóen 
lati ág képviseltette magát a a versenynyilvánossággal és a 
megbeszélésen. munkafegyelemmel. A szak' 

A beszámoló során elmon- szervezeti biwttságnak M 
dották, hogy Szentes állomás több goncwt lcellene fordíta-

nla a cLolgozók nevelésére, a dolgozói 1960 óta - 1962 ki- termelés segítésére. vételével - minden évben Biztató jelként állapították 
teljesítették az élüzem felté- meg, hogy erősödik az állo
t.eleket. Jó és eredményes más és a tütóház között a 
együttműködést alakítottak ki komplexbrigád-mozgalom és 
a szá!lítófelekkel és a fútö- mind jobb eredményeket hoz 
házzal. Az idei elsó negyed- a szocialista brigádok verse
évben lemaradásuk volt a nye is. A makói és a hód
menetrendszerűségben és a mezóvásárhelyi vasutasokkal 
kocsitartózkodási tervet sem folytatott párosversenyük elő
tudták teljesíteni. Az áruszál- segíti a lendületesebb mun
lítási tervet azonban 1150 ton- kát. 
nával túlteljesítették. Hiányos- / ságként állapították meg a 

Sziládi Sándor, 
Szeged 
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Debrecenben tanácskoztak 

a szocialista brigádvezetők 

A legújabb szakszervezeti 

kiadványok 

Felhívjuk a szakszen,ezet! b!-

j !."
t

�t': ei:�i;'�atá�r;:,;ta

ho
:;. 

A debreceni Igazgatóság te
rületén működő szociali&ta 
brigádok veretői JWll!US 18-
án tanáCSlkozásra gyűltek ösz.. 
sre Debrecm állomás ok
tatótermében. A tanácsko
zást Lovász Imre elvtárs, a 
Hajdú-Bihar megyei bizottság 
titkára nyitotta meg, majd 
Békési Rezső Igazgatóhelyet
tes tartott vi lai ndí tó előadást. 

Növekvő szállítási 

fe�atok 

Bevezetőjében hangsúlyoo:
ta, hogy a debreceni igazga
tóság vasutas-adra nagy fel
adatok várnak az idén. 16,5 
.százalékkal több áru szál
lítá.sáróL kell gondoskodniuk. 
Ez a munka jobb sz.ervezett
léget, ne.gyobb fegyelmet k&
vetel, núnden vonalOll terme
lékenyebb munkára va,n szük
ség. Fokozott felelősség há
rul a swcialista bri,gádokra: 
mutassanak példát a mun
kában, a tanulá.sban és a kom
munista erköle& normái sze
rinti életben el11,'(lránt. 

A debreceni igazga,tóság 
területén jelenleg 482 brigád, 
több mint 4000 taggal verse-

nvez a szocialista lmgd.d cí
mért. E brigádok közül 128 
zászlóval, 180 pedig okle
véllel kitüntetett szocialista 
brigád. A szocia.llsta brigádok 
az idén is jól dolgoznaik. Deb
recen állomásoo például 
Na(1t/ Dezső személyvonati és 
Gere La;oa tehervona.t.i vo
natkísérő &ZOCiaJista brigád
ja 100 százalékos menetriend
szeniséggel dolgozik. A deb
receni fűtőházban Vass Ká
rol11 9 tagú szocialista bri
gádta"' vett részt p0lltikal ok
kentette a mozdonyjavítások 
idejét és évek óta kiváló nú
nooégú munkát végez. 

Példát mutatnak a szocial:i&
ta brigádok a tanulásban is. 
Az elmúlt tanéV'ben 1107 bri
gádtag vett részt politikai ok
tatásban. Alianú oiktatás ke
retében 1493 brigádtag ta
nult, közillük 83 főis'kolá
ra, közel 400 pedig közép
iskolába járt. 

A szocialista erkölcs 

normái szerint 

A szocialista brigádok mind 
több t.anújelét adják arunak, 
hogya.n keU azocialista mó-

Kelen BE!a, Zöld Iatván & Moaorósl Ferenc kaz nlr.ovicsok 
eu 34!-a sorozatú kazán javitását vérdk a debreceni jir

mííjavító kazán.kovács ■zociallsta ilzemrészében. 
(Foto: Héjjas) 

Fél év alatt 4700 könyvcsere 
Csongrád megyei könvvtá

runk 8100 kötettel rendelke
rlk. Ez a központi könyvtár 
uárnos fíókkönyvtárat lát el 
rendszeresen olvasnivalóval. 

A:r. első félév folyamán 4700 
alkalommal cserélt könyvet a 
központi könyvtár núntegy 
800 fős olvasótábora. Az idén 
10 ezer forintért sz.ereznek be 
ú; könvveket. Ezek beszerzé
lével azonban még várnak, 

mert most készül az új könyv
tárhel,y!ség, ahol mód 11yilik 
a könyvek fzl�, szabadpol
cos elhelyezésére, áttekinthető 
tárolására. 

Erdekesség, hogy az olvasók 
között több a nő, mint a férfi. 
Talán Csongrád megyében 
nem várja a nőket a „más<r 
dik" múszak? 

Dr. Bánkfalvy Gyula, 
Sze,;ed 

167 munkásakadémián 5390 hallgató 
A Tudománvos Ismeretter-

;esztő Tarsulat közlekedéd 
sza.kcsoportja. 1964. iumus 
22-én Budapesten, a Kossuth
klubban tartotta ülését. Mint 
a beszámolóból is kitűnt, a 
szakcsoport 1961-ben történt 
megválasztása óta figyelemre 
méltó fejlődfsen ment keresz
tül. 

Az ismeretterjesztés kiala
kult útja! és módjai közül a 
szakcsoport tevékenysége szin
te kizárólagosan a dolgozók 
műszaki kultúrájának emelé
sére hivatott munkásakadé
miákra korlátozódott. A mun
ká&akadémiá.k az előadásos 
műszaki isml'1 etteriesztés be
vált fonnáivá fe;lód.tek a köz
lekedésügy több ágazatána'c 
területén. Az egyes albizott
ságok irányító és szervező te
vékenysége tehát nem volt 
hiábavaló. A munkásakadé
miák ugyanis mind számsze
r<lségükben, mind azok szL�
vonalát illetóen fejlődtek. 

1961 előtt a vasút területén 
szórvánvo<;au múködtek mun
kásakadémiák. Az 1961-62-es 
oktatási évben javult és szo
rosabbá vált az együttműkf.
désre hivatott szakszervezeti 
és szakvona1i szervek, vala
mint az akt!vlstlák tevékeny
sége. a korábbin�l még na
gyobb számhan indult:,k mun
kásakaMmllik A7; 11162-6:J-'.\� 
évbPO az eln1'/'s7.ft<'í munk� 
tov�bh isvnlt T<ö"lönö•�n kerl
vezó talajt jelentett a szer-

vezés számára a témakör3k 
bővülése. A múlt évben 12 
témát fe!ölelo oktatási anyag
ból 59 munká.sakadémiai ta
gozat működött 1907 hallga.tó
val. Az 196J-64. évben a 
munkásakadénúák és a hall
gatók száma majdnem három
szorosára növekedett. Háro:n 
előadássorozattal bővül a ki
dolgozott tematikák száma 1s, 
amelyek immár a vasút val:i
mennyi szakszolgálatának te
rületét felölelték. 

A most záruló ismeretter
jesztési idényben a vasút
nál 167 munkásakadémián 
5390 hallgató részesült műsza
ki továbbképzésben. 

Kiváló újítók 

megbeszélése 

A budapesti iga.zgatóság jú
niusban megbeszélésre hívta 
össze az igazaatósáa területén 
dolgozó kiváló ú;ítókat. A 
beszélgetés során Telek Já
nos igazgatól,elyettes az el• 

ért eredményekről és a. továb
bi felacfatokr6l tá;ékoztatta e 
meghívottakat, ma;d kérle 

őket a mozgalom fokozott tá
mogatására. Az ú;ítók több 
;avaslatot tett.ek, melyek mea
oolósítá34 elősegítené. hog11 n2 
újítómozgalom 'lial6hnn tő
megmozr;,alommá váljék. 

M. A. 

don élnl. Ezekben a brlgá
dolcban nincsene'k Jgazolat1an 
mulasztások, munkafegyelem
sértése.k. Segítik egymást a 
munkában, a tanulásban, oot 
a házépítésben, vagy a házak 
tatarozásában is. Gondoskod
nak a betegekről, segítik az 
öregeket. Allami gondozott 
gyermekeket patronálnak. 
Szórakozásuk Is kulturált. 

A feladatokról szólva, Bé
kési elvtárs elsósorban a szo
cialista brigádmw.galom tar
talmi javításának szükséges
ségét hangsúlyozta. Legyenek 
még igényeubbek ezek a bri
gádok a szolgá.latban é8 a 
ma.gánéletben egyaránt. 

Ezt a g,ondolatot feje2l1:ék Jd 
a hazzászólók is, akik az el
ért eredményekről, tapaszta
lataikról és a hibákról be
széltek. Pataki La.j-Osné, 
Debrecen állomás egyik női 
szocialista brigádjának vere
tóje elmondotta, hogy két 
mi,sik brigáddal már a szo
cialista munkahel,y c!m el
nyeréséért versenyeznek. Cse
dom Bálint, a debreceni fűtó
há.z múhelybi.zottsági titkára 
javasolta, hogy szervezzenek 
swcialista brigádot az igazga
tósági menetlrányitók is. Cél· 

telmében, és szakszerveutünkkel 
egyetértésben a Táncstc1 Könyv
ldad6 a közeljövőben az alábbi 
szakszervezeti kla<fványok.at kül· 
di meg: 

B. T6th Matild: A magyar nOl< 
l ogainak fej 1/ldése 

A szerző - a Legfelsőbb Blr6-
ság tanácsvezető bírája - bemu
tatja a nOk Jogi helyzetének !ej• 
JOdését, alakulását Magyarorszá
gon. Sokoldalúan bizonyltja, 
hogy a proletárdiktatúra állama 
- félredobva • nOk egyenjogúsá• 
gát sértO törvényeket - folcoza
tO&Sa.n megteremtette az egyenjo
gúság Jogi feltételeit is, és tör
vényekkel kötelezi az állampol· 
gá.rok.at betartásukra. A m(l segí
ti a szakszervezet! t.lsztségvlse16k 
tevékeny,.égét a n& egyenjogu
ságáért. a törvényesség betartá
sáért. (Ara 8,10 Ft). 

Legéndy Mlklósné: Szoclalista 
brigád'olc a mavelOdés útján 

A szoclal1sta brigádok lds-
könyvtára második kötete a szo• 
c!allsta brigádok m(lvelOdési Vál• 

lalása.ihoz Jdvtn ötleteket adni. 
lsmecteU a gyakorlatban Js Jól 
bevált módszerelcet. A szenO be
mutatja a népm(lvelés éveik 6ui 
kialakult mOveJ6dés! és örunOve
lés! formái és Jehet6sélrel közill 
mindazokat, amelyek hozújirul
nak az. általános rnüveltség eme-, 
léséhez.. (lngy"""'8 k!a<fvtny) 

TeQesített kérelmek 

,luk az legyen, hogy jobban A mezölaki XV. számú gé
segítsék a vontatási dolgozó- pes[tett pályamesteri szakasz 
h-at a menetneri<i betartásá- ,.vagonlakó" dolgozói régóta 
van, a várakozások csökken- kérték, hogy lcultúrkocsijukba 
tésében. Nagy Emil, a debre-

1 
kapjanak televíziót. A napok

t'enl távközlő és biztosító ban nemcsak a kért televízió 
berend.ezéseket javító részleg érkezett meg részükre, hanem 
szocialista brigádjának veze- rádiót is kaptak Ezentúl kul
tóje az anyagellátás javítása turált körülmények között 
érdekében komplexbrigád lét- szórakozhatnak a nehéz mun-
rehozását javasolta. ka után. 

Nincs szükség 

látszat-felajánlásokra 

Több horz:zászóló hangsú
lyozta: nem méltó a mozga
lomhoz, ha látszat-felajánlá
sokat tesznek és túlságosan 
el.nézőek az eredmények ér
tékclésénél. A brigádtagok 
továbbkép7.ését diffcrendál
tan kell rnegnldani, hQtty 
mindenki képességei, adott
ságai szerint tanuljon. lias.z
nos, ha a munkahely sa,Játos
ságainnk megfelelően, még 
egy szaikmát tanulnalk aro'k, 
akiknek szakmájuk szerint 
nincs kellően kihaslllálva a 
munkaidejük. 

Hang.s,úlyozták a tanác;si<o
zás részvevői, hogy a szocia
lista brlgádolc mozg,a.lma nem 
bízhatja magát arra, hogy 
a jó pelda majd magától 
vonzza a m<>zgalomhoz a ma 
ml,g ldvülállókat. Több gon
dot kell fordítani a szervezési 
feladatokra. 

Marosán Pá! 
Debrecen 

Lese=etomaj állomá..,on két 
váltóóri bó<Ut állítottak fel 
a napokban. Kissé szűkek 
ugyan, de örülnek nekik, mert 
jobbak, mint a régiek, ame
lyekbe beesett az eső, befújt 
a szél. •• 

B. K. 

Sövény takarja az útátjárót 

Mikosdpuszta állomáa mel
lett országút keresztezi a pá
lyát. Régen felállítottak ide, 
az út fedezésére egy egyszerú 
útátjáró jelzőt. 

Azóta az út áttekinthete:
lenné vált, 6--7 méter magas
ra nőtt, sűrű sövány takarj:'!. 
A jelzőt ezért különleges út• 
átjáró ;elzőre kellene kicse
rélni, vagy rövidre kellene 
vágni a sövényt. 

Jelenleg ugyanis nagy.1n 
balesetveszélyes ez az útát
járó. Addi� intézkedjünk. 
amíg nem történik baleset. 

Markos József, 
Zalaegerszeg 

Július 7-én nyílik a XIV. Országos 

Vasutas Képzőművészeti Kiállítás 
Az idén tizennegyedszer ke- les körű kibontakozását és 

rül megrendezésre az Orszá- erőtelies fejlődését. 
aos Vasutas Képzőművészeti A kiállítást július 7-én. 17.30 
Kiállitás, a.melvre 511 fest- órakor Sza.bó Antal elvtárs. a 

Vasutasok Szakszervezetének mén11t é& ara.fikát valamint 52 főtitkára nyitja meg a Nvuaati szobrot és 95 népi díszítő mű- pályaudvar kultúrvárótermévészett tár1111at küldtek be az ben. Ez alkalommal kerül sor 
alkotók. A kiállftásra kerülő a legjobb alkotók jutalmazá
alkotások mindegyike a mun- sára is. A bíráló bizottság ja
ka és munka utáni szabad vaslata alapján szakszerveze
idő örömeit tükrözi. de tük-

, 
tünk elnök�ége munkásságu

rözik a vasutas dolgozók kép- kért a 1.:;vetkezóket iutal
zöművészeti kultúrájának szé- mazza: 

Tóth JánoS 
Kecskeméti István 
Tar Ferenc 
Dely Teréz 
Na.gy Lajos 

Czlkora Lá.szló 
Balorh Attila 
Ferk Ilona 

FF.si'&sZET 

1. díj 
Il. dlj 

Ill. díj 
m. díj 
m. d(j 

GRAFIKA 

I. díj 
n. díj 

m. díj 

SZOBRMZAT 

Sziklai Gyula I. díj 
Szommer József n. díj 
Alexa Ferenc ru. díj 
Darvas László Ill. díj 

�P,I DISZITO MO�ZEr 

Császár Lajos 

A tárlatot július 20-ig tartjuk nyitva. 

1000,- Ft 
800.- F& 
500.- Ft 
500.- Ft 
500.- Ft 

800.- Ft 
600.- Ft 
,oo.- Ft 

1000.- Ft 
800.- Ft 
400.- Ft 
,oo.- F& 

800.- n 

TÍZEZER VASUT ASFIA T AL 

TALÁLKOZOTT SZEGEDEN 

., 

Ra(1t/ogó napaütéses idő, igazi n11ári kánikul� várta_ Sze
geden a x. országos vasutas ifjú.&ági találkozó re_szvevőit. Az 
ország különböző vasúti CJomópont;airól, szolgalati helve,
ről mintegy tízezer fiatal érkezett a Tisza pa.rti városba. A 
fiatalokat egésznapos gazdag, kulturális é� s�ortpr�gra'!l vá.� 
ta az ú;szegedi parkban. A programot � 3�bileumi tal.dlk�z 
hoz méltóan állitotta össze a rendezo bizottság. A musor 
színes változatos volt. A kora délelőtti órákban Balassa 
Tamá� tánczenekara azórakoztatta a fiatalokat, majd. 10 óra
kor sor került a békena1711'7llúlésre. A parkban felálhtott sza
badtéri színpadon a. nagygyűlés elnökségében helyet foglal
tak a KISZ Központi Bizottságának, a vasuta.sszak!zervezet 
elnökségének, a MAV vezérigazgat�ságának, _vala.mtnt Sze
ged város párt és társadalmi szerveinek képviselői. A _na(!ll• 
mtúlést Szabó Antal elvtárs, a vasutasszaksze'::'ezet főti�kára 
'nyitotta meg, ma;d Méhe, La.jos, a KISZ Kozponti Bizott
ságának elsó titkára mondott ünnepi beszédet. 

A reg-gell órákban e(YDlás után futottak be Szeged állomásra 
a fiatalokat szállító, teldlszíteU különvonatok. 

Az öntevékeny vasutas mffvészetl csoportok közül nagy sl• 
kere voU a Oebceoem lánai JavUó népi 1'acqyütt�n�� 



1964. J'OLIUS 1. a l\IAGYAR VASUTAS -----------------------...::�:.;.:;:,;_;;��;.;._---------------·----------

B/y ezüst és e/y aranyérem 

Nagy Róbert ezil.stérmes Tóth Géza aranyérmes 
(Hernző Károly felvételei) 

Július 25. és 29-e között, 1 ség versenyzője_ ezüstérmet ' esett a küzdelemből, s a má
Moszkvában rendezték meg a szerzett. Középsúlyban két sik, a kellemes meglepetés, e 
i;úlyemelő Európa-bajnokságot. magyar versenyző, a vilá.gre- hetes mezőnyben Tóth Géza 
A magyar válogatottban Nagy •korder Veres Guőzó. és Tóth végzett az első helyen ami 
Róbert és Tóth Géza szemé- Géza a �zo!I!-bathelyi Halad4s számár az Európa-bajnoki versenyzoJe mdult. Nem ve- a . lyében ikét vasutas súlyemelő letlen, hogy nagy várakozás aranyérmet Jelentette. 
is részt vett a legjobbak talál- előzte meg a !két verseyző sze- A két kiváló súlyemelő ki
kozóján. Versenyzőink na.gy- replését. Ebben a súlycsoport- tűnő tel;esítmén11éroez a vas• 
szerűen helytálltak. Légsúly- ban kettős meglepetés szüle- utas sporttársadalom nevében 
bain Nagy Róbert a Testvéri- tett. Egyik: Veres Győző ki- is szívből gratulálunk. 

A B AT R A K  S P O R TJ A  
Délután fél 4. Fel'búgnalk a - Szakosztályunk 60 ver• a beszállásrc.. A gép lassan 

motorok, s a repülőgép méltó- senyzőből áll. Mondanom sem felemelkedik a magasba, s né
ságteljesen emelkedik fel a kell, hogy a fiúk vannak hány perc múva már gomba• 
kék égbolt felé. A MA V többségben, a lányok ki� ként ereszkednek alá az ejtő
Sportrepülő Klub gödöllői re- idegenkednek ett.61 a sportág- ernyősök. Amint valameny
pülóterén szombaton délután tól. Érthető is, hiszen az ejtő- nyien földet émek, egy autó 
és vasárnap, mindig 1DC.gy a I ernyőzés a bátrak sportja. összeszedi őket, majd jelentést 
forgalom. A gépek egymás Ezen a nc.pon immár nyol• tesznek az ugrás végrehajtá
után szállnak fel az ejtőernyő- caclszor készül felszállásra e sáról. 
saldcel. gép. Az ejtőernyősök felsora- Ez így megy órák hosszat. 

- Milyen előkészítésen koznak. Mielőtt beszállnak, Felszállnak, ugranak, gondo-
11esznek részt az ejtőernyősök? az oktatók alaposan átvlzsgál-

1 
san összehajtogatják az ejtő

- tettük fel a kérdést Neo ják felszerelésüket, ejt-sernyó- ernyőt, s újból várják a fel
Jóuefnek, a MAV Sportrepü- jüket. Ha mindent rendben ta- szállási parancsot. 
lő Klub ejtőernyős szakosztály láltak, elhangziik a parancsszó Bereznai Márta. 
vezetőjének. 

- Ha egy ú; ejtőernyös-je
lölt jön hozzánk, legelőször or• 
tiosi vi.Zlsgálatra kii.ldoük -
mondotta. - Az orvosi véle• 
ményt a Sportkórház megkül
di a szakosztályna,k. Amennyi
ben a jelölt megfelel, meg
kezdheti a munkát, részt ve
het az oktatásokon. Hetenként 
kétszer van o!ktatás, az egyjk 
elméleti, a másik pedig torna
termi. Nagy gondot fordítunk 
a tornatermi gya:korlatokra, a 
fiataldkn&k itt kell elsajátíta
ni az esések és az ugrások kü
lÖ'Ilböző válfajait. A tornate
remben már gyakran kitúnik, 
hogy ki:ből lesz jó ejtőemyős. 
Nálunk az ugrásnál, a legfon
tosabb a figyelem. Ha valaki 
ugrás közben nem veszti el a 
lélekjelenlét.ét és jól össz
pontosít, azzal nem történhet 
baleset. 

- Hány tagja van a szak
t11sztá,l1f'll4k? 
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- Allj! Egy perces megállással ünnepeljük azokat a vas-

utasokat, akik ma ís dolgoznak. (Pusztai Pál rajza) 

Halál az ütközők között 

Június 20-án Jámcs,háza ldl
zeifében a nvilt vonaa.o.n él.etét 
vesztette Tibori J ózaef vornoat
vezető, 50 éves tapolcai lakos• 
Tehel"Vona.tja el:szakadt. A 

kocsi,k ö=ekapc.s,oms,a közben 
Tibori megcsúszott és az 1lt
köz6k llcözé esett. 

Lárm, reil¾} egy ra.,sz !',épés, 
egy óvatoom mozdulat, s anár• 
is megvan a mvbema,rtkol.6, a 

heilyre,hoz,hat,a.twm. következ
mény. Tibori József vonatkf
-sér6 vég;z,etes 1cimenetellű ba.l
e,s,et,e mélve,n megrend�tette a 

tapOl!<:la,i vo,na.tlcí.sérők;et. Til:>o
ri kiváló vasut>w oo,1.t. Szor
galma.s, pon.too ,vona,tvea:et6t 
veszített vele a vasút. A ta• 
pa,sztaet 'V0114tuzető sok-sok 
fia,t.allt ta.n.itott, megszerettette 
velii.k a va.suta�Letet. &jnoe 
a balszerencse őt juttatta oda, 
ahonnam a,nn'lfim óvta beon
tottait - az ütközők közé. 

Temetésén cyá.&zo,16 csal.ád· 
ja meloott ott oo!Jtak a tapol
cai vonatkísérők. a OO'll<IILi áil
tomásolk számos dol.gozója és a 
szomba.thell,li. igazg!ltóság ia 
képvl.seDtette magá,t, T�borl 
J ózs,ef tl'a11ikws balesete intő 
figyelmeztetés minden vas-uta.1 
számára.. 

Bognár Károly 

TOQ)Ollcc 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a ezakszer

vezetl bizottságok és a dolgozók 
tlgyelmébe aJ4nljuk a követ.kez6-
ket: 

ZS. nAmból: U5721/19M. I/3. A. 
Allamvasutl egyenruha has2lnáLa• 
tának megtiltása klilföldl magán
utazások alkalmával. 

ll5722/196f. I/3, A. Kill!öl<ll ma
glinutazáso.k alkalmával vasutl 
vendégsz,obák igénybevételének 
megtiltása. 

u. rzámból: 113760/19&6. I,'4. e. 
Az Anamva.sutall: üzemi jutaléka 
képzésének, felosztásának, szám• 
teltésének és l<Uiz.etésének aza
bályozása. 

l1594a/1964. I/4- A. ruAilyzó fel• 
az.erelt!sl tárgyak (egyen- él 
munkaruhák, 8ursz.árnok stb.) éa 
térft"6el< <!ortekbefizetétsének sza
bál)'ozha. 

Levél Honthy Hannától 
Kedves Szerkesztőség! 
Nemrég Hajdúszoboszlóra utaztam. Vonatom a Nyugatiból 

indult. A pályaudvar dolgozói a vonatnál virággal fogadtak -
és úgy éreztem: sok szeretettel. 

Ez volt az első meglepetés. de csak a kezdet, mert a "'1-
gyogóan tiszta vasúti kocsiban, az ülőhel11em fölött viTágd!szea 
tábla üdvözölt az étkezőben pedig „foglalt" asztal várt. 

A siker m'.indig riagy öröm de ilyen sikerre igazán nem 
számítottam. Köszönöm a „Nyugati"-nak ezt a tapsot! Ha bár• 
hová utazom, mindig eszembe fog jutni - és ha csak lehet, 
megint a Nyugatiból indulok . . . 

A vasi.tasnap alkalmából minden kedves va.mtasnak j6 
egészséu'" �, W1.l4bbi jó 1nunkát kívánok! 

* 

Kétórás hangversenyt 
adott a M1.s.kolci MA V Sz.im
fónil<us Zenekar június 7-én 

a Rákócz.i vár parkjában, Sze
rencsen. A zenekart Benes 
Ferenc vezényelte. 

- Vizsgáztak a vasutas rá
dióskör tagjai az Északi Jár
műjavító Törekvés kultúrott
honában. A vizsgán a hallga
tók kitűnő felkészültségről 
tettek tanúságot. 

- &-tékes újítást nyújtott 
be a székesfebérvád jármú
javítónál Mohácsi Mihály ko
vá.csmüvezető. Újítása révén, 
melyet eddig 45 cementszállító 
kocsin alkalmaztak, egymillió 
forintos meirtakariwist értek 
el. 

- 40 éves találkozót ren
deztek június 6-án a Vasúti 
Tisztképző Intézetben. A 40 
éve végzett hallgatók szere
tettel em!ékeztek meg egykori 
tanáraikról. 

- Magyar és cseh<;Zlovák 
hatóságok megáJla.podtak ab
ban, hogy az Aggtelek-Domi
ca községnél a cseppkóbarlang 
látogatását mindkét ország tu
ristái részére kölcsön&en en
gedélyezik. Az engedélyeket 
csoporios látogatás e.setén név
jegyzék alapján adják ki a 
baclang megtekintéséhez szük
séges időre, 

- Megkezdték Június Z2-éD 
Miskolcon a Tiszai pálya.ud
var felvételi épületénelt bon-

* 

- 300 aktivista részvételé
vel öS5zevont a.ktfvaértekezle• 
tet tartottak Békéscsabán, a 
vasutas kultúrotthon.ban. Az 
értekezleten Borsodi János, a 
szegedi igazgatóság vezetője ia 
felszótalt. 

- Turista bérletet rendsz.e
resít július l-től a MAY a 
hazánkba érkező külföldiek 
rés:2,ére. A tur:lstabérlet 10, 20 
és 30 napos_ A bérlettel az 
érvényességi időn belül az or· 
szág területén tetszés szerlntl 
alkalommal lehet utazni és az 
utazást bárhol, bármikor meg 
lehet szakítani. 

- Vizsgáztak a szakma Ifjú 
mesterei a. tapolcai fűtőház· 
ban. A tíz vizsgázó közüI ha· 
tan arany fokozatú jelvénJ& 
szereztek. 

- Békéscsabán a műsalJ 
kocsiszolgá.lal négy szocialista 
brigádja szerződést kötött. El· 
határozták, közösen dolgoz
nak a swciaLista Uz.emresz 
cím elnyeréséért. 

- Primőráruink. a nemzet
közi teherfuvarozás! rendaer
ben uorsa.n eljutnak ktilföld
re. A Budapestről indított 
s.zállítmányok például 18 ón 
alatt érnek el Münchenbe, 
Stockholmig mindössze 48 óra 
az út, 

T h ,  d • k k- "ff 
t3Sát. A bontás most csak az 

e encsor a a sme ozo épület egy részére terjed ki, 

* 

Dicséretet érdemel a júnlus 
22-én közlekedett 5011-es vo
nat mozdonyvezetője, mert 
Rácalmá., és Kulcs között 
idejében megállt a pályán le
gelésző tehéncsorda elótt. A 
pásztor - úgy látszik, nem 
volt épelméjű - csak jót ne
vetett az eseten. Súlyos kár 
érte volna a termelőszövetke
zetet, ha nem áll meg idejé
ben a szerelvény . , .  

F. L 

hogy az aluljáró építését be
fejezhessék. Az új felvételi 

Lakascsere 

épület a harmadik ötéves terV Elcserélném � szoba llssz. 
során készül el mintegy 42 ��rt� 17�u
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;.��':• ;;��� rrúllló forintos beruházással, rendeJtetésO lakásomat budapesti - 6000 kilométeres vonal• hasonlón, lehet vasúti szolgálati 
szakaszon véreznek az Idén 

I 

lakás is. :€rdeklódni lehet: Kecs• 
vegyszeres gyomirtást Több k<!s Kálmán fizető pinoémél a 
vonalrészen új magy�r vegy· 
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szereket is kipróbál a. va..sút. 1 1et1. utcai lal<ásomat elcserélném 

- Vasúti pályamodellt épí- budapesti hasonlóval a Nyugati 
tenek az Építőipara és Köz.le- fr�tt.á�t�ie��ebi�� 
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kedési Műszaki Egyetem vas- fon: 46-il4. 
útüzemi tansrekén. A modell - KlsvArda Allomáson szoba, 
1 :200 arányú lesz, vágányhá· t�Y�ú�c5s�J"á&omi\�1�::.8! lózatának hossza éis5zesen 120 ném. Cím: Cseh Sándor KJsvár-
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X I V . VA S U T·A S N A P  

des pályához hasonlóan. �=rt�1!{'�riár�:n MA;0i:. s SzeHe Fe�nc lf.z1� N:itret-h Pál - Nyugdíjba ment a mis- konyhás, nem szolgáJatl főbérle
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István 

1
8itoln�� kolci jármű.javító 13 do!go- 11 lakásokat 3 szoba összkomfor

Arpád Budapest, Hábel ' György, zója. ünnepélyes búcsúztatá- tosra. lehet&eg Budán zöldöve-. Tlsler István, Kisvárda! Ján06, suk alkalmával Tóth József zetben, esetleg Nagybudapesten. 
vtZSZINTES: 1. Rövidesen sok- 31, Vissza : állomás a pécs-báta-

, 
nyen alkatrés.,, Is van. «a. v1vó Fekete László Miskolc, Szücs Fe- vállalatvezető köszöntötte őket 

Telefon: 1+--01 vagy --.s1a. 
j I ó széki vonalon 32 Duplázva ked- igéje. 50. Egy délvidéki alloma- renc Hatvan, Bognár Károly, • .. .. . 
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�!z!�rt ;ö•;b; venc édess,égtaJta'. 33. Allomás . son. 51. Nótája. 52. A szabadság- Dancs József Tapolca, Boldlz.sár es em�ékul egy-egy karorat 

vonal. 13. Kagylóban van. H. Ml- Tapolca-Ukk között. :wl. Rag. 37. 1 harc hlres tábornoka 54. Ollós ál- Gyula Békéscsaba, Tótka Károly, a.dott at nekik. 
lye<1�.._et 3·e1ez. 15. Vajon bö? 16. Svédországból vásárolt mozdony, lat 55 Rakosgat S.. A =. z!ntes drá

. Bánkfalvv GvuJa. S"1ládi - 9000 tonna szenet takarí• =,; 
il őh 1 S é 46 ll téte 59 meirve la s ndor Szeged, Pintér Lajos Foglalt rövidítése a vasúM kocsi• fi· Ba=l,, f � -: y. 
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k�.,: két u'fo� betű feicserélve). 61 . Vácrátót, Vol05lnovszki János, tottak meg ez év első négy 
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43 Megállóhel�

va 
�sztasza- Mel!állóhelv Debrecen-Ti,-zalök Lelt! Ferenc, Marosán Pál Debre- hónapjában a miskolci fútő

sabb vasutas szakmai kitüntetés. bolc;,_Dunaújváros között. 44. 
, 

között. 63. A LAEV-vonal egyik �-.:��t°i'.;::1 an�;aif!�';;.t ház dolgozói. A megtakarított 22. Dala. 26 Német személyes Röviditett szovjet repülőgép már- végállomása. 64• Hibátlan. használjuk g szénnel naponta öt mozdony névmás '1:1, Allomás a budapest- ka. 45. Ilyen hel:S,et biztosít a FOGGOLEGES: l. Egyszerű gép. 

l 

Péter ve;,del Pécs; Horváth II. E'l!5Y-egy teljes terhelésű székesfehérvári vonalon, 29. Porc helyjegy, 46. A vágányok ment.én 2. AUomás Hatvan-salgótarján Ferenc Kiskunhalas· Leng el lm- . 
, i  � , • keverve. ao. város Romániában. álló táblákon olvasható. 47, közölt .. 3. Hangtalanul . jár. 4. re Mezőtúr; Telek 'László Y Debre- 11 anyvonatot tova1:>bithat Mis

,......,.,,_.,,.,.-,,....-T""-.,,-...,.-a,--,....-,,,,--..... --n--,........,,--,,.,.=.., Szerszam tartozéka. 5. Több hel!· cen : Levelilket Uletékesekhez to- kolc-Hatvan viszonylatban 
7 �zó:;

é
�:re. •r'I\':;.i!cr. AJ:ó�f: vábbitottuk. oda-vissza. 

MAGYAR VASUTAS 

Felel6s szerkeszt ti: Gulyás János 
Feleltl& kiadó: Szabó ADtal 

Szerkeszt/lség: 
Budapest VI .• Benczúr u.  il 

Teleton: városi: 424-184, 
üzemi: 311--77 

Terjeszti : a Népszava Lapldad6 
Vállalat 

Budapest VlL, Rákóczi út SI 
Sz.ikra Lapnyomda 
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uty'tö;�tt Allir. r----------------------------------------
F«Y pesti állomáson . 17. A napja 
Darvas József regénye. · 19. Esza
kJ hegység. n.. A vas.útasnap 
egyik eseménye, 22. Ot. 23. Meg
áUóhely a székesfehérvár-bicskei 
vonalon 24. Sinus mássalhangzói. 
�- Boa betü I lfp�,erve. 30 A vsi.sűt 
cégjele névelóvel. 34. Dühében 
van. 36. Keresett műanyag. 38. 
Tágas előcsarnoikok 39. Allo-más 
Komárom mellett. 41. Becézett 
n61 név. 43. Vonat teszi az állo-
másról. 4.4. Vasúton az ig-gel 
együtt emlegetjük. 46. AUomás 
Hatvan-Kisterenye között 47. 
Megállóhely Zalaegersug közelé
ben. +9. Bástya az egri várban. 
51. Allomás a la:fosmizse1 vona

lon. 52. A Szunda sz.lgetek egyi
ke. 53. Anya becézve. 55. Buzdító 
szó 57. Német betü kimondva. 
58. Két betű .kimondva. 59. Vissza: 
állomás Kaposvár-Siófok közö1tt. 
60. I6meretlen asszonyság. 62. Ro
ló páratlan betOi. 63. Gim kéthar
mada. 

BeküJdend6: vízszintes t, at é6 
f(lggóleges 21. 

Bekilldésl balárldö: 19&1. Július 
00. 

A helyes megfeJtók között 
könyveket sorsolunk ki. A meg
fejtésekre kérjük felfoni : XIV. 
Vasútasnap. 

Iparvágányon 'ú i f  elvéte les 

::- t:!em_ akaro� ilnnl?'J?r?ntó lenni, de a kö-
, 

- Tudja Pista, az elsőt soha nem fele;ti el szonto elott arrol beszeZ1en az igazgató elv- az ember, és nekem ez az első vasutasnapom. társ, hogy kirakták-e a kocsikat. (Pusztai Pál rajzai) 



VIÚG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! 
Kormanykitü'ntetesben részesültek 

a legkiválóbb vasutasok 

A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZOK LAPJA 

vm. 2VFOLYAM, 14. SZAM Ara 40 fillér 1964. J"úLlUS 18. 

Kedvezően alakult az első félév mérlege 
-A vasút 1,4 millió fonnaval több árut és 2,9 millióval 

több utast szállított a tervezettnél 
Az ev elsó hónapjaiban a 

k�vezőtlen időjárás, a ke
meny tél, sok akadályt gördí
tett a vasúti szá11ítások elé. 
Emiatt a személyszállító vo
natok menetrendszerű közle
kedésénél a. tervezett 97 szá
zalékkal szemben, csak 93 szá
zalékos eredményt értünk el. 
A személy- és áruszállítási 
tervet illetően, már lényegesen 
kedvezőbben alakult a mér
leg. Az év . elején mutatkozó 
lemaradást nemcsak pótoltuk, 
hanem a tervet is túlszárnyal
tuk. 

Vizsgáljuk meg közelebbró! 
a fél év eredményét. Személy
gzállításban 196,8 millió utas 
elszállítását írta elő a terv. Ez
zel szemben 198,7 millió utast. 
a. tervhez visz011yítva. 2,9, a bá
zishoz vlsz011yitra 8 millió 
utassa.i, szállított többet a. vas
tit. 

Az ííruszállításban 5:! mil
lió tonna belföldi, export, im
port és tranzit áru továbbítá
sát írta elő a terv. Az ered
mény? Júniu1 végéig 53,4 mil• 
lió tonna cirut nállltott a L'as
,ít, T t a terv t 1,4 millió 
tonnaval túlszárnyaltuk. Ez a 
mennyiség 6,3 millió tonnával 
több az előző év azonos idő
szakában elért eredménynél. 

A többl<'leredmény a nem
zetközi áruforgalomból adódik. 
Közismert, hogy a romló áruk 
exportjának lebonyolítására 
nemzetközi gyorstehervonato
kat közlekedtet a vasút. Míg 

három évvel ezelőtt mindössze göngyölegek elfuvarozásához 
két vonat, addig ma hat vo- 164 ezer tehervagon szükséges. 
nat áll rendelkezésre. Itt kell Ezen belül a gyorsan romló 
megjegyezni azt is, hogy gyors- áruk szállításához 10 500 hútó
tehervonatalnk utazási sebes- kocsira lenne szükség. Ha 
sége minden tekintetben meg- számba vesszük, hogy a hűtő
felel az európai színvonalnak. kocsipark az előző évekhez vi
fgy tudjuk biztosítani, hogy a 

I 
szonyítva számottevő mérték

gyümölcs- és zöldségküldemé- ben nem változott, itt is ne
nyek 48 óra alatt megérkeznek hézségekkel kell számolnunk.. 
Stockholmba., 18 óra alatt pe-
dig Münchenbe. Ezek a, vona-1 A nehézségek II é tok teszik lehetővé, , hogy _a mindent el kell köv

e
et�f :�n� svéd p18:cokon olyan _'.1rufélese- érdekében, hogy a mezőgazdagekkel 1s megjelenjunk, ami: sáaö termények szállításáh lyeneket korábban a hosszu ,,. , 0� 

átfutási Idő miatt nem tud- me�el�l� számu é9 állapotu 
tunk tál • kocsi allJon rendelkezésre. A expor m. betakarított terményeket ha-

ladéktalanul el kell szállítani 
a rendeltetési helyre. Annál 
Is inkál:b, mivel az ország ke
nyeréről van szó! 

V. F. 

Dobi István az Elnöki Tanács elnöke átadja a Munka. �rdemrend ' 
Sándor kocsimesternek. 

aranyfokozatát Szabó 

A XIV. vasutasnap alkalmá
ból a vasúti munkában kima
gasló eredményt elért dolgo
zódmak július 11-én, szombat 
délben az Országház kupol.a.
termébrn adták át a kitünte
téseket. 

Az ünnepségen megjelent 
Dobi István, az Elnöki Tanács 
elnöke, Fehér La.;los, az 
MSZMP Politikai Bizottságá
nak tagja, a Minisztertanács 
elnökhelyettese, Vass István
né, az országgyúlés elnöke, 
Kiss Károly, az Elnökt Tanács 

(Németh Gyula felv.) 

titkára, dr. Csanádi Györg11 biakban a vasút első félévben 
köz.Iekedés- és postaügyi mi- elért jó eredményét méltatta. 
niszter, Nagy Józsefné köny- Ezután arról beszélt, hogy a 
nyűipari miniszter, Szabó An- magyar vasút fontos helyet 
ta.1, á Vasutasok Szakszerve' foglal el EuráPa közlekedési 
zetének főtitkára és RödönyI rendszerében. Köztudomású, 
Károl11 miniszterhelyettes, a hogy az utóbbi években fel
MA V vezérigazgatója. lendült a népek kölcsönös 

megismerését és barátságát 
A Himnusz elhangzása után szolgáló idegenforgalom. En• 

Dobi István, az Elnöki Tanács nek érdekében különböző elnöke mondott ünnepi beszé- megállapodásokat kötöttünk, 
det. Bevezetőjében a Magyar amelyeket további intézkedé
Szocialista Munkáspárt Köz- sek követnek. Ezek sikeres ponti Bizottsága, a Magyar végrehajtásán a vasutasoknak 
Népköztársaság Elnöki Taná- is fáradozniuk kell. 

KUBAI VENDÉG 

csa és a forradalmi munkás- Ünnepi beszéde után átad
paraszt kormány nevében me- ta a kormánykitüntetéseket. A 
leg szeretettel köszöntötte a Munka 1!:rdemrend aranyfolwvasút dolgozóit. Beszédében el- za.tát három vasutas kapta, a sósorban a vasút névtelen ka- Munka f:rdemrend ezüstfoko-

Figyelemre méltó ered
mények ezek. De, ha a teljesít
ményt jobban bonckés alá 
vesszük, az is kitúnik, hogy 
akad még tennivalónk bőven. 
A belföldi áruszállítási ter
vünket ugyanis nem tudtuk 
maradéktalanul teljesíteni. Az 
építőan11agszállitásoknál mint• 
egy 200 ezer tanná& lemaradá., 
mutatkozik. Kétségtelen, itt 
azt 1. fiqelembe kell venni, 
hogy a vasút jelenlegi helyze
te nem tes.i.l lehetővé, hogy a 
kocsilgényes áru!élékbol na
gyobb mennyiséget szállítsunk 
depóra. 

tonáinak munkáját méltatta, tés Kubai közlekedési delegáció I se, ezen belfil a vasúti szál- akik a legszéls&égesebb időjá- zata kitünte ben 28, a Mun-
tartóuodlk hazánkban, mely- Iltás az egyik legnagyobb rási Yiszonyok Idején Is gon- ka 1!:rdemrend bron.zfokoza:ta 
nek eg;ik tagja. Adolfo Ced- gond. Fokozta problémáikat, do·kodtak arról, hogy a �a.úti kitüntetésben pedig 57 vasuta5 

Az elkövetkezendő hetekben 
a mezőgazdaság is nagy fel
adatok elé állítja a vasutat. A 
gabonaszállításoknál például 
20-25 százalékOli felfutás vár
ható. A zöldség- é6 gyümölcs
szállításokhoz, továbbá az üres 

�on, vasutas. Cedron elvtáre hogy korábban USA rendszerű részesUlt. Ezt követően dr. 
r.!szt vett a XIV. vasútasnap vontatójármüveik az amerikai közlekedés ne álljon le. Csanádi Györg11 közlekedés-
rendezvényein, a magyar va,;- agresszió, diszkrimináció és - A vasutasok áldozatkész- és postaügyi miniszter 148 
utasok kitüntetési aktusán a embargo következtében alkat• ségéért, kitartó munkájáért a vasutas.nak adta át a kiváló 
Parlamentben. Itt tartózkodá- részek hiányában állnak. 1 párt és a kormán11 nevében vasutas kitüntetést. A k.itün
sa során a többi kozött felke- Cedron elvtárs a többi kö-

1 
ez_skben_ az ünn!pi p�rc�kben 

I 
te.tettek nevében 1:,évai Mi• 

reste a Dunakeszi- és az Esza.. zött elmondotta, hogy J:"unká- elisme,:esemet . es koszonete- haly, Monor állomas__ �_lokk
ki Jármiljavitókat, a szegedi juk során az egyik ke2ükben �et _feJ8!�m ki - _mondotta a mestere Il;O?dott ko,;zonetet 
vasútfor�lmí technikumot, fegyvert, a másikban a szer- többi kozott, maJd a továb- az el1smeresert. 
meglátogatta a kectkernéti 
pályafrnntartá.,i főnökséget. számot tartják, de minden ne-

Különösen nagy érdeklődés- hézség ellenére előrehaladnak 

A DEBRECENIEK NYERTÉK A VÁNDORSERLEGET 

és teljes meggyőződéssel vallsel tanulmányozza a magyar ják, hogy Amerilta első szavasút múszaki fejlődését. Ta- bad földjén felépítik a 6Z.0Ciapasztalatokkal gazdagon sze-
retne hazatérni, hiszen szá- lizml.181:. 
mukra is a szállítás szervezé.-

Próbaúton 

a magyar ipar újszülöttje 
Szakszervezetünk elnöksége 

az országos vasutas üjúsági 
találkozóra vándon;erleget 
alapított a munkaven;enyben, 
az ifjúság köreben végzett 
politikai munkában, a találko
zóra való mozgosítá, ban és a 
részvételben, valamint a kü
lönvonat.ok dekorálásában leg• 

jobb eredményt elért igazga
tóság fiataljai résre re. 

A főbizottság a találkozót 
követöen értékelte az eredmé
nyeket. A feltételeknek a. 
debreceni i{1(1.Zgak\ság fiata.1-
;«i feleltek meg a legjobban.. 
Eszerint első ízben a debre
ceniek nyerték el a.z elnöksé{/ 
vándorserlegét. 

Újítók törzsgáfdájának 
első tanácskozása ·eudapesten 

Az MSZMP VIII. kongresz
llZUSa a következő évek fő fel
adatának a ,;zociali:z.mus tel
jes felépítését határozta meg. 
A oélki túz.és jelentős eszkö
zéül szolgál a múszaki fej
lesztés, a gazdaságosság növe
lése. Ennek jegyében hivta 
Ö!i6ze a vasutas szakszen·czét 
budapesti bízottsága a buda
pesti igazgatóság területéről 
a kiváló újítók tanácskozását. 

Szabó Ptil, a budapesti oi-
2JOttság titkára megnyitó sza
vai után Telek János, a buda
pesti Igazgatóság helyettes ve
zetöje vitaindító beszédében 
az i,gazgató:;ág újító mozgal
mának mai helyzetéről szólt. 

- Ú;litó mozgalmunk fejlő
dése érdekében növelni kell 
oz · új!tá.sok színvonalát, 'l'IUIQW1-
111tbb minőség! követelménye
ket kell felállítani a. benyúj
tott újításokkal szemben -
hangsúlyozta többek között, 
majd bejelentette: 

- Az igazgatóságon az 
utóbbi né(J'II év ala.tt már ta:
pauta.lha.tó minllségi javulás. 
Bá� csökkent az elfogadott 
újítások száma. de a gazdasá
g0&aágot illetöen lényeges fej
lódé1 mutatkozik. 

Az ankéton felszólalók töbJ:>: 
lége bírálta az újítások ügy-

i,tl�!.sében, elb:'rálásában 
sunte már króniku65á vált 
bürokn'ici t, az újítási díjak 

• ül alacsony százalékát. 
Er ,ntetú véleményként 
h&.nll:zott a megállapítás: a 
vasutnál még nem vált tö
m$ozgal<;mrná az újítási 
rn<,zgalom. Mi sem biwnyftja 
ezt jobban, núnt az a körül
mény, hogy a vasutas dolgo
zóknak C'SUpán 3,5 százal�a 
vesz rése.t az ujító mozgalom
ban. 

Az újítók törzsgárdájának 
budapesti tanácskozása hasz.. 
nos kezdeményezésnek bizo-
nyult. V. M. 

Vizsgát tettek 
a Jövő szakmunkásai 

A Debreceni Járműjavító 
végzós ipari tanulói• a közel
múltban Izgalmas perceket 
éltek át. Először vizsgareme
ket készítettek, majd írásbeli 
dolgozatot írtak, és ezután ke
rül t sor a gyakorla,ti és szóbe
li vizsgákra. 

13 lakatos, 12 hegesztő, 5 
esztergályos, 4 fényező l!s- 1 
kazánkovács tanuló végzett 
síkeresen. 

s. J. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Koszorúzás a Gellérthegyen 

A XIV. vasutasnap reggelén a magyar vasutastánadalom 
képviselól megkoszorúzták a gellérthegyi telszabádulásl em
lékművet. A hazánkban tartózkodó finn vasutas népltánc• 
együttes vezetól Is koszorút helyeztek el a.z emlékművön. 
A képen Szabó Antal, a vasutas szakszervezet tótukára, Rödö
nyf Károly mlnJszterhelyettes, a MA V vezérigazgatója és 
Szűcs Zoltán, a vasúti tóosztály pártbizottságának titkára be• 
lyez el koszorút az emlékmű talapzatán. 

(Hemzó Károly felv.) 

• 

Június e1ső fElében a Garu:-1 el a külföldön gyártott gé
MA V A G-ban elkészült a V pektől. Maximális sebessége 
43-IO0ö-as számú, első ma- 140 km1óra. Főbb berendezé
gyar gyártmányú szilicium �ei automatiku;;an múködne� 
egyenirányítós villamosmoz.. Üzemzavar esetén önn;,úkö
dony. A magyar ipar kül- 1ően jelzik a hiba okát, s 
földi licenc alapján fogott egyben le is kapcsolják a 
hozzá a 3000 lóerős mozdony megrongálódott részt, hogy 
gyártásához. baleset ne köv.,tkezhessék be. 

Az új gép azóta próbaútjá, Ve�rl�se, az alkatrészek át
futja. Társai, a nyugati piac.- tekmtese egyszerűbb bár• 
közösségtől vásárolt 7 moz- mely korábbi v1llamosmozdo
dony már hónapok óta szol- nyén�l. �rrendszer�t i:nintegy 
gálatot teljesít a MA V vona- 10 kilometer hosszu kabel al
lain. kotja. Előnye az is, hogy a 

bonyolult egvenirányító be
rendezés helyett félvezető 
kristályok alakítják át a vál
tóáramot egyenárammá. 

Az első magyar gyártmá
nyú villamosmozdony próba
útját nagy figyelemmel kísé
rik a szakemberek. trthetó 
hiszen a Ganz Villamossági 
Müvek és a Gl\nz-MAVAG 
dolgozóinak nem kis vizsgát 
jelent, hogyan állja meg he
lyét legújabb termékük. 

Annak idején, amikor az el
sö szilieium egyenirányítós 
mozdony meg1rkezett, telje
sítményét és legfőbb tulá.j
rlonságait ismertettük olva
sóinkkal. A magyar ipar új
szülöttje semmiben sem té.-

Az eddigi próbák jó ered• 
ményekkel jártak. Mind a 
Jyártó üzem vezetői, mind 
a vasút vontatási szakem� 
rei nagy reményeket füznek 
az Új hazai gyártmányú vil• 
lamosmozdonyokhoz, ame
lyekből az év végéig 6 dara• 
bot készítenek. 1965-ben 151 
majd a következő évekbe'.I 
20-20 ilyen mozdonyt kap a 
vasút a magyar ipartól. 

(vf) 

SZÁZADOK TALÁLKOZÁSA 

Sorozatszáma.: 325-95. Max!-
, 

A MAV méltó emléket állit 
mális sebessége: óránként 55 az első gőzmozdon11-típusna.k. 
kilométer. Megtett titja: két , Egy a sok közül, amely dek<>i;, 
és félmíU.ió kilométer. ratív külsöségében a vasúti 

Született: � MAV AG Moz-
, közlekedés történelmi múltjá•" 

dony- és Gepgyárban 1868- ná.k egyik dokumentumát a.d• 
ban. Tipuscsaládjának utolsó l ja, s egyben emlékeztet az év• 
sarjaként állt a vasút szolgá- száza.das fejlődésre. 
latában. Premier a. MagyaT Hatvan állom.ás modern 
Királyi Allamvasutak vona- felvételi épülete előtt beton• 
lán: Budapest-Józsefváros- alapzatba ágyazott s!nre he
t6l Hatvanig. Itt iinnepelték a !yezik ma.jd, s amikor elro
.,hosszú útról" érkező első bog mellette a büszke Diese� 
MAV-szerel11én11t. A közel 100 óriás két század találkozi,k 11 
éves vasúti mozdon11 hamaro- pálydudvaron. 
sa.n „múzeumba." kerül. v. M. 
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Kitüntetései, A vasutasnap 
tiszteletére a vasutasnap all.al-.n,iból 

A XIV. vuutaanap alkalmAból 

MUNKA !:RDEl\lREND ar&ny 
fokoza� kaJ>t&: 

vezetó. Na.ayharsanv Lenevel 
László tudományos főmunkatárs, 
VATUKI. Verllczv György ,iépko
cstvez.. Autófuvarozástl Főn.. Tö-

Szabó Sándor ellenőr, BP. Kelen• 
:föld. Kondor GYlJl.a mérnök fóin
téző. Budanesti ili!.. Sa,--Vári Ká
rolv m. főellenőr. Hámán Kató 
fth. 

rök Mlhálv lakatos. Szolnoki .li 
UV., Kemenes József forg. szoJg. 
tevO. Tatabánya-alsó. Ki!=e 1:�erenc 
főelőadó. Budaoestl lg. Nuvtvá
nvi Werner reszortvezetö. r,,yu�a
tl M(lszak. Ladánv! Lajos v<>nal-

A miskolci rendezőpályaud
var déli rés?.én mostoha kö

rülmények között végzik mun
kájukat a kocsijavító dolgo-
zói. Műhelyüket egy 200 mé
ter hosszú röptető képezi, 
mely a téli dermesztő hideg
ben kevés védelmet nyújt. 

Mit nevezünk újításnak? 
MUNKA !:RDEMREND ezüst 

fokozatAt kapta: 

kezelő. Nvíreavháza P!t.. Ploiez 
Mlhálv moZdonyfútő. Sze<!e<I fth ..  
Kiss Károly CSOl>Ortvezető. S2,0m
bathelY1 11(.. ;Horváth MlhálY pá-

4 

lvaőr. Szekszárdi Plt.. Benk-e 
Károlv oszt vez. h.. Budaoestl 
11!'... ÖrdÖf!'h Jáno, góckö�yVtáros. 
Sz,efi?edt Kulturotthon. Borlai Jenő 
állomásfc5nök h.. Déli t>U., Ga
lambos JIS'tVán cs. e!őmunká�. 
GYISri Fft.. Kiss István Zoltán 
s-záll!tástervező. Ml•'<o!CI. Iir.. Ifi. 
Takics rmre tér!6nök. Dst,,-,,een. 
gz.31noskö7.t .Tános áHorná�tónök. 
Gvoma, Demeter htv�n f'5<-lőadó. 
Vasűti Főo1szt41v. Bokor Ferenc 
motorvez-ető. P� rth.. Rédva1 
Mih:nv 1rormm-eeter ,T1r.c::efváros. 
V1Kh B�la m07-1onv1n1cat00ól. 
Szolnok tth„ Alexa FerE"nc toJ;i
tásve:>etc5 Debree<>n. Ke1'6dl Bá
lintné S7.-em l)éonztliTM. 0r(')<:'1á?.Jl. 
Gv,c,,n.,.e Gt\bor vnn�tvezető. Szom
bithel'\•. Ten11.Pr M11r1óc: M-On. vez: .. 
Ds7"1tl .T1. UV . ...illdl !'<'la rk-T
les?"Ve?'<P.tő. TB�F. g.,�,�11 M.árh kC'
CS1'krlft6. Keleti l\:Tt1�7-�k. Ml"'lh�
csi MJA titkAr � .. .11��N"'Z,..t s7nJ. 
nolc me11vP1 b17ot•sáe:A. Bráz N!Sn-
dor C""II, Plőmunkl\s, Krl�-,;tin„v�ro
� Ptt .. Ovőri .Anfal tsrt�1ékf"K. 
l-l"atvi:1n ,r'°""T'i,.,_ T:c;t·"�.., _.,.... ,.� ... 
Vasútl Főosztály, Fortán Sándor 
ka<,<il,ik,ilos. Debrect"n Ji. 'UV ..  

Macs<lilla László lelV1gy1zó, Mls
kole Tiszat pu., :t..á.N? J•'ere-n� m .  
intézö. NaJ?Ykanizsa fth., Péll Pál 
m. főellenőr. Békéscsaba rth . Bé
res Ferenc ellen&. Kaoosvar, Sze
lestey Elemér felü,n,eJ6. Szombat
hely, Kovács János m. tan .. KPM 
I/8.. Kocs!s Jenő :mérnöl< fóintlé
ro.. Miskolci EP. Főn.. Sz,!,ke]y 
Dmáe m .  főellenőr Jef?'Vrlvomda. 
Farkas László m. főeJJenJr, Fe
rencvárosi tth., dr. Katona Tibor 
főorvos-főtan.ácsos. :i&A v Kórl1áz. 
dr. Géri�er Ferenc főtanáce.os. 
0_udapest1 lg., Vágvölgyi György 
!éíe.llenőr, Dombóvári Ep. Főn., 
.Jámbor István mérnök főtanácsos, 
KPM In.. Na.gy István felü.l!Y .•  
Srelfed. S,regédJ László OO!(édmun
kás. Del>reoen Szertár. csutl 
Is<:ván m. főintéző. Veszorémi 
Pft.. Feles Ede főintéző. Miskolc 
fth., szertár. N.oJ?Y Katalin ellen
őr. Veszprém, Krel<ó FerenC\ m .  
MtelügyeJő. Szakszervezeti Köz
POnt. Veres József. !elV!gyázó. 
Szolnok. Aradi József m. íőfel
ügyeJ6. Hfdépf1Jés! Főn.. P\L"2ta.J 
József ellenőr. GYSEV Sopron, 
;Hóvári Mlhály felV!gyázó József
váro.c::i Pit„ Loc;i;;kaf Ferenc főfel
üzyeJő. Szombathely;! TI\'.. ;Házi 
Imre m főell4n&. S,-.nlnnlc fth S. Kovács István fc5!elílgyel6; 
Záhony. Te,nén Györuv mé-rnök 
tanácsos. KPM I '2 . Sebók Géza 
fe!íl,ryelő. SZe,?ed! lg.;.. 

�VÖflfYVl't<:\ Anrlr&5 1<"0<"-f�es'""" 
Salgótarján ldlls6, Horváth Ju
Uanna szem-élypénz.táros, Pulnok. 
Muivat ZOlUn cc;;oo. vez„ Df'bre
cenl En Főn Bel-hlvl M1h'1v 
vezényl6t.1szt, Kiskunhalas, Szabó 
Isl>ván ál!omáslcezelő, Tiszaújfalu, 
Zele László csoo vez.., Ji•eT"oit
ménVV!Z61(áJó Fc5n .. Rozsnyal 
László von.albi1.too Taoo1�a. An
t;tl MJhólv titkár, f:7,1.k.�e-rve7.et 
Bo?r;od me.stvei bfzo�á� .  S:P�!tt-df 
J.akab bet.."lnftott munk1�. RelPtl 
Mű�z..,k. c�aba Lajos f'1rmf�'4'ő
n.ők h .  N><nrkanl,•1t. -0,.�k Sin
dol"' PB-titkár, �Vi�v'i�za o::o
móoont. dr Tóth Jl11set Jo2ta
nácső6. GYSEV r�. �zamosvár1 
GVUJ:t koe<:iil"e'ndf'7�. 'Fl�I"f"'":"l te. Fel
ső J(moef O"Vinté,,ő. Autóruvaro
�4S!I Főn . Kai,o,,várt Aé1m o,,zt. 
ver.. h„ Bud.a:pestt u.. :Srabó Bé
la SVl kMzkezelő. Tcre1:V�rosl Fft 
Sebor Ferenc állomt\sfc5nök. � I"()ig'. H4:rbszt Györsrv :toryt. szol.R. tevő. Le1>sény, Szigeti Ferenc mozdonvfútő, Tal>Olca fth .. Blró Pál belsö eJJenőr. KCX'Skemétl Fft., Nai,v Elek tart. mvv<'zető. DebrfOct"nl l!:o. Főn.. fl''lkO Tstván saz:us csap. vez., MJs.'kolc Tiszai PU., Szabó Mlhál:9' tartalékcs Kelett pu., Bencze Lajos álloJ'Jlru;10,.. nök, Székcstehérvár, Zsuzsandor .Jánosné csop. vez.., Ferencvaro&:1 Pft., dr. Vargha Géza főorvos, Tüdőgyógy!ntkzet. Kiss Gyula csop. vez.. Székesfehérvár! Jj. UV., Putz Lipót szertár!6nök, Nyugati pu., Minor István csop vez. Dombóvári :Ep. Főn., Porro·g1 p,Ú Váltókezelő, Murakereszttlr, Farkas Imre vonal!őnök, TaPolca Babos István forg. szolg. tevc5, Mező... ttlr, Császár Bertalan főelóadó Vasúti Főosztály, László Elek mozd. vez., Záhony fth Vass Sándor beruházás1 e!le.nőr, MJ&.. kolc1 ig., F1ster Ferenc csop vez SZékesfehérvár! Pft., CsongrácÜ Pá! &zaJcaszkezel6, Budapest! TBFF Bényei_ Károly fóelőadó, VasútÍ Főosztaly, Deme Károly gyaJus KJtér6gyártó UV., Békés Ferené 
Oilrtatóllszt, Győr, Karajz János cs. előmunkás, Sátoraljaújhely! 
P!t.. Révész P. Bertalan tolatá.s
vezetc5, Záhony, Barakony! Géz.a 
előadó, PécSJ lg., Szombath Endre 
számadó, Szombathelyi szertár, 
P:111.si Ferenc állomá&t<'5nök, Bp 
Soroksári tlt, Maross Mihály asz: 
talos. Pt!csJ szertár, Benedel< Göd
ri Vilmos főelőadó, Vasúti Főosz
tály, Nagy Béla üzletvezető, Utas
ellátó űV .• Bán László blokklakatos, Mlsko!CI. TBFF, Huszár Jó
zset szb-tttkár, Ferencváros fth 
Sághegyt István állomásvezetti' 
Mátéhaz.a puszta, Kaszti Imre oozt: 
vez., Pécsl lg., Gazdlcskó Mihály f6munkavezető, Magasépítés! Fc5n 
Tiszai Gyula moZd. vez.1 Miskol� !th., Tóth Imre cs. előmunkás, Debreceni :tp. Főn., dr. Sike Imre 
oszt. vez.. BVKH, Tátrai Jánoo csap. vez., Szombathely TBFF 
Rab Jómef Váltóőr, Pécs, Nyakas Antal főelőadó, Vastltl Fóosztály 
Keller Mátyás cs. elc5munkás' 
Dombóvárt Ptt .. dr. Kovács rmr� 
gazd. lg., Felsőfolru Vasútforgal
mi Techrukum. Kerekes János ál
lomásfőnök, Zalaszentiván, Felvé
g! István ml>zd. felvllfY., HánJán 
Kató fth.. Horvai Károly fc5elő
adó. Vasúti Főosztály, Vlsl Ferenc 
szerkeszt6, Magyar Vasutas ezer
kesztőséj{e, Bognár Ferenc vonal
!kezelO, Tapolca Pft., Füred! rst
ván számadó, Szolnok mahelvi 
szertár. Blte Pál kőmüves, sze
gedi P!t.; Molnár István vám.ke
zelő, Sturovó, Nagy András moz
donyfíltő, Szerencs fth., dr. Lajos 
Zsigmond oszt. vez. h.o Debreceni 
lg., Arvat Pál pályafennwrtásl f6-
nök. Szolnok. Tamás Sándor mozd 
vez.; Kunszentmllclós-Tass tth� 
dr. Podányi Emánuel eO. főcso
port vez., Szombathelyt lg., Völ
gyes! Győrgy csop. vez., Buda
pesti 1g.; Hella Ferenc üzemve
zető, Epllletelemgyártó F6n., Vad 
Lajosné számVitell ügyintéző, 
Debri,cen SzámVitell Főn., dr. KJs· 
rákóJ Tibor főelóadó, Vastltl Fő
osztály. · Szombati Zoltán f6köny
ve16, Gépjavító UV., Pécz Imre 
csap. vez., Ferencvárost Pft., Szi
lágy! J67set mozd. lakatos, Kis
terenye tth., suránY1 László tola
tásvezet6, Vámosgyörk, Pákozdi 
József Villamos gépkezell!, Keleti 
fth., KoVá<'S Imre el6ac16, Szom
bathely! Pft., Tóth György !öme
netlrány!tó, Szegedi Ig., Popq
v!cs Mlkl-'is motorvezetc5, DélJ !th., 
Patkós Jenő asztalos, Eszak1 Osz
tószertár, Tóth László fc5el'5adó, 
KPM., Karbuc:oky Károly állomás
főnök, Gyöngyös. 

A részleg 1 1 5  dolgozója a A 2911959. Korm. sz. rende-
1 

sításának lehetőségét, kivi-
vasutasnapra 1 1 6 százalékra let 1. § (3) bekezdésében fog- telez.ését. általánas szabály

teljesítette részlegvizsga ter-

1 

lalt rendelkez
_
és szeriT?t a ja- kén, f

. 

oga
_
dható

. 

el: ha a j�

vét. 167 teherkocsi kö7,épjaví- vaslattevő alt.al Javasolt I vaslattevo olyan - bár 

tását f'tl 23.62 kocsi futójavítá- n:ei;oldás új ítiis'-é;1t kezelhető- részleteiben n:m kidolgomtt 
.. .. .. segenek egyik lenye�ns fel- - me'1ol<l:lst 1avasol. amelv-

sát végezték el. Kulonosen tétele az, hogy a javaslat tar- nelt alanján az áfü,gos k� 
Nagy Lajos tüzikovács és t0lmaz7,a a .. megoldás eszkö- pes,;éggf'l . rend elkező szak
Papp István csapvizsgáló bri-

1 

zé• és módját". f'mber a javnslstot ncm=I< 

gádja tűnik ki a munkában Ha a javaslat mPgol
.
dásána'k al'k'llma.."nalt tnlálja mc_<Na.16-

. 
szemp<l'J1tja1x>l 1112.wnliuk m�!{, �ítá&ra, hanem azt létrch07.ni. 

Fekete László hoey ?.z vnl/,ihíln 'srtnlmnn�-e kivitele7ni is képes. a Javas-
Miskolci igazgatóság a megoldás tényleges megvaló- latot újítás'ként kell kezelni 

és a javaslattevőt a jawis:lat 
Plfoancl<sa PsPtén a sz�nősé� 

Kat. iron álók 
leleplezőinek jutaA .azósa 

A Hfratalos Lap 28. számá
ban megjt>ltmt o kocsironfl/Í
lók leleplezőinPk juta!mazá.�á
ról szóló rendelet. amelyből 
az ,ilábbi41cban idézünfo: 

A vasúti személyk=ik 
•7�ndékos r<mg�lása �z utóhhi 
Időkben emelkedett. A száy,dé
k0<: ron�álások következtében 
gyakran· m"gtört(>nik. hoirv a 
személy�zl,llító kocsit h�Z
�zabh-röviciehb időre a forga
lomból ki kell vonni. a dolgo
zó "7eTnélvk0c<;ik 57.ámán•k 
r<aökkPntése viszont vonalaink 
túlzsufolt!'áitát nknz7a. 

állapítható. és fgy az érdekelt 
állomásfi\nökség a knrt.étités 
behajtásáról gond0<:kodhat. 

A cselekmény elkövetőjérm 
jegyzőkönyvet kell felvenni, 
m<>lyben P.7 elkövet&. tényét 
az okozott kárösszeir feltünte
té<eével rögzíteni kell. A 1egv-
2őkönvvet az állomásfőnökség 
t>lb:Tá á-, és a iutalom&:szeg 
folyósítása e<'l iából a Vasút� 
igazeatóság III. Forgalmi és 
kereo;kedelmi oszt.-\lyához tar
to-zik felterjeszleni. A jegyző
könyvben a lelepl„z6 vasúti 
dolgozó nevét. •zolgálatl cl�� 
é<t honállomásfü. illeh·e szol
gálati főnökségét is fel kell 
tüntetni annnk: émekében, 
ho� a jutalom folyósítá-m 
akadálytalanul megtörténhes
sék. 

joe-a mc!'i Jeti, őt új[tónak 
kell eli ,;merni. 

A megoldás m6dja 

Az újításként kezelhetőség 
felté!,.-1eit mind€'11 e,;l'tben kell 
értékelni. Az újítási jtmas!at 
me!1Q1dása é$ esz-köze értelme
zésén.él. érttlkt?lé!énél az újf
tónak leqrr fánb elvtleg kel! 
ismertetnie azt, hogy javas
latát miké-nt lehet megolda
ni A meirol<llís mód iára az 
1í jftónak olyan Irányelvet, 
nm�ará:mt.ot kell adnl, mel . .
a1a ifo az 11Jetél=ek a javrui-
latot valóh�n mP!{val&oíthat
ják. Ha ;, 11!Vll•lattevő vala
mely �l'kitúzé-;re. val!V ál
tma lm•acsoM fetadnt kid<>l-
1;ozására m•í"7.a1<ila"' ldvihe
tetlen megeld6� jav:_,qoJ. ja
vas:fotát nem lehet elfogndni 
újításként. 

is jelenti. Pl. ha egy állomás 
vonatforl!Rlma bármely oknál 
fogva CS<ikken, s a javaslatte
vő azt javasolja, hogy a for
galmi �zolgálatte\lö és sze
mélypénztáros munkakör 
egy fővel is ellátható a fe-1-
suibadul t  egy fő létszám az 
általa meghatározott másik 
állomáson, ahol üres állá
son létszámhiány miatt ha
oonJó, vagv más munkakör 
betöltése szükséges - és ott 
új munkaerőt keHene alkal
mazni - elegendő a feladat 
csupán felvetése a javaslat 
úJításiként való elbírálásához. 
Az üres á!lás. tlletve létszám
hiány fentwllása azért uílk
sége.s. flú>rt ha a fel.szabadult 
munkaerőt a megjelölt állo
máson tétszámfölöslcént „búj
tatják", neygazdaságt, &Zinten 
nem nlentkezik meatak.ar!tdi. 

Ha a javaslat megértéséhez, 
illetve elbírálásához - ha 
nem is -teljes ért&ú ·- mű
helyrajz szükséges. az újítási 
j ava.«1attevöt feil kell k>érni 
ennek pótlására. 

· lllUNJtA :f:RDEMRi,ND brom 
tokozatAI ka1>ta: 

Rácz Pál tőellenór. B<-renl„ fth .• 
Várnai Ferenc fe!Vigyázó, Srekes
fehérvár. Wéber GYön,:v m. el
lenőr Debrecen-.E�7.�ki Pft ..  
Zsarnóczai Béla m. felügyelő, Bu
daoest! tJ? • Fazekas János intéző. 
Szent>es. Na�rónal László mér
nök tő!nt.. Debrecen-:€sMk1 Ptt., 
Molnár Gvula főellenőr. Szombat
hely TBFF. PaPl> GVU!a mérn.t>k 
tanác,;os. Vasúti Fóooztálv Járma
javító <J$>Zt., Cei!Lé<II István !nté
zó. Miskolc Tiszai pu .• ;Hu1ber Já
nos ellenőr. Bo .. Keleti. fth .. Har
mati Mlhá!y !elvt.J?y., Bél<>!s<:saba 
Pft.. DebN>CeDi Ferenc tóint. 
TBE:F Kerék Laj06:né ellenőr. Bo. 
NYtI�tl. Szücs Alad�r m. főinté
ző. Szombathely Jl. UV .• Trencsé
ni Zslamond mérnök t,,rulcsos. 
Vasútte.rveZő. 5oős IstvAn fel
üzyeló. Celldllmö\1c EP Főn.. Sza
lay �a fó'ntéw. DunaúJv:lros, 
Csordás Ferenc se<!<!Me!Vizy .. Zá
hony. SOmozy1 József tanáu;os. 
Szet{edl JR., Horváth GyuJa se
i,édmu:nkás. Szomba,thelv Szertár. 
K. Szabó Sándor főe!Jenc:lr. Makó 
fth .• Békési Girella ee<rédeUenőr, 
Győr Fft .. Farkas :István m. főel
lenőr. Celldömölk fth.. Ré:11 Ká
roly főellenőr. Mls.Jrolr. · T'.:szai 
PU., Szentmihál.vi Lajos főell<'nór. 
Rákos Szertár. Farka.� Lajos, lnté
zó. sza,kmervezet somogy n,�ye! 
blzottsán, Szabó 5'\n 1or m. el
lenőr. Fatelit.ő UV.. Perédl Pál 
fe!ilgyeló. RtU<osrendező. Szabó 
Fen:mc m .  eU:enőr. Hatvan fth .• 
;Hajdu István felvizy.; Klsú1szál
l.ásl Fft.. Li"va! M":!.hály m. főtiszt, 
Baloarti BBFF. Schm1dt Ferenc 
-ellenőr. - Plt.. Me1M? 
Zsigmond m. főellenór, Püspök
ladány fth., Püspöki Ferenc m .  
főellenőr, Ojmlskolcl Fft., 
Kummer l'stván mérnök ta-
nácsos. KPM I/6 .. Papp Dezső fő
lnt<!z6: Dombóvár. Szall<,Srl 
Kálmán m. segédelJenőr. Jászaoá
t! fth.. Madár József főellen6r. 
Ratvan,-&,ll!'ótar1!1n1 Pft., Beke 
!stván mérn.ök-lntéző. De.breoen. 
Tarr .Fenmc fe!Qizye1 ő, Köbánya
felső. ;Horvá bh III. István m. el
l-"'TI6r. DomMv!Sr tth . Ac::z.tr:1105 
Ferenc m. főlntézd:, Szolnok Pft.; 
BukovenS'l1ld Endre m. ellel"lőr. 
Nvfreitvháza fth.. Kuc,:Lk Béla 
felil<!Veló. Mlsl<olC! 1'!.. Zs:!!!ral 
GYÖM<vné ellenőr Debre<,en �h .. 
Gom'b-ás Ben1ám!n m .  tl5Pllen6r. 
Péc<J TFF. TarM! János főinté?"ő. 
Bu<lat>e'!'i ,.. . Rlcht..r Altréd f<S
felü,!Vel/1. U!a•el!.<ltő uv.. Szili 
Géza tel!l<!'V , Vé;rnő, Móra Fer"'1c 
rn. fe,l{\OOViPl6. �?''1ln""tr ft.'t, ; �fi� 

• Jenő lnthó, Anvai-�llát.1"1 1.1!.; Il
lés Ferenc főellenőr, Esza.ld. Jj. 
tlV. 

KIVALO VASUTAS kltilntet� 
ka1>0tt: 

vtrá.l!h József for.l!. •zo�. tevő, 
BP. N:vu1tat:t. GB!!na János n10zd. 
ve:t.; Debrecen fth., Kiss m. Jó
zsef váltókezelő. S2l0mbat11e!y. 
Körősztös Girörgy cs. e16rrmnkás.. 
Swkszárdl Pft.. Al)áJtv! István 
kocsimester. Ferencváros. Jánosi 
:rstván vonalkezelő. ;Hatvan
Füze.sabonV1 Fft.. Varga János 
blokkmester. Debreoen TBFF. 
Farkas rr Li$8"Zl6 mozdonyve-retli. 
Klslounhalas fth .. Nemes L�los cs. 
el6m,1nltác.\ Zalaet?� Pft., 
lt&t Rezső térfelü<nrelő. Ferenc
város. VJ�-zt :Mlityás 107.1\cováCR. 
L;:IT1dl� .Tt . űV . P,�lfi"V Tn,rp 
mérnök, Vasúti Főoszl.ály. Zádor:! 
Zoltán üzemmérnök. Bu<1�nesti 
?!(.; m,.., Antal m=. felvil'v . 
S,2)ék-P�f'ehérv!!lr fth. ..  p-,rtvf.'inyt Gé
z,, "'1őadó. Ml.<kolc TBFF. Bácsi 
G:ibor vo11atfékez6. De-brecen 
K6nva r-vörl?V mOS'lf'rMz. Stt"='Pci 
'rBFF. dr. Po.flány- Kálmán ��k
főot"V<'K MÁV K&rhá7.. Bornc: 
Francic:'ka k�felfró. FPrencvá
�- Eber Endre át·uots-nzt:5ros. 
Gv6nev&. Zil ironvt K4rolv állo
m.SstrA.nvftó. Záhony Ko"t.At �io:i:: 
m11sza'ld nszortos. Vesz-or-ém
kllls6 tth� Biró István a11om.ás-

A t:lrsa<lalmi tulajdon foko
zottabb megvédése, a ron1t.lln
rok mennyiségi ég minős-'i;!i 
csökkentése, az okozott kórok 
megtérítése és a szándékos 
knrsi rn.., �/416k lelenle,�se cél
jából 1 964. iú1i11<; 1 -tól - to
vilbbi intP'7k<'db«ig -

a s7.áodékos klW'slronir.!16-
kat tetteT\Pt'ó v•'<n♦-..s <lol
gozókat 2no Ft int.iJomban 

résusftlk. 
A koesironl!�16sl jutalom 

kifizetésre kerül mind a �,.,,,_ 
gálatban levő, mind a sz•bad
naoos vasut:as dolgozók:mt1<, 
ahban az e-s<>thon. ha n .,�,.,
dékos T'011�álást elkövető 
egyén személyawn�ga meg-

A mennviben az oko7.ott 
kár k·sehb, mint 200 Ft, vagy 
a tettes cselekményét !! tet
terv"rés mlntt y,em tudta befe
jerni - de s7ánclékát a Jecy
zőkönyvben ellmierl - a le
le-""'1"1)71) v.,�,',ti rlnl�f�7Ó 

lelepJ...,.öf IUt 1oml>ao ak· 
kor Is réS7,esüL 

A koc<:irnngáló személv-
azonos,<:�ll':'ít lehet/\,,&� szerint 
a rendór<ég iP½ybevétele 
mellett ken meg,mapítani. 

Ha az Plő7-6 péld.-lban a Ja
vaslattevő által felvetett. de 
el nem fo-mdott célkltüzé<:t. 
,-al!V felad0tot m/í<: S7f"mé v 
terjes:ztt e1ő me!;fel<'lő és el
fogadható me.roldáshan - s 
ez utób1); jaV!l•lattev5 javas
latát e1fogiicij�k - eb� az 
e�ethen m: utóhhl java<lnt
tevót kell újítónak teklntcnJ. 

F::lófnrduln k o yan �Pk. 
melvelm.Sl a fefodat felveté
se, an-m,k fr:l�han ú ií á�l ia
"""1atként törté-nt belel<mté-se 
ero,-ben a javaslat megoldásá.t 

Sok múlik 

a szakvéleményezesen 

Rend.kívül fontos, hogy a 
szakvéleménvező, illetve a 
javaslatot elb!ráló gazdasá
gi VP:Zető hogvan, milyen 
mért-ékben érzi � értékeli a 
beadott jav:;islat szükséges... 
ségét. Annál is inkább. mivel 
a javaslat sMsa flafnlmérték
b!'11 a bíráló hozzáálláaától 
függ. 

A bírálók !!Ok eqetben a Ja
vaslathoz e1s1'idejűleg akkor 
is megkövetelik• a múhelvrai• 
zokat. amikM a javaslatok el
bfráli<ea m0helvrn1zok Tlélkül 
Is i\zölhető }p n-'!'. A mú
helvralzok m�kilvetelésének 
értékelése azért fonJtois, mlvei 
a rendelet szerint a rajz.ok el
készítéséhez előzebes en�e
dély me!!.<;?;erzésére V!ln szük• 
�. � kizárólag azok'nn a:z 

Gyü,mölcsözó kapcsolat 
esete-k.bP11. van hel11e utólapos 
szerkes>t6i h rnjzké5ltséqek 
-rM(ltérité,sé:nek, ha a ja� 

• lattal ettvidóben beadott rr>ú� 
helyrajmkat a'kár a kfsérlete
:ziésre. ak:lr a mPl!Va lósftás:ra 
vo-.,atkwó szenödések mee
kötés>énél azt figyelembe ve
szik. 

A szakszervezet szerepe a kutatóintezet munkájííban 

A, Vasútl Tud�ányos _ Ku-
1 

dq_ brtgidok 'k"ört! vers.-nv 

I 

S7le!rkezetériek k!ala'kftása, m: 
tatáintézetben az mtézet igaz- s,:ervezésével, Illetőleg fe.1- olajtil.z.eléses gőzvontatás fo
gatój� j_elenlétében a lesmésével lgyekm:ün.k: segí- kozotrabb bevezetése. a jár
szakszervezeti blzott.ság mun- tE'!lll. műjavftó vállalato1rnál folvó 
kájáró!, t.ervei.ról beszélgetünik. 

, 
A bérc-rk k jutalmn1:�s 

/ 
mun!k::á'k feiles?tése terén ka

Bajza E:ndre tudományos fő� kérdéseit figyelemmel kf�ér- pott támoeiatásra hlvatkm
munikatárs, szal<s:rervezet.i ve. a7,on ""'!!VUlnik, homr nunk Aron vagyunk hogv 
titkár 

_
már lrezdetben kije- e,rvenlósdi ':61vett a kiváló l<nncsol;,tunk a M1'1mikl 

l.entette. munkát vé!?Zok oo in,obb er- Fejle�1:M!<I és üzemszervezés! 
- Szak.3zerve:zetf bizottsá- kölcsi és anvn_,p me!!lbecsülé,;- Bizott<:á� még hasznooab-

Mindent �tve. a ja
vaslat Jefrá�ának nlvannak 
1<-ell lPnni, hogy abból m!n
den két-.bet k:!zároon m�� 
,rnnnf•h �tó lein,Pn „ mE'l!olclh 
lE"hető1'é!rének kiv1telP2ése az 
átla iké=ségú szakember szá
mára is. Q'lfflk munkája a tud.ománvos ben ré!,7Mi' ien-c!k. Az 1nté- bá váljék 

• 

kuta,tás egyre hatékonyabbá zet ve71€<t&sé,ge 5dlr.at ad ezzel 
tételére irán,yul. Egvfelól azt lranC"'olafos vé1eménvün:ta-e. Segítsiget kapunli 
szeret-nénk elérni, hogy az Dol�ro-.óinlk látókörén<>'lc s,,&
intézeti feladatok közüggyé lesftésére. szakma; tájél!cozó
váljanak, maradéktalan meg- <lós,11{ el&se'!itkére az 
valósításukra heL11e! mód.on OSZZSD felad'ltokkal kan
történ;ék a dolgozók mozgó- {'<l()latos hh'ataloo m�&.. 

\,ttása; másfelől, hogy meg- lé<oeken túlmi'.'nŐ<"ll - kölcso
'liyerjük a szakszervezeti fel- nös tanasrt-lrlatcs!"!"e-lát<'"�1'1-
sóbb szervek támogatását a cv,,k;,t ;s "7<:'rVE'7.1JT'lk a kiilfiil
tudományos kutatómunka di JrutaMintézM:ekk„J. Kiilö
elóbbre viteléhez. nösen s-11,,,.,.�Mk t•nlt11T• ,. 1-nT

Dr. N�meth Ferenc, 

- • • · -

Jó együltmúködés 
nár a:z NDK és a lengvel tcfrs
i11fk-,,1>1ekkel re,idezett 20-30 

fős látnc,a.tások. 
Tóth Lajos tudományos fő- .Az áll.andóan feilM<'> lnrl-.é-

mlllllkatárs, szakszerve2eti el- m1""n ccyre :nagyobb prol>
:nök itt közbeszóllt: lémát olroz a mlndennaol 

- Az intézeten belül - az munk/it A'kadályO".ó helyhiánv. 
érdekvédelmi és általános A z,s,ífolJ!,s�� csi'.kkentésére 
politikai nevelési! feladatok ir�m'l,16. a,: !nté2Jet vez<>
mellett - M"'1/ súlut helye- tóskévPl közösen végzett 
zünk a kutatási tervek minél eröf,,.szftésPlnk. ,;ajnoo, c51a'k 
teljesebb megvalósításának CS'el<-élv j m'lll�..t eredmé
elóse[Jitésére. A szakmai és rvezne-k. A jövől>Ml elsósor
pártvezetőséggel messzemenő- ba'1'1 ehhez ,.=.,....,....,,� t.�m,,.. 
en együttműködve a követke- "� óst kann! az llletékes vas
zó módszerek:'kel i gyeksziink• a Mi és szakszervezeti szervek
dolgozókat a feladatokra moz- tó!. 
gósítan.1 : a te-rvfelad4tok is- - A swks,rerr•""!'eti ké5mont
mertetése kollektív meobe- t<rl .16 a 1,,....,..,,1,a11111k. ,..,,. .. ,,_ 
széléseken, termelési tanács- lemmel khérik az intézet 
ko.zásokon, aZ e/1!/eS kutatási munk,Hcit h senf'ik a kutntn
témák T'észleres megvitatása sf fe7r1antfpr,,,,k m t>rrfeleló 
oszt&.lyért1cezelete1cen, munka- lisszeállitá.�ára, a kntatrlmnn
beszámolókon. Ezeken a k.a szín.•_,o,n„Mnnk emPll>sérP. 
szaiksl?.ervezeti. bizottság tag- ,,redmén,rPink 1>T01'""1lln•ára 
lai és a bizaJmiak aktív f>.� bPvnetésb" frnn„uln fárn
részvételükkel hasznos segi- dozá.safnkat. Pélr?.ként elé? 
tói a szakmai vezetésnek. A a \"IYTlaittovábbftol.s h<>lves 
�-eua<latokon túl jelenit-

! 
m6clia. a mMs?.eTe<, el,e,,,v

kezo, vagy kapacitáshiány ��-.,dezés a ta1pfák és vá!
miatt egyébként késleltetett •�fák ra;,,� útlán törté-
1émáik gyorsabb kidolgozását ni'í elóálliMs,i. mwdonvk,,7,án 
főleg a sz.ociali$ta címért küz- �l�<Ze.r>'.i lán«bolt- és rostély-

Szentgvör{11/Í Károly fgaz
gató f!!V foglalta rnon
d:mivalóiát a kutató!Mé?:et 
és a szakszervezet kaJ)csola
táról : 

Szombaton délben 

A oo.suta.ttr apot m11gef6z/j 
- Az mtézeti fe! atok szombaton délben megszokott 

m.eqvalósitására, 11 tu omá- 'PDntossár,át:al gördillt be a n1.1cs munka eredt>1k�nel, 
hasznosttá.m érdek.Sb=;,_ lq;m Keleti pályaudvar esarnokába 
helul!:s volt a szoks:i:r-n.h 

jff1 a moszkvai gyors. A NOHAB 
bizottságnak az a k=de11té- méltóságteljesen húzott ti ,ci; 
n11ezéSI!:, ho(1!J tirőtel-ie&Pn á 
k.apcsolódiunk r,.,r, 4 Úa k-

1 rati homlokzat elé. Amik01' 

szervezeti knzr>on,t'llan m11- l'lhallr,attc.k a motorok, r1'QJ 

,-.;;,.ó Műszaki Fe11e.�>1-'s! 1,8 
tönzött ünneplés szemta:ntlf � 

Üzem.szervezési Bl-zott.,,lq hettek a vonat utasai, a pdlya.,: 
munká:iába. A M�nttság udvar ké5zé5nsége. A budapesti 
rC11,fs,rerl'!':en fO'frll'ltkmik n? 
inté�nt munkái,,al és több 

fgaz(Jat6ság óvodásai k6!Zan,; 

fdadat g,rakm-!ati meqimlnsf- tötték a mozdonv és a vonat 
tásáho:z hathatós segf,tséget személ11zetét. 
kaptunk. ,.Ha kis madár lennék, i%IJ; 

A b!zotts�� kénviselóle több éneket d4lolnék . • •  " esendalt ti ízben rém vett az in,té2.etbe-., 
tartott témakollégiumokon é<o dal, s az apró kezek piro, ró-

és,,.,-,..�eleivel, bírálatával zsacsokrokat, maguk k.észftet• 
sesntette a kut,itásolk szfnvo- te emléklapokat nt/ÚJtottak 4f 
n„J„y,a'k Mnclé<>.&t. a !!VakorJ.att II vasutas bácsiknak. Az tlnne• 
c.S'nk elérését biztosító me�- peltek meghatódott csókkal nlriásolt. jat'llslatok lddol=á-
��t. J,ínius'bain az intézet 

viszonozták a kedve;;séget. 

196�. évi munll<:$i�r6J sz�- A külföldi és hazai utuoN 
mnltunac be az említett bl- (JlJÚ:raje tapssal ;utalm11zt11 11 
zott�á ,i előtt. 

A intézet és a szak.szervezet 
kis óvodások szereplését, de 

kapcsolata. valóban ;6, gyil- ezt köszöntésnek L! szánták, :i 

mölcsözó. a mdománvos "u- pillanatnvilag szebb ajándékot 
tat6munkát és véaeredménu- nem !s adhattak volna az an
ben a termelést !14,/l1/ban elő-

f 
nepelt vasutasoknak. segíti. 

HaJácsl DemG (V) 



l!lf>.1. ,J'(lt Hl'- l ll. \IAG'\AR YASUTAS 

A t  rnun á ta ás ól Tisztavatás a Szőnyi úti sporttelepen 
Szak zcn·czetunK elnöksége ket, rokkantak meg a vas- ! nek hasznos eredménvei az 

a közelmúltban fog;a.koz.>tt a úton. Az esetek dönto 1obb,é- év ,·égi nyere"egrésu:;sedés
jarmüJa\lto vallala'ok túl, ,dx,n a ba:e ' e', figyelmet- ben is jelentkeznek. Az a ta
ora helyzetével. A tar gyalas lcnseg miatt következtek be. pasztalatunk, hogy eJy egé
cs :i helyszíni tapasztalatok A dolgozó'< tcrmeszetes oHá- s:en szük rétcgtól eltekintvP alapján s.lük,;cgcs, ho.;y a lap radását a tcljesitetl túlórák a do'go-;;ók nem szío•escn túl
hasabj,un ��Y néhány, a tu,- még csak fokozzák. A ftiradt óraznak, szamtalan esetben 
munká,al kapcsola os gondo- ember figyelme cslikken, ér- c,,1k ,·a,ami!J cn kényszer 
laiot a fcnna.10 hdy.tct Ja,·í- :ékszervei köziimbösebben, h..:t"sara 
tása érdekeben mei;cmlítsünK. lazábban r·'aualn4 /c az esemé- Szaksze,·vezeli b1Lott,ág�,nk 
Annál fontosabb ez a kzrdás, nye/cre, nem <irzél:.,Li k•ílóen többsége helyesen foglalkoz'k 
mert az 1 963-as tapaszt l:!tok a veszély:, fígyelmetienebbé e fontos kérd.:ssel, azonban 
igen kedvezotlenek, és a túl- �•álik. !gy természetesen a sa-

l 
nem állíthatjuk. hogy már 

óra front fokozottabb figye- ját, dc márnk tPsti epséget is m:ndent megteltek a sokszor 
lemmel k sérésére hívj k f�l ,·eszélyezteti. Ezt fe1 'ét:e!1Gl mértéktelen túlmunkáltatás 
a figyelmet. A= elmúlt év meg kell és mpg is l<ehe: clóz- ellen. Fokozottabban kelle'1e 
gazd:1.ságtalansága nchany 1;0- ni. r:gyelemmel kísérniök a ren· 
natkozá$ban a mértéktelen és de, és tú!órában végzett 
sokszor mcge11gedhetetlen túl-

, 
munka termelékenységét. Fe1-

6rázásnak is kö�etke=mrnye Van jobb mego!das tétlenül tar•sák be. és tartas-
oolt. ak is be a túlmunkáltatásra 

A tú:munkaltatás hátrá- A tu!óráztata p k · ros hatá-
1 

,·onatkozú rende'e el<et Ne 
nyai szembetünóc iu emlí- sait tö!:bsc,:ebcn ismer,k a túrjék el a ,xasúti érdekekre" 
tett gazdaságtalansá;;on kinil vállalatoknál, dc kissé ké- ,·a:ó hi, a•kozást, melynek 
még egy sor szempontbvl. nyelmes álláspontra helrez- 1 ürügyén ei::yese� ton-ény'e
Ezért azokra a gondolatokra kedne:, a legtöbb üzemben Ievs snc et kóve•nei, e!, a ké
hívnánk fel a figyelmet, ame- Úgy túnlK. m,ntha ez\ a meg- nve'me,e o. e!n szerulfö túl
lyeket - a te:jesség igénye o,dást t�rt:inák a legjobbnak munká tatá t szorgalmazzók 
nélkül - az elmúlt J,syakor.at a tenek telje 1lc!t'!hez. de ahelJ ett, hogy a munká' 
tapasztalatai keltenek. minde�c <> r..- a !€ cn� el- szerveznek ll'eg jobban 

Nem e(/1/szerü,m azt állít- mesebbnek. Má� pect;g az Távol áll tólünk. hogy a 
;uk, hegy a túlwáztatá$ szűk- üzem jó techno'ógiájának a t.í:munkáltatást által ban el
,égtelen, mert az így egyma- k'do!gozása, a jó ü ems1erv - f é'.jük. fozdom·- és koe<;i
gában nem igaz. Azt sem ál- ző munka tarló�abb és bizto- helyzetünk egyáltalán nem 
líthatjuk, hogy minden eszt- sabb eredményekhez vezet. olyan jó, ho�y tü munk.;lta
ben felesleges. Az azonban Csak egyetlen kérdést e tásra ne k"!iiljón s r. Az 
már nem engedhető meg, he:yen : ha a jármút·eket az ::nya�ellát s Is s�k z r függ 
hogy ezt a kérdést könnyel- , előírt terv szerint adnák be a más tárcáktól. Mi csupán azt 
müen kezeljük. 1 mű.helyekbe és ott rencLelke- valljuk, hogy je'entl\s túl-

2ésre állna a ke!ló min•jségi és munkát és annak ü ·,ze· káros 
Tervezett gazdaságtalanság men11yiségú. anyag ke!ló idő- következményét el 'Je"let ke

ben, igen sok túl-Ora elkerü)- rülni a technelóg'ai !egve;em 
Melve,k a legfontc3ahb 

problémák? Mindenekelőtt 
hetö lenne. Egészen biztos. megszilárdításával, jó üwm-
hogy ezzel a dolgozók ls sze::vezó munkám!. Ez pedig 
egyetértenének. Annúl is ln- a szakmai és a �zak$Z rve7eti 
kább, mert a felesleges túl- vezetóknek egyaránt fc-lad&ta. 

fegyelem, mint a hadsereg- - Amikor fiatal vasúti ttsz-
ben. teket bocsátunk útjukra, min.-

Újat jelentett az is, hogy dig elmondjuk, hogy az a pá
ebben az évben először avat- lya, amelyet választottak, na.
tak vontatási tiszteket. Kikép- gyon szép, de tele van bukta.
zésüket a vasútvonalainkon rákkal. Az akadályok leküzdé
megjelent új vonóerő tette séhez a gondos kiképzés, a 
szükségessé. A nagyteljesít- tisztképzón kapott elméleti fel• 
ményú Diesel- és villamos- készítés nagy segítséget je
mozdonyok karbantartása, ja- lent. Ha kikerülnek az életbe, 
vitása jól képzett műszaki ve- és elfoglalják ú; szolgálati be
zetó gárdát igényel. osztásukat, továbbra is tanul-

A díszemelvényen már he- janak szorgalmasan, minden-
• ben mutaS$anak példát dolgo-az, hogy a termelési terv vég

rehaJtásának óras.zükséglete 
ni.ncs összhangban a teneze t 
létszámmal, de még anny .ra 
sem a tényleges létszámmal, 
mely tehát már eleve szüksé
gessé teszi a tervek teljesítese 
erdekében a túlórák felhasz
nálását. Sajnos a járműjavító 
osztály visszatért egy koráb
ban szerencsésen megszünte
tett gyakorlathoz, ahhoz, hogy 
a terv!eladatok elvégzését 

munkáltatás megszüntetésé- 1 Dr. Soproni József 

Új szinfoltja volt az idei 
,·asutasnapi ünnepségeknek a 
tisztavatás. A BVSC-pálya 
zöld gyepszőnyegén 219 új vas
úti tiszt sorakozott fel a lelá
tón felállított díszcmelvénnyel 
szemben. A fegyelmezett, ka
tonás sorok, a piros, barna és 
kék vállapok szinpompás lát
·ánJ·t nyújtottak. Ez a kato
nás külső is szimbolizálta, 
hogy a va5útnál, az acélsínek 
nagy birodalmában éppen 
olyan fontos követelmény 1:1'.e� foglaltak a _vasut _ gazd�- ót . s ik előtt. Az élet un„ani., a sag1 és mozgalmi vezeto1, ami- z ar � _ _.,v . 

kor gépkocsiján behajtott a � a!I meg. A m��ki fe3!6-
sporttelepre dr. Csanádi des napról napr.a UJa.bb vf� 
Györgv közlekedés- és posta-

! 

mányokat, eredményeket pro
ügyi miniszter, akit Kun Dezső dukál. S aki elszakad az élet
tanácsos, a tisztképző lgazga- tói, nem képezi magát rend
tóJa és a tiszti aszáza<lok pa- szeresen, az nem tud lépéat 
rancsnoka fogadott. A mlnisz- tartani a fejlódésse!. 

Közlekedési üzemmérnökök 
termelési gyakorlata 

eleve túlórákkal tervezik. 
1 

Az tpitóipari é6 Közlekedé- ' 
Ez gyakorlatilag azt jelen- si Mú.szaki Egyetem 27 ne

ti, ho y már eleve számolnak gyedéves vasútüzemi szakos 
a gazda.saQtalan.sdggal. A ter- ' hallgatóját a debreceni igazga
me:ésl terv é:; a létszámterv tóság termelési gyakorlatra 
összhangjának hiánya azt hívta meg. A mern5kjelöltek 
mutatja, hogy a vállalati terv- Mátészalka, Komoró, Tuzsér, 
kisza.bások nem reálisak, a da- Kisvárda, Vásárosnamény, 
rabszámos tervtelje itéshez a Baktalórántháza, Demecser, 
rendelkezésre álló mi.mkaerő Nyírbogdány, Nyírbátor, Nagy
által teljesíthető órák száma kd!ló és Tokaj állomás üzemi 
nem elegendó. tervét készi•ették el munká-

A járműjavító t.•állalatok juk elsó szakaszában. 
ebben az évben már kllzel A gyakorlati idő második 
350 ezer túl-órára, a fűtőházi felében a záhonyi átrakókörzet 
mozdonv és kocsijavit6 műhe- egyes átrakóhelyeinek, illetve 
lyek pedig közel 30 ezer túl- pályaudvarainak résztechnoló
órára kértek és kaptak enge- giai folyamatát - összesen tiz 
délyt. Ezen kívül a.z engedély munkafeladatot - dolgoztak 
nélküli túlóráztatások száma ki. Ennek keretében megvizs
sem elhanyagolható. A sok gálták a vegyianyag-átfejtőte
rendkívüll túlóra - ugyanis lep, a koksz- és vasérccsúzda, 
ebben nem szerepel a rendes, a rakodódaruk, valamint a 
engedély nélkül felhasználha- széles és normál rendezópálya
tó havi 8 túlóra - egyáltalán udvar munkafolyamatát, telje
nem mondható megnyugta- sitöképességét, és javaslatot 
tónak. Ha még figyelembe tettek a forgalmi és a rakodá
Yesszük azt a tényt is, hogy si kapacitás növelésére. 

Hasznos jat1aslatok 

logh Gyula és Kocsi.s József féleséget teljesen le lehet fel
Mátészalka állomás üzemi ter- teni, s így a széles nyomtávú 
vét tartalmilag és formailag kocsikat ko\sedelem nélkül 
en.,yaránt kifogástalanul készí- vissza lehet ad.ni a szovjet 
tették el. Ott-tartózkodásuk vasutaknak. 
ideje alatt bíráló szemmel 

I A termelési gyakorlat leg
vizsgalták az állomás munká- nagyobb sikere mindenekelótt 
ját, és több hasznos javaslatot abban rejlik, hogy a hallgatók 
tettek a nehézségek ldldiszö- ilyen rövid idő alatt is fel 
bölésére. Különösen értékes az tudták kelteni az érdeklődést 
úgynevezett á{lerdómajori ki- a forgalmi szol{Jálat dolgo.zói
hú1..6,·ágány létesítésével kap- ban az új munkamódszerek, az 
csolatos javaslatuk, amely állomá.1! üzemi teroek iránt. 
megoldaná a Jelenlegi tolatási Az állomás dolgozói - veze
nehézsé.:eket. tók és beosztottak - egyaránt 

Lelkesedésük, SZOi'Calmuk a segítették munkájukat a tech
vasutasokra is átragadt. Csíki n.ológiák elkészítésében. fgy 
András tolatásvezető például nemcsak megismerhették az 
nemcsak munkaidőben, ha- üzemi tervek el.készítésének 
nem szabadnapján is részt módját, hanem annak Jelentő
vett az _üzemi terv kidolgozá- ségére és gyakorlati hasznára sában, es hasznos tapasztala- is rájöttek. 
taival segítette a fiatal mér- ö •·k •  l"ltek káját. sszegezve: a rnémökjelöl-no Je O rnun tek termelési gyakorlata jól 

Új műszaki megoldás sikeriilt, munkájuk hasznos 

A záhonyi átfejtótelepen is 
olyan technológiát dolgoztak 
ki, amelynek alapján a leg
kedvezóilenebb teljesítés ese-

a túlórák megoszlása az egyes 
dolgozók között teljesen eité
ró - például a szombathelyi 
Járműjavítóban, a mozdony-
08ztályon áprilisban 21 dolgo
zó 50-75 túlóra között telje
sített és voltak. akik egyet 
sem - akkor arra a megálla
pításra is juthatunk, hogy gaz
da.,ágtalansága mellett a dol
ooz5 egészségére í., káros. 

A helyesen megoldott fel- tén is lényeges,en nő a napon
adattervek közül is kiemelke- ta át.fejthető tartálykocsik szá
dik azoknak a munkája, akik ma. Ezenkívül olyan müszaki 
Mátészalkán majd a záhonyi megoldást is ajánlottak, 
átfejlőtelepe°n dolgoztak. Ur- j amelynek megvalósításával a 1 
bán Ferenc, Halász Gyula, Ba- tartánykocsiban szállított olaj-

volt. A jó munkáért a debre
ceni igazgatóság vezetői és 
dolgoz.ói ezúton is köszönetü
ket fejezik ki az .tpítőipari és 
Közlekedési Műszaki Egvetem 
közlekedésüzemi tanszékének 
és a gyakorlaton részt vett 
valamennyi hallgatónak. 

Tóih János, 
a debreceni igazgatóság 

vezetóje-

Minden szempontból káros 1 

A gazdaságtalanság szembe- 1

1 tünő egyrészről a túlórák pót-
lékos volta, másrészről a 
munka termelékenységének 

150 éves az „ördö/szekéru 

Ha a francia Cugnot 1770-ben szerlcesztett 
éa a párizsi „Conservatoire des Art., et me
tiers" múzeumban ma is látható ormótlan 
járművétől, va(IU néhány angol - köztük Mur
dock, Trevithick és mások, az embereket ré
mísztgető - gózmasináítól elte1dntünk, azt 
kell és lehet mondani, hogy az „ördögszekér", 
az el.só gózmozdonv 1814 július . S-én lépett a 
színre. George Stephenson ekkor helyezte 
üzembe „Blücher'' nevű mozdonyá: C5zerő, 
tolattyus megoldással, fogaskerekek segítsé
gével mozgatta a hajtókerekeket. 

Az angol parlament 36 szavaz.itta!, 35 ,ue
nében mégis a vasútépítés mellett döntött. 
1829-ben, 15 esztendővel a Blücher után 
Stephenson Rakéta nevű mozdonya előbb 
Angliát, majd az egész világot megh6dltotta. 
A gép 4 tonna súlyával, 25 kilométeres sebes
séggel biztosan továbbított 12 tonna terhet. 

Az úJ tisztek feszes vigyázzban hallgatják a miniszter ilnnel).I 
beszédéi 

(Hemzó Károly felvffeleJ) 

ter kíséretükben ellépett az 
I 

A miniszter ezután a vasút 
avatandó tisztek előtt, majd előtt álló feladatokról és a 
elfoglalta helyét az elnökség- vasúti közlekedés jelentóségé
ben. ról szólott, majd így fejezte be 

A végzős hallgatók számára ünnepi beszédét: 
mindig felejthetetlen ünnep- - Most, amikor önöket át• 
ség, az avatás, pontosan 1 1  jukra bocsátom, ;6 egészséget 
órakor kezdődött. A himnusz eredményes munkát kívánok 
elhangzása után Kun Dezső mindannyiuknak. E(IUben arrti 
igazgató ismertette a kineve- kérem önöket, ho(IU egész él� 
zéseket. A 219 hallgató közül tűkön át le(IUenek hűséges 
ketten kitűnő, huszonhatan odaadó munkásai a ma1711a; 
pedig jeles eredménnyel fe- vasútnak, jó vezetői a vasuta
jezték be tanulmányaikat. A sok ezreíne�. Seaftsék a vasút 
legjobbak soronkívüll előlép- műszaki elórehaladását, köz
tetésben részesültek. lekedéspolitikai iránvelveínk 

A kinevezések ismertetése val6raváltását, 
után dr. Csanádi György mon- Az ünnepség után dr. Csa
dott ünnepi beszédet. Beveze- nádi György fogadást adott az 
tőjében a tisztképzés jelentő- újdonsült vasúti tisztek részé. 
ségéról beszélt, majd így foly- re. 
tatta: 

Egyvágányú függő gyorsvasútat 

terveznek Angliában 

(vlsl) csökkenésében. Nyilvánva,ó 
ugyanis, hogy a kilencedik, ti-
7.edik, de nemegyszer a ti
:zenegyedik vagy tizenkette
dik órában a dolgozó már ki
fáradt, és közel sem. tudja 
a.zt a teljesítményt nyújtani, 
melyet a rendes munkaidő
ben. Ez végsó soron az egyén 
és a vállalat szempontjából 
egyaránt káros. mert igen 
drf.gán érik el azt a célt, hogy 
járművekkel lássák el a vas
utat. 

Jól múködött . . .  
A profitra leső angol nagytóke rr�glátta a 

gépecskében rejlő óriási lch�tőséoet, s ezért 
támogatta a feltalálót. 

A világ behódolt. Egymá.fután épültek a 
vasutak Amerikában, Belgiumban, Német-, 
Francia- és Olaszországban is. 1837-ben már a 

1 cári Oroszországban is. A vasp!ilyák hossza 
alig lO esztendő alatt 10 OOO kilométerre 
nyúlt. A Taylor-Woodro cég j Egy-egy kocsi a tervek sze.. 

E:s ma . . .  ? megvásárolta a francia Safe- rint 150 utast szállíthat majd 

Nem egy idó elótti meg
rokkanásnak, a táppén1e; 
helyzet tarthatatlanul rossz 
állapotának, (a hosszú mun
kaidő legyengíti a szerveret 
ellenálló képességét) és egy 
sor balesetnek okozója a túl
munkáltatás. A vasút baJe,etí 
helyzete - mint erról már 
többször is cikl<eztünk. a lap 
hasábjain - rendkívül rossz. 
l n sokan veszítették élctü-

,.ördögszekér", ,,vasszörnyetey'·. .,felcetP· 
ördög" - emlegette O ?t<!p a csattoot•a Qózöl
gó masinákat. Sok ellensége volt abban az 
időben az újnak! ,,Tüzet okoznalc", ,ba.it lwz
nak az embemégre", .,e!riasztjá'c a :,adakat", 
,.mi lesz a postakocsisokkal és vsnri�glósöl<kel?" 
- aggódtak sokan. Az orvosok lléleffll'nye az 
volt, hogy a vaspariPo puszta látúa is ideg
beteg$éget okoz. Louaskiildönc · ügetett a vo
nat elótt, majd fapo,lánkkal ker!tették iJl a 
vaspályát. A legnagyobb sebességet 10 kilo• 
méterben állapltották meg. 

Minden versenytársa mellett áll,a a aarat ge-szabadalmat egyvágányú, óránként 120 kilométeres 6e-
a vasút. gyorsjáratú függóvasutak bességgel. Ha két ,,nyomtávú" 

500 tonnás gőzgép6riások, f-5000 lóerős gyártására pályát akarnak építeni a sl-
villamosgépek, fürge Diesel-mozdonyok, gáz- A függővasutat a Lolre-to- neket körülbelül egy négyzet
turbinás t·agy maholnap atom- és rak.ltameg- lyó menti Chateauneufben méter alapterületű oszlopok 
hajtású gépek vontatnak óriási tömeg1í árut, próbálták ki, Orleans város tarthatják és ezeket 30-35 
utast. Má.sfélmil!ió kilométer hosszú 1:(upá- közelében. A találmány ki- méteres távolságban helyezik 
lya szántja keresztül-kasul a földet. tünóen bevált. Az egyetlen el. Ezenkívül már csak az ál-A baleseti statisztikát tekintve, a 150 évvel sínt nagy szilárdságú beton- Iomásépületek számára kell ezelotti aggályoskodás nem volt eg{,szen hiába pályába építilt, több méter földet igénybe venni. 
t.•a16. Arra a régi megállapitásra azonban, magasságban a föld színe fö- Angliában nagy várakozá&, h ogy „az ördögszekérnek, a i,nsszörn11eteg,iek, lött. A bemélyített csatorná- sal tekintenek az új közleke,a l6né!küli kocsinak sohasem lesz jövője" - ban fekvő sínen gördülnek a dési eszköz bevezetése elé bár alaposan rácáfolt az fdó. kerekek, amelyeket a kocsik a tervek megvalósítása 'méit 

-rercel:r- tetejéhez erősítenek. �W;Qrn � keri,il, 
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Ahol minden feladat sürgős 
Látogatás a pécsi fütóház kocsijavító mühelyében 

'\ 

A pécsi fűtőház kocsijavító 
műhelyének dolgozói a se
bészorvosok" leleményességével reperálják a „beteg" ko
�at. Elbben a műhelyben 
nunden feladat sürgős. Az 
emberek megszokták már 
h_� ehhez mérjék igyekeze: 
t�et. Egy-egy műszak végez
tével 15 kijavitott személy- és 
3�0 teherkocsit bocsátanak 
útra. Naponta harmincnál is 
több azoknak a kocsiknak a 
száma, amelyeken mind a há
rom javítási munkáit elvégzik. 

Falra hányt borsó 
Legfőbb érték az emberi 

j 
jelenleg mutat. Az első félév- hogy a pályamunkásoknak 

Milyen sokszor hallják ezt a ben több mint 40 vasutas mikor és hova kell félreállni 
vasutasok az oktatásokon, a vesztette életét a sínek men- a közeledő járművek elől. Ez 
különböző értekez.leteken, az I tén. Ez már egy jelentős szol- az intézkedés még a fejlett 
ellenőrzés során, amikor a ve-

1 

gálati hely létszáma. közlekedés viszonyai között is 
zetők a veszélyes cselekede- Nagy a forgalom, gyorsak a sokáig megfelel. De betartják� 
tekért figyelmeztetit,, óvják vonatok, fokozódik a tempó, ezeket a régi, de még aJ. 
őket, szinte azzal a gondosko- / korszerűbb a vasút. ,.A törve• kalmas előírásokat? A balese
dással v1gyáznak rájuk, ami nyek, utas,tások, nem köve• tek vizsgálati iratai szerint 

csak szülőktől lenne termé- tik az életet, nem tartanak nem. E rendelkezések elmu
szetes. azzal lépést", - szól a ma- lasztása az idén is 8 halálos 

A részlegvizsgákkal is jól 
állnak. A vártnál több kocsit 
&ikeriilt üzembe helyeZill.iük. 
!gy például tíz teherkocsival 
és két kalauzkocsival többet 
adtak át a forgalomnak - a 
múlt hónapban. A középjaví
tásoknál tizenhárom kocsival 
1zárnyalták túl a tetvet. 

A balesetmentes munka fo- gyarázkodás. balesethez vezetett. Egyesek 

Egy kis ölJetesség 

gásainak megi:;mertetése so- Igaz lenne ez? Olyan gyori, riasztó berendezések rend• 
rán az oktatók, az előadók, az a mi fejlödésünk, hogy a ma szeresitésével látják csak 
utasítások igazát, betartásá- vasútja elsodorja a tegnai, megoldhatónak a pályán dol
!Nlk szükségességét, tragikus vasutasát? gozók időben történő figyel. 
ltövefüezményü, legtöbb eset- Tudjuk, valljuk és tanítNk meztetését. Ez a berendezés 
ben vétkes könnyelmüségek is. hogy a technika rohamo- valóban jó elgondolás, ha uta• 
miatt bekövetkezett esemé- san fejlődik, és ehhez állan- sítását betartják. 

A közös munkából dereka
lan kivették a részüket a szo
cialista kollektívák. Rajnai Fe-

nyekkel halálos, csonkulásos rlóan müvelóclő, jó képességű Mozdonyvezetőkkel utazva 
balesetekkel bizonyítják. emberre van szükség. A mo- azonban többször is tapasztal• 

Miért kell ezekról annyit dem gép annak válik barát- tuk, hogy a pályán dolgozók, 
beszélni? Kérdezik sokan a jává, segítőjévé, aki ért hoz·• a sípjelzés ellenére is keveset 
szomorú események hallatán. zá, aki szóra tudja bírni, is- törőd.'lek önmaguk biztonsá• 
Sőt, néha félhangosan l<i- meri, szereti és ápolja. De: gával. A szabályzókar mellöl renc 24 fős lakatos szocialista Rajnai Ferenc szocialista brigádja 

brigádja nagy si:akértelemmel 
munka közben 

látja' el feladatát. Molnár Jó• próbapadot állitottak fel, ame
zsef asztalosbrigádjának tagjai lyen ellenőrzik a berendezé
még csak a cím megszerzésé- se.k működését. !gy kizárták 
ért küzdenek, de lelkiismere- a reklamációt. Csak minőségi• 
tes, pontos munkájukkal már leg kifogástalan kormánysze• 
többször felhívták maitukra a lepeket és fékeket adnak k1 
figyelmet. A szervezett bri- a kezükből. 

S!!bb esetben látják el a kocsi- ·mondják, hogy „a szerencsét- ellensége annak, aki nem tud úgy néz ki, hogy pályamun• 
kat vörös bárcával, ami azt je- l.en, miért volt oluan an11ám- eligazodni bonyolult szerkeze- kásainknak akkor a legsürgő
lenti, hogy feltétlenül szüksé- asszony katonája, velem ez t,;n. Tagadjuk, hogy a balese- sebb a munka, amikor a vo
ges a kocsijavító műhely dol- -nem törté11-hetett vol11a mer,.'' tek most már szinte állandó nat már veszélyezteti őket. A 
gozóinak szakszerű beavatko- emelkedése összefüggésben mozdonyvezető haja az égnek 
zása. 40 halálos baleset volna a teehnika egészséges, áll, hogy ,·ajon félreállnak-e, 

Egybevetve a tapasztaltakat, hasznos fejlődésével. Az óvó- de az előmunkás szempontjá-

gádmunka mindenütt érezteti Az asztalosok sem maradtak 
kedvező hatását. Az igen ne- adósak az újítások1kal. k? 
héz és nagy figyelmet igénylő egyengető gyalugépre körfíí.. 
kerékcserét Kuri Sándor, Hu- részlapot helyeztek el. Ezelőtl 
gő László és Sándor István csak fúrni és gyalulni tudott 
mesteri' �ess.éggel végzi. Ha a masina, most elvégzi a résré
jó! mégy - !lzokták mondani cek, pallómellékek, burkola
-, napenta 16 kerék is helyére tok, ékek és hornyok, árkolá
kerül, illetve cserélődik ki. sok műveletét is. 

elmondhatjuk, hogy a szocia- r,yakran hallani e1n éb r<>ndszabályokat sem tartiuk bál sem külonb a helyzet. 
lista bngádok lelkesedése, 1 megjegyzéseket is. Ha vala- annvira elavultnak, hogy Látszik, hogy szinte toporze
nagy szaktudása és ötletes I kit mulasztásért felelös,;égre J azok akadál) ozo1 lennének az kol, mert hiába kiabál, fe
�unk�Ja eredményezi �ónap- 1 v�nnak, így vélekedik:. ,.Ja egyid�jű balesetelháritás !eJ-

, 
nyeget, nem_ siet félreállnl 

rol honapra a nagyszeru ter- kerem, ha m1 úgy csrnalnank. IÖ<lesenek. saJat beosztottia sem. 
melési eredményeket. Nem or- ahogy elő i·an in·a, megálrna Sajnos eg) es dolgozók ma• 
dong�s emberek, csupán a_ 11ö- : a ra.sút". Jo, J:a van onb1za� AJ úrsze:vény ma is űrszelvény gatartásara egyszerúe.'1 nmcs 
vek:vo feladatokhoz alakitJák lom. Es a vasutnak is menni magyarázat. Ki udja megér• 
mum.katempójukat. 1 kelj. De nem olyan áron, mint Az elavultnak mondott ó,·ó- leni például azt, hogy nyitott 

Forra,I János I amit a ,·asút bale eti helyzete 1endszabályok kimondjak, mozdonykonyha-ajtóval azéri 
S nincs ebben semmi ördön- Ez a néhány példa .is azt 
gősség, csupán ötletes� bizonyítja, hogy kimagasló tel-

Korábban a kerékfordí:ást jesftményt, valamint gyors 

közlekednek, mert meleg van 
a konyhán. Az elm:ílt félév• 

kézzel végezték. A munka munkát csak akkor lehet elér
könnyítésére sűrített levegővel ni, ha 3:z pá:r:osul a. dolgozók 
működő emelőt és fordítót k<;zdemenyezésé_vel,_ alkotóked
szerkesztettek. A nagyszerű vevel, has�nos uj1tasmval. Ez 
újítással ma már nem gond a m�_gym-�za� annal<_. 

hogy a 

a kerékcsere. Valamikor kocs)lav1to n;�hely_ nundemkor 

ugyancsak sokat veszödtek a 
I 

megfelel a noye_k�o felad_ato�

kerekek: esztergá!yozásával. �ak, a_ rendk1vuh megb1zata
Nem is a megmunkálás oko- soknak. 

A központi vezetőség 
ben már 2 súlyos következ• 
ménnyel járó kizuhanru; volt 
emiatt. Az érdekeltek egy• 

1 szerűen megfeledkeztek arról, 
ho� ők nyitották ki az ajtókat 
és rátüzelé után rákönrököl• 
elc a semmire. június 1 2-i határozatából adódó szervezési tennivalók 

Lapunk előző számában I zása, a végrehajtá segité-

�ott n fzséget, hanem a ke- A f J d I kh 
· 

d k rekek :állítása, mozgatása. A 
e a a o · oz 1gazo na 

közöltük a dolgozé,k társa- sének és ellenörzé ének. 
dalombiztosítás! és egészség• valamint a me.netközbeni 

Ieleméltyes újítók a szereló-
csarn l1'1 elhelyezett mozgó• 
daru ígasoros emelőt· sze• 
reltek, így megkönnyitették a 
kerekek mozgatását, illetve 
esztergapad fölé helyezését. 

A kormá.nyszelep és fékbe
rendezések javítását is meg

· �orsították. A műhelyben 

ügyi helyzetéről szóló köz- rendszeres beszámoltatás-
Igen sokat lendít a műhely ponti vezetőségi határozatot. nak megszervezése. 

munkáján, hogy jó kaI><:5�la• A_ vép-ehajtásért a saját te- Ebben a cikkben a szervezé i 
to_t teremtettek a kocs1vizs- ruleten mmden szakszerve- feladatokrol szólunk 
gálókkal. Rózsa Béla kocsi- zeti vezető szerv feleloo és 1 - · . . . 
vizsgáló _ _  szoci_ali�ta b�gádja 

I 
köt':'les ��Y év múlva _számot A �.unka gyakorlati reszet 

� 
nagy korultekintéssel latJa el adni a kozponti vezetóségnek meg)_ei ?1.z�ttságok UÍrsada 

teendőit. Naponta lO-lS ko- erről a munkáról. 
] 
lo�b1ztoo1tas1 mu_nka�17o�tsá-

csit utalnak vágány közti ja- / Legfontosabb most a konk· 
ga1, a tá_rsadalomb1zt<>!5l!as1 ta-

vitásra. Csak a Jegszüksége- ., •- . 1 . k"d 1 
nácsok es nagys.zámu tár a-

re ..,nruva ok 1 o go- dallpi aktivista végzi. A me-
____________ :.,______________ gyel és üzemi szervek fel-

adata, hogy a társadalombizto

KI VÁL Ó ORVOS UNK 
sítási munkabizottságokat. a 
társadalombiztosítási tanácso
kat és azok albizottságait al
kalmassá egyék a határozat 
végrehajtására, az aktívák fog
lalkoztatására, és a dolgozók 

_Semmelweis Ignác születé- 1 elismerést érdemel gyógyítási című uakkönyv, melynek mozgósítására. Vizsgálják 
isenek 146. évfordulója alkal-

1 
eredményeiért, hiszen a leg- egyik szerzője vagyok. Ezzel meg, hogy a társadalombizto

má):>ól . j�liU:I l-én az Orvos- n:ehezebb esetekben is elősegí- a munkával azt szeretném elő- sítási szervei>.etek, az albizott
Egeszsegugy1 Dolgozók Szal<- ti a bajok orvoslását. Bete- segíteni, hogy még szebb, zno- á k · J 1 tét 11·1<_ 
szervez.e. te Semmelweis-háza" - geink kö'zo··tt egészse· nu·· "Y' fel- d bb 

s go Je en egi össze e -
u u • erne kórházak épüljenek ben gf 1 l k k"' etel 

nak d1sztermében ünnepélye- világosító munkát is végzünk. országszerte a harmadik öt• 
me e e ne -e a ov -

sen kiosztották az idei kiváló Egészségügyi filmeket veti- éves terv során. 
ményeknek. Tegyenek intéz-

és érdemes orvos, iJletve tűnk nekik és minden héten 
kedéseket a szervezeti meg-

gyógyszerész kitüntetéseket. A előadást hallanak a szanató-
erősítésre, mert 

MA V orvosai köz(U„ ezúttal rium vezetékes rádiójában a Hadat üzentünk a száraz betegségnek a feladatok ütöképes, jól 
dr. Nyirő Józsefet, a Budake- legfontosabb egészségügyi kér- múködö szervezetei kí-
szi Tüdőszanatórium igazga- désekről. �lkesen bes>Jél arról, hogy vánnak. 
táját kiváló orvos címmel és A tüdőbetegek gyógyításá- napirendre kerül a szanató- A már működő albizottsá-
oklevéllel tüntették ki. ban _ folytatta dr. Nyi·ro· Jo-· rium bővítése. A fenyőfákkal 

KT" t té Jkal "b ·1 b ·t tt d b J gok mellett meg kell kezdeni 

f 
I un e se a ma o a zsef - ma az a legnagyobb on o om o dalon megmu- min'den 300 főnél nagyobb 

estői környezetben épült sza- probléma, hogy a kitűnő tatta azt a helyet, ahol rövi-
natóriumban kerestük fel egy gyógyszerek következtében a desen felépül a négyemeletes létszámú szolgálati főnökség 

kis beszélgetésre dr. Nyíró Jó- beteg egyáltalán nem érzi, mod�rn ép_ület, melyet függő- szakszervezeti bizottságánál 

zsefet. hogy beteg. Ezért aztán köny- folyosok kotnek majd össze a az ellenőrzési és 500 főnél 

- 1956 óta dolgozom a sza- nyen megfeledkezik az előírt „régi" épülettel. A szanató- nagyobbaknál a nyugdijügyi 

,iatóriumban. Akkor jöttem egészségügyi szabályok betar- rium bővítése Jehetővé teszi albizottságok szervezését. Ezt 

ide, amikor megnyllt ez a 250 tásáról és a gyógyszerek ha- maj�, hogy . megvalósítsa régi követően meg kell szervezni 

ágyas egészségiLgyi intézmény tá.sa kárba vész . _ . Ezért sza- tervet a postoperatív gyógyí- az albizottságok tagjainak 

kezdte az igazgató. natóriumunkban igen nagy je- tási módszer bevezetését. A oktatását az 1963164. évre ki-

Mi leflet a legfontosabb az lentösége van az egészségügyi postoperatív részlegek felállí- adott esti tanfolyamok anya-

orvos számára? Az, hogy gyó- felvilágosításnak, a nevelő tása - külföldi tapasztalatok ga alapján. 

gyitsa a betegeit. Amikor kez• munkának. Gyors gyógyulást alapján - meggyorsítja a be- A központi vezetőség elöír

dő orvos voltam, a tuberkuló- ugyanis csak azoknál a bete• tegek gyógyulását, akik a mű- ja, hogy minden megyei bi

zisban szenvedők között ara- geknél érhetünk el, akik tii- tét után alaposabb kezelésre zottság a területén levő, egy 

tott a halál. Az új gyógysze- gyáznak magukra, betartják állandó felügyeletre szorul� arra alkalmas szakszervezeti 

rek, a modern therápía révén orvosaik utasításait. nak. bizotitságnál 

ma már nemcsak, hogy nem A szanatórium igazgatójá- A felszabadulás előtt nép- hozza létre a iársadalom-

halnak meg betegeink, hanem nak sok a gondja. Percenként betegség volt a tüdőbaj, a biztosítási tanács egész• 

többségük teljesen gyógyultan keresik. Intézkednie kell, le- ,,száraz betegség", ahogy az ségügyi albizottságának az 

távozhat a szanatóriumból. veleket ír, telefonál. Ilyen kö- egyszerű emberek hívták. A üzemi gondozottak ottho-

- Milyen módszerekkel se- rülmények között tud-e még mi társadalmi rendszerünk ni látogatását célz6 akti· 

gítik elö a betegek mielőbbi orvos is lenni? ennek a kórnak is hadat vlsta hálózatát. 

felépülését? - Az első időben ez nehe- üzent . . �orszerG intézménye- Ezen túl a dolgozók és a tör-
. zen ment. Nagyon lekötött az �et _épitunk, ahol az egészség-

/ 
vényesség védelme érdekében 

! íróasztal - jegyezte meg az ugy1 d�l�ozó� legjobb tudásu- önkéntes jelentkezés alapján 
Nemcsak az orvoson múlik ! Igazgató. - Azóta megtanul- kat nyuith,atiák, ahol van le- minden bizalmi . csoportban 

tam, . hogya_n lehet egyszer_űb- ?et?5é� a gyógyí_tásra. Ilyen ki kell jelölni a beteglátoga
ben intézni � do1go_kat, �?b- 1�tézmeny. élén a!J ?r. Nyirö tási felelőst. Segíteni kell a 
ban beosztani az idot. A ront- Jozsef, akit munkatarsai, be- szocialista brigádokon belül a 
genbe� d?lgoi:om leg�öbbször. 

j 

· te�ei __ egyaránt_ szeretettel kö- beteglátogatás szervezetté té
De_ mar 1ut i�ő �gyeb tudo- szontöttek a kiváló. orvos cím telét. 

- Szanatóriumunkban mű
ködik 60 ággyal az ország 
egyik legnagyobb tüdősebésze
te. Nem azért szólok külön 
erről, mert magam is sebész 
vagyok. Ez a sebészet valóban 

manyos munkara ,s. Most je- elnyerése alkalmábol. A megyei bizottságok már 
lent meg a „Kórháztervezés" L. J. az idén tegyenek előkészü-

l 
leiet arra, hogy 1965-ben a 
3��500 fós szolgálati fó-

1 nokségek szakszervezeti bl
zottságainál kiválasszuk és 
munkába álli!,;uk a nyugdíj
ügyi felelősöket. 

A felsorolt feladatok körül
tekintő, megfontolt munkát 
kívánnak. A megyei bizott
ságok ügyeljenek arra, hogy 

ne essék egy idöre az érin• 
tett szakszervezeti bizott
ságnál az összes szervezé• 
si intézkedés megoldása. 

A megyei és szakszervezeti bi
zottságok készítsenek ütem
tervet. Ez tartalmazza a szer
vezési tennivalókat, a végre• 
hajtás határidejét és felelő
sét. 

Gondookodni kell arról, hogy 
a megyei bizottságok társada
lom biztosítási munkabizottsá
gának tagjai rendszeresen lá
togassák a szakszervezeti bi
zottságokat, a helyszínen se
gítsék az akadályok elhárí
tását, az ütemtervek végre
h_ajtását. anélkül, hogy önál
loságukat megsértenék. A 
szakszervezeti bizottságok 
nem a feladatok elvégzését, 
hanem azok végrehajtásához 
várják tőlünk a segítséget. 

A ,onat megy, az ajtó nyitva 

Ha már e. közlekedS Jar
múvek nyitott ajtóíról van szó, 
szeretnénk az alábbi jelensé
get a 8. szakosztály figyelmé
be ajánlani: Elszomorító, 
hogy a vonatokból gy&kran 
esnek ki utasok. frthetetlen, 
hogy állomásainkról miért 
engednek ki olyan személy• 
szállító vonatokat, melyeknek 
csaknem minden ajtaja nyi• 
tott. Ha arra gondolunk, hogy 
a vonatokon Utasellátó műkö
dik szeszesital kiszolgálással., 
a kocsikon vó.ló átjárás szín
te sohasem szünetel és gyer
mekek járnak kísérő nélküi 
a mosdókhoz, felháborító 
könnyelműségnek és !egyel• 
mezetlenségnek tartjuk mind• 
azok magatartását, akik ezért 
felelősséggel tartoznak. 

A leírtak is bizonyítják, 
hogy minden különösebb 
anyagi befektetés nélkül, de 
sokkal nagyobb figyelmesség
gel, az előírások fel tétlen be
tartásával a legtöbb :.úlyos 
baleset megelőzhető. Ha pe
dig egyes dolgozók száftra 
az oktatás, a figyelmeztetés 
falra hányt borsó marad. a 
munkától való eltíltás elke• 
rülhetetlenü! szükségessé válik. 

Hegedlis Károly 

Segítjük a pályamesteri 

A szakszervezeti bizottsá
gok minden vezetőségi ülé
sen számoltassák be a társada
lombiztosítási tanács elnökét 
az ütemterv teljesitéséról. El
lenőrizzék. hogy a határidőket 
a felelősök betartsák, a nehéz
ményeket jelezzék. A szak- szakaszok munkaversenyét 
szervezeti bizottságok két ha
vo�ént küldjenek írasos je
lentest a megyei bizottságnak 
a feladatok végrehajtásának 
állásáról. 

A megyei bizottságok köve-
teljék meg, hogy 

a társadalombiztosítási 
munkabizottság tagjai az 
üzemlát-ogatásokról készít· 

senek feljegyzést, 

A Budapesti Krisztinavárosi 
Pályafenntartási Főnökség 
szakszervezeti bizottsága hatá• 
rozatot hozott a pályamesteri 
szakaszok munkaversenyének 
hathatósabb támogatására. EJ. 
sősorban a szocialista brigá• 
dok módszereit és tapasztala
tait kívánják valamennyinél 
hasznosítani. A módszerek át• 
adásában már eddig is ki• 
tűnt a két éve működö Ybi 
Miklós és a három éve mükö
dő Vásárhelyi szocialista bri• 
gád. 

A társadalombiztosítási osz
tály rendszeresen értékeli a 
megyei bizottságok tájékoz
tató jelentéseit és felhasznál
ja arra, hogy az ooztály mun
katársai hatékonyabban segít
sék és ellenőrizzék a határo
zat végrehajtását. 

A társadalombiztosítási ooz- A főnökség területén egyéb-
tály és a megyei bizottságok ként 21 brigád közül 7 már 
munkatársainak nagy gondot elnyerte a kitüntető címet· 
kell fordítani arra hogy a 

l 

ö 
határozat végrehajtá;ával kap- _

sszesen 243 dolgozó vesz 

�a�
latoo.n �zer.�ett tapasztalato- reszt a mozgalomban. 

gyumolcsoztessék. Jamniczky Ferenc 
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1964. J()LIUS 18. MAGYAR VASUTAS s 

Életet mentett !Akiknek Kellonen elnök és felesége is tapsolt 
Jozef Schmidt outrák vasutas § 

l.1,_1.. d . ., § Júniu., ela6 felében ni,olc napot töltött Finnorazágban o 
A i "" ure i vize...,, mere-

= 
. • _ 

dek sziklafalát már számtalan jj szolnoki futóház Ti.,za Táncegl/ilttese. Az egyuttest egy nem• 

„A SZAKSZERVEZETI EGYSÉG 
VILÁGMÉRETŰ KIALAKÍTÁSA SZÜKSÉGES" 

fiataz megmászta sportból, § zetközi népitánc-fesztiválra hívták meg Ríihimiikibe. A fesztl
vagy virtusból. A közelmúlt•§ váLon, amely Június 9-fo színpompáa felvonulással vette kez
b11n .. P,gy .. 17 éve, fiatalember, § detét, a magyar együtte, mellett egy szovjet, elill norvl • ''4it koruLbclul 20 méter magasság. = é 

.. 
b • é r· k é •-� 

ban fennakadt a sziklák kö-§ nyugatn met éa to b hell,li eglfÜttes .,,ett r szt . • ialn s ..,... 

zött. A vizesés alján álló né-§ nyalnk - vagy tlhogy éuakl testvéreink .nondták rólunk, a. 
zók nem vették komolyan a § puszták fiai - meghódították u szlveket. Amikor az egl/iltte,elc 
dolgot, azt. hitték csak pihen § képviseletükben felvonultak a városka főutcájá.r., éppen 0111411 ndafenn .. Biztatták, ho�y nier-§ kitörő taps fogadta a ffl4gl/<lr együttest mint a fellépé,elc re men3en, de a gorcsosen = ' 

kapaszkodó kezek már nem § alkalmával. 

Az olasz vasutasszakszervezet kongresszusáról 
merték a sziklát elengedni. § A fesztivál alatt Urho Kekkonen köztársasági elnök és 

Egy ember. azon_ban fel.a-§ felesége is ellátogatott Ríihímakibe. A tiszteletére rendezett merte a veszelyt. látta a = . . .. .. 
zonytalansáoot és azt ho i § dlszelóadáson ia nagy likere volt eovuttesunknek. A dlrz• 

Rimini neves olasz fürdő
hely. A nyári hónapokban tíz
ezrek látogatják. A közel
multban az olasz vasutas
szakszervezet is Riminiben 
tartotta meg VII. kongresszu
sát. 

Írta: Szabó Antal főtitkár 

vözl6 szavak után részletesen 
foglalkozott a szovjet vasutak 
fejlödé évei, a szovjet vasuta
sok helywtével. A szovjet de
legációt is megkülönböztetett, 
lelkes ünneplésben rpszesítet
ték. 

zuhanás pár perc múÍva b w i előadáson és az azt kllvetó mag11ar esten részt vett Vincze 

xusnak és a hihetetlen mérté-
k.?vetkez!iet. Kivált !1 né.16k § József, 4 helsinki m4g11ar kllvetség kultúrattaséja éa feleségei.,. 
tomegebol, macskaügyeas • = 

A !kongresszuson 800 kül
dött vett részt. A Szakszerve
zeti Világszövetség Szakmai 
Tagozatát Bigagli elvtárs kép
viselte. A külföldi vasutas
szakszervezetek közül a szov
jet, a magyar, a francia és a 
Szabad Szakszervezetek Nem
zetközi Szövetségéhez tartozó 
belga vasutasszaks�rvczet 

képviselői voltak jelen. A 
kongresszus két utolsó nap
ján a CGIL főtitkára, Novella 
elvtárs is jelen volt. 

kü nyomornak az ellentéte. gel felmászott a s !klán, és§ �egezve az olaszországi u11yanil11(?n bizt ággal le-§ 

Az olasz életról általában 

tapasztalatoltat, elmondhatom, hozta a félelemtó Már reme-§ 
hogy a kongresszus és az elv- gó fi.atalembert. § 
társakkal folytatott beszélge- A bátor életmentö Jozef l1 
!.és is megmutatta: az olasz Schmidt. a bécsi északi pálya.� 
vasutasok jelentős erőt képvi- udvar dolgozója. A veszély g 
selnek. :E:ppen ezért az 6

1 
elmúlt, mindenki fellélegzett § 

helytállásuk, harcaik jogaik- és egyöntetü t•olt a rélemén11: � 
ért, a jobb létért, a nemzetkö- derék munka volt köszönet = 

Ennyit magáról a kongresz- zi munkásmozgalom számára érte. 
' 

5 

§��tif �;:� s "'�A:�7::::en �tödil< d::::�
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· 
vonja az élelmiszer árak ál-

1 , k d , • , . , landó növekedését. Emiatt az filUil {aSa a ennara Jar 
átlagos dolgozó család kép-

A k"'f"" b·· t , • 11 
sítani saját maga és családja még egy olyan uzem, mint a s gának titkára mondott ún-§ 1 
telen megfelelő étkezést bizto- Talán az országban sincs 

I 

kásakadémia szervező bízott-§ + � 

meg U on oz e,es e en részére. Különösen nagy a Landler Járműjavltó. Két- nepi beszédet, amelyben kö-§ L.J ... _ .. ,;,,1;c---.... --.i.il t •· 
• húshiány, elsősorban a sertés ezerötszáz a létszám - ótazá- szónetét feJezte ki mindazok• l1 -

A _központi ve�to�g beszá-

, 
és marhahúsban. A kormány zan tanulnak a munkásaka-

1 

nak, akik az oktatási év fo-§ A f ti •1 lt6 0 ,._ 
moloja három fo kerd ; köré éppen ottlétünk alatt tett démián. Dr. Knoll Imre egye- lyamán a bizottság munkáiát § esz. va �egny nncps'06ét a v�ros uszodáj_�nak szab�
csoportosult. A bevezeto rész- közzé egy felhivást, &melyben tem1 docens - az üzemi mun• segítették. Külön megköszon-§ téri SZlllpada.n rendezték meg. A __ kcpcn az egyuttes látható, 
ben a sza_!tszervt;zeb . �gység arra bíztalja a lakosságot, kásakadémia állandó e!őadója te az előadók közreműködését � felvonulis kozben 
v1lágméretu k ialakttásának hogy a sertés és mamahús - mondta az évzáró ünnep-

, 
és az egy s tagozatok titkárai-§ 

szükségességét hangoztatták helyett - mivel az nem na- ségen: .,Sokkal nagyobb lét- nak egész évi jó munkáját.§ 
és. tiltakozás�3:� f_�Jezték ki gyon egészséges a szervezetre számú létes!tmén11ekben is Végezetül az elkövetkező ok•§ 
mrnden megkulonböztetés el• - egyenek baromfi húst. alacsonyabb a látogG.tási 

I

tatás! év szervezéséről szólva § 
len, amely az SZVSZ és más A zá és .. arányszam". a társadalmi szervek további§ 
világszervezetek között van. . z. ors g eg z teruletén 

támogatását és szoro.sabb § 
Ugyanakkor hangsúlyozták, ó:,iási mért ,kbe:1 folynak a la-

"at lamo-~at 
együttműködését kérte. 

=

§==
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hogy a Szakszervezeti Világ- kas- és _utépitkezések: Az n, 0 -
szövetségen belül is hatéko- ola.,z építészet remekeit lát· Jutalom a legjobbaknak 
nyabb intézkedéseket kellene ni mlndenfelé. Mégis minden A munkásakadémia hat ta-
tenni a más szakszervezeti n�gy városb�n sok család la- gozata működik a Landler- Ezután kerillt sor külön kis § 
szövetségekkel valO jobb kik nyomoruságos bódékban. ban: természettudományi, meghitt ünneplés keretében a § 
együttműködés érdekében. Hogy miért? A választ nem humán, általános vasúti, mű- munkásakadémla most nyug-§ 

Jelentós helyet kapott a be- nehéz megadni. Olaszonzág- szaki, közgazdasági, teherko- díjba vonuló hallgatóinak bú-§ 
szá.molóban a szakszervezeti bm �-pn maj/M a lakbér. csl-múszaki. A legn psze- csútta�ára, akikről oklevél. § 
munka szervezeti wszerúsl• Két_ uj lakást láttunk, l!z rűbb: a humán tagozat, csak- lel és könyvjutalommal emlé- � 
tése. A központi vezetőség egyik felér nálunk. egy uj nem kétszázan látogatják. A keztek meg. § 
javasolta - a kongresszus ké- t'pítésű 2 szoba osszkom!or- második: a müazaki, ide száz· Ugyancsak oklevélben és § 
sóbb el is fogadta -, hogy tos lakással., Ennek 8 lakás- nál többen járnak. könyvjutalomban részesltet-§ 
fokozatosan hajtsanak végre nak 30 OOO ltra 8 havi bére. Igaz, az előadások látoga- ték a tartalékos tiszti és tiszt-§ 
decentralizálást és messzeme- Egy ilyen lakást az a mun- tottságának száma változó helyettesi tanfolyam jó ered·§ 
nően szélesítsék ki a közép- l<ás, aki havonta. 70-80 OOO lf. volt, mégis közel 400 hallgató ményt elért hallgatóit, akiket§ 
és alsóbb szervek hatáskörét, rát kert?3 � többedmagával érdemelte ki az oklevelet, il- Pál Sándor elvtárs, az ilzem § 
cselekvési önállóságát. Ennél él, egyszeruen képtelen meg- letve a könyvjutalmat egész MHS-elnöke ildvözö!L beszédé-= 
a kérdésnél azonban hangsú- fizetni. évi szorgalmáért. ts ez igen ben. § A népi muzsika & a magyar nóta megdobogtatta • szlvekel. 
lyozzák, hogy a helyi tevé- A. nagy lakásépftkezéseket szép eredmény, hiszen a Dolezs:U Mária § Egy-eu szivhezsz616 dal hallatán a könnyek Is kicsordultak 
kenység nem kerülhet szembe ha7.al é,, 'külföldi bankérde-

1 

mun�ásakadén:la mindössze ______ § a szemekből. A maryar dalokat kitűnően tolmácsolta. BoJtor 
a szakszervezet központja ál· lceltségek végzik, ezért nyil- négyeves multra tekinthet �== 

Imre 111&1YarD6tr.-éllekea � Kállai János, népi zenekara 

1al elfogadott irányelvekkel. v:\nvaló, hogy üzleti szem- vissza üzemünkben. 
LEPKETOL V AJOK 

Sokat foglalkozo4 a beszá- pontol< vezérlik őket a lakbé- A munkásakadémla 1960- _ 
moló az olasz vasutasok rek megállapításánál ban Indult egy tagozattal. Az BADACSONYBAN --�-

/ helyzetével. Nem véletlenül. érdekl&lést bizonyította, hogy 
Köztudomású ugyanis, hogy 11 

a következő évben két, majd Badac.ron11 vasúti mc-'"'ó § 
Olaazország gazdasági életét Az e entétek városa azt követően négy tagozaton peronjának végén néhányév-§ 
jelenleg a bel- és külföldi tartották az előadásokat. S a vel ezelőtt egy nóí bronz sz.ob-§ 
monopóliumok, valamint a A kongressz1.1s befejezése most záruló oktatá:ll . évben rot állítottak fel, mely előre§ 
közös piac :inindenkori érdeke után küldöttségünket elvitték már hat tagozaton, közel 400 nyújtott ke7.ében egy lepkét§ 
határozza meg. :E:ppen ezért a Nápolyba, ahol a nápolyi v • hallgató végzett. tart. Egyik éjjel nyoma ve-§ 
beszámoló nagyon élesen sutass:,akszervezet titkára ve- A záróünnepséget a tarts-

I 
szett a bronz lepkének. § 

hangsúlyozta, hogy mindad- zetésével megmutatták a vá- lékos tiszti és tiszthelyettesi • Vajon kinek volt rá szűk-§ 
dig, amíg a kormány nem rost. Nápoly gyönyörű fekvé- tanfolyammal közösen tartot-

1 
rege? E 

foglalkozik tervszerűen az se mellett ugyancsak szembe- ták a kultúrotthonban. Ve• Bognár Károly = 

egész gazdasági élettel és tún6 volt a nagyarányú lu- reczkei János elvtárs, a mun- Tapolca � 
nem az olasz dolgozók élet- -------------------------- � • körülményeinek javítását te-
kinti elsődleges célnak, önma- E 

:!���zé!e\�
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�� Festmények, szobrok a Nyugati � 

�;1o1,,,.;1;."',.1 pályaudvar kultúrváróterméhen 1 
§ Táncaink közQI a SzéW muzsika, a Kunsági szvit és a Pa.lotú 

pr�paganda aiztályának veze-§ aratta a lepac7obb sikeri. Ez a felvétel a Palolásról készlll& A �számoló a kormány po
litikáját egy példával is alá• 
támasztotta. Miközben a két 
Világhatalom, de különöskép
pen a Szovjetunió azon fára
doznak, hogy csökkentse ll 
fegyverkezési kladásokat, ad
dig az olasz kormány a le2-
utóbbi köl tsél;lvetésl évben 117 
milliárd lírával emelte a ka
tonai költséJtVetést. 

A vasutasnap rendezvényei
nek minden évben kiemelke
dő esemé:iye az országos vas
utas képzőművészeti kiállítás. 
A sorrendben tizennegyedik 
kiállítás megnyitó ünnepsé-
gén, amelyre július 7-én ke-

rült sor a Nyugati pályaud
var kultúrvárótermében, meg
jelent Rödönllf Károli/ mi
ni.Szterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója, dr. Soproni Jó
zsef, a vasutasszakszervezet 
titkára és V4Ss János, a szak
ta:iács kulturális, agitácioo és 

tőJe. = a aubacUé.rl uínpadon. 

A központi vezetőség beszá
molóját élénk vita követte. A 
hozzászólók nagy többsége 
egyetértett „ :felvetett kérdé
aekkel és messzemenő támo
gatásáról biztosította a köz• 
ponti vezetőséget. Figyelemre
méltó volt Novella elvtárs fel
$ZÓlalása, aki elmondotta, 
hogy ez a kongresszus rendkí
vül fontos állomása az őszre 
tervezett össz-szakszervezetl 
kongresszus előkészítésének 

A külföldi küldöttsé11ek 
közül elsőnek a magyar kii!• 
döttség üdvözölte a konin-esz
szust. A küldöttek az üdvöz
lés után meleg ünneplésben 
részesítették a magyar delel!á· 
dót. A szovjet vacutn�szak
lZervczet képviselője az üd-

A vasuta.sszakszervezet köz- � 
ponti sz.imfónikus zenekara-� 
nak és központi vegyeskará- � 
nak rövid műsora után dr. § 
Soproni József mondott meg-§ 
nyitó bes2Jédet. § 

- Az idei tárlatra 511 fest-§ 
ményt, grafikát, 52 szobro· é& § 
95 különböző ipG.rmúvéazeti § 
munkát küldtek be szakszer-§ 
vezeti szerveink öntevéken11 § 
köreiben dol.goz6 amat6rmú· § 
vészek - mondotta bevezető- = 

jében. - A szépszámú anuag· § 
ból - amely a hivatásoa mű• § 
vészekből álló zaüri vélem.!-§ 

� nye szerint müvéazi színvona-§ 
lában is felülmúU.a az elmúlt § 
esztendők termését - több § 
mint 170 alkotást ítéltek m'l-§ 
tónak a k!álHtásra. § 

A kiál)ftás kUlön érdekessé-§ 
ge, hogy a munkák többsége § 
ezúttal nem tájakat, cse:idéle-§ 
teket, hanem az élet mozgal-§ A Kekkone:a elnllk Untele&6re lartoU dinel4adásra a dl'III 
mas eseményeit ábrázolják. § Ipart é8 llereskeclelml Yüúin&k el&Ml6termében kerillt 10r. 

Naponta több százan tekintik meg a klállitotl műveket. A ké• 
pen két fiatal gyönyörködik a szobrokban. 

� kiállítás ünnepélyes meg-§ A macyar eonttea • &:IIJIÁCI nvHet adta elli, o mtnt u a nyttój� után dr. Sopront J6- g k�pen II Ji*IIM6, a llkert YUbPI '-tal ....... �sef kiosztotta a díjakat a leJ- = •a m .. _ 
(Hemző ltároly felv.) jobb művek alkotói között. � (Vlal Ferenc képriportja) 



• MAGYAR VASUTAS 
1964. JCLIU8 11, 

Fedettuszoda-avatás, Válasz 

kulturális és sportünnepély a Szónyi úton 
Több szolgálati főnökség ko

csi vizSgálói azzal fordultak a 
szakszervezethez, hogy segít

. silk a kocsi vizsgálói munka
körnek a korkedvezményre 
jogosító m\Ulkakörök' jegyzé
kébe való fel vételét. A kérést 
azzal indokolták, hogy mun
kaidejük lepagyobb részét a 

Üdvözlet a vasutasoknak 
A hagyományoknak megfe- Az ünnepség után a sport-

1el6en a XIV. vasutasnapon is kombinátban folytatódtak a 
gazdag program várta a szó- sportversenyék. A birkózóte-rakozni vágyó buda,pesti vas- . 
utasokat. A BVSC Szőnyi úti �mben sak_k-sz1multán

'.. � k�
sportparadicsomában reggel- z1)abdapályan nemzetkoz1 v1-
tól estig peregtek az esemé-

1 

voverseny folyt. Az uszoda 
:nyek. A ,sportesemények egyik nagy medencéjében barátságos 
legkiemelkedőbb száma a mérkőzés keretében parádés 
tedettuszoda-avatás volt. bemutatót tartott a BVSC 

Szabó Antal fötitkár megnyitó beszédét mo.ndJa a tedeU 
uszoda bejáratánál 

Az ünnepségen megjelent OB I-es csapata. A Konrád
dr. Csanádi György közleke- fivérek valósággal ontották a 
dés- és p05taügyi miniszter, gólokat a Ganz-MA VAG ka
Egri Gyula a Magyar Testne- pujába. 
velési és Sportszövetség elnö- Délután ke, Szabó Antal, a vasutas- kulturális p�����7u 6�fr�gat� szakszervezet főtitkára, a vas- egymást. A MA v Sportrepülő út, az MTS több vezetője, to- KI b „ 1 • d ll •· k · vábbá a XIV. kerületi pártbi- u repu omo � ezome es 
zottság és tanácsi szervek kép- a !3VSC tornászamak bemuta
viselői. tóJa után Balassa Tamás tán�-

Az ava,tóünnepséget Szabó zE:ne�ara szórakozta.�ta a ko
Antal főtitkár nyitotta meg.

! 
zonse�et KOT_da•Gyor_gy, . K!· 

A megnyitó után dr. Csanádi mé�J Andras, _Szenti. Edit es 
György méltatta az uszoda je- P�lfi Z:u.7sa tancdalenekesek 
lentőségét, majd az új létesít-

, 
kozremukodésével. 

ményt ünnepélyesen átadta A délutáni sportprogramot a 
rendeltetésének. BVSC kerékpáro,salnak izgal-

A vasutasnap esti kulturális műsorában a finn vasutas népi• 
"'ne-együttes is fellépett. A közönség nagy tapssal jutalmazta 

az együttes mintegy félórás músorát 

A Közlekedési és Szállítási 
\ 

levelet juttatta el szakszerve-
Dolgozók Szakszervezetének zet��-khöz a vasutasnap elo-
központi vezetősége az alábbi esteJen : 

mait bemutatója és egy nem
zetközi ifjúsági labdarúgó
mérkőzés zárta. A BVSC ifjú
sági csapat az olasz A6-Doria 
üjúsági csapatát látta vendé
gül. A találkozó 1 :1 (1 :0) ará
nyú döntetlen eredménnyel 
ért véget. 

szabadban töltik, egy-egy szol- A Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezete kl>z- ' 
gálatban 35--4-0 vonatot vizs- ponti vezetőséue és egész to.gsága nevében a XIV. vasutasnap 
gálnak, miközben 25-30 km-t alkalmából forró elvtársi üdvözletünket küldjük a vasút vala,., 
gyalogolnak. mennyi doluozójának. . • 

Este 20 órakor a kézilabda Az illetékes szervekkel tör- Nagyra ér�é�eljük _a vasutas dolg_'?z.ok 1.ldozatkesz é� erec&-
pályán felállított szabadtéri tént tárgyalás alapján közöl- ményes munkajat, tl.mit a -n;a,sod,� pteves .terv megnoveke
színpadon folytatódott a kul- Jük, hogy a korkedvezményre dett szállitási feladatainak vegreha1tasa soram végeznek. 
túrmúsor. Az esti műsorban jogosító munkakörök jegyzé- Elismerésunk kife3ezése mell,ett kívánjuk, . ho17W munká,. , 
többek között a vasutasszak- két "jelenteQ bővíteni -nem le- ;ukbo.n ovábbra is eredményeket érjenek el, _sikeresen telje
s�ezet központi �zi�fonikus I h:t· .. A !71'ÍS ipa�á'7-ak h,asonf_ó 

! sítsék vállalfísaikat ez évi fela��t-�ik vég'.eha1tásá!'<in: � 1:as
·zenekara és a Szoc1al1sta Kul- • korulmenyek közott dolgozo,- utas dolgozok élet- és munkakorulményemek tovabbi ,avitá-
túráért-jelvénnyel kitüntete� ,· n,a.k nyugdíjkorhatára is 60 

1 
sában. • , . . • • , 

vegyeskar a finn vasutasok 31 év. Ahol a dolgozó igénybe• Ehhez a munkahoz kivanunk sok. sikert, erot es egeszsé• 

t , é ' . t ' g "tt I vétele olyan, hogy idő előtti uet a vasút vala.mennyi dolgozó;ának. 
agu . 

n pi _an<;e yu ese, az megrokkanása, vagy munka- El1?tá�s, üd�ö�l�ttel: 
Jl:szak1 JármGJav1tó népi zene- képességének elvesztése a kor- Közlekedes1 es Szallttá$í Dolgozqk 
kara, Bojtor Imre magyarnóta-

1 

határ betöltése előtt követ- Szakszervezete közppnti vezetősége 
énekes, Pálos Imre, Domahidy kezhet be ott a munkakörül- ne�,ében 
László, az Allami Operaház mények ';avítasával kell a Földvári Aladár főtitkár 
tagja Németh Marika, a Fő- problémán segíteni, elsősor-
városi Operettszínház művé- ban a helyi szakmai és moz
sze szerepelt. '?'!!mi szervek javaslata alap-

3an. 
A műsort László Zsuzsa kon· 

ferálta. 
1.'ársadalombiz1Gsit4isi 

osztály 

Az ifjúság után 
A zümmögő éj elcsendesedett, 
kiapadtak, az áradó utak, 
fén11 önti el a kongó tereket; 
a szobámba ki s, be jár a huza.t. 

Sze,-ényen élek, bár az ifjú.s/Í(/ 
el-elcsábított szép mezőire: 
s feküdtem. mint eldobott, ócska zsák, 
áQyam s takaróm volt a rét füve. 

Záporban fürdőt vettem, bőrömet 
zsellér-aratók napja sütötte, 
ha;tottam lovat. fáradt ökröket, 
magot vetettem kövér, jő földbe. 

Aztán a tudásért elindultam. 
,,Tanulj, - biztattak, - van hozzá eszt>dr' 
S tanítóim, ti - messze falumban, 
él-e valaki mkg köZÜletek ? • • •  

S fútetlen szobák; milven hidegen 
goru!olok ratok, - mégis a hazám 
voltatok; , ezt az eget azeretem, 
bár hideg takaróját vonja rám. 

lA!sah - befelé fordulok s alszom, 
néha az álmok is föld-nehezek. 
S már a holnap r"'"'nyére hajtom 
- mint hú asszonyi karra - fejemet • • ; 

Fazekas Lajos 

Kalauz nélküli járatok 
_ a berlini gyorsvasúton 

- Szocialista brigádvezetők 
és szakszolgálati vezetők ta-

pasztalatcsere-értekezletét 
rendezték meg Hatvan cso
móponton. Az értekezlete:i 
Füzi István, a miskolci igaz
gatóság ;személyzeti és mun
kaügyi osztályának helyettes 
vezetője tartott előadást. 

- Közvetlen vasúti ö
köttetés létesült Moszkva é9 
Koppenhága között. Az első 
járat május 31-én indult a 
dán tóvá.rosbóL 

- A koc.siforduló meggyor� 
sítása és a szállitá.si tervek 
maradéktalan teljesítése érde

- 26 vasutl1$ tette le ered- kében szocialista szerzódést 
ményesen a.z általános g�P: kötöttek a györi vasutasok a 
ipari technikum képesitö Wílhelm Pieck Jármüíparl 
érettségi vizsgáit július 4-én a Művek szállítási o,;ztályával. 
tapoloai Batsányi János Gim· _ Befejezéshez közeledilc náziumban. Japánban a Tokió--Osaka kö-

- ElkészüU a2, új felvételi zött épülö gyorsforgalmú v,u� 

épület Vonyarcvashegy állo-
j 

ú_tv?=l ipítése. f1. ké_t vároa 
, El dezése színezése kozotti 550 km távolsagot J 

mason. ren • óra alatt teszi meg az új Szu-
a tájnak megfelelő stílusban per Expressz. 
kéaült. 

- Nagyszabású sportnapot 
re:idezett az MVSC-pályán az 
MHS, a Honvédelmi és a Ki
lián-5portmoz.galommal össze
kapcsolva a Miskolci VSE el
nöksége. Ezen a napon került 
sor a .szolgálati helyek közöt
ti labdarúgó--tomára is, 

- A Közlekedé3tudományi 
' Eg11esület szolnoki azervezeté

nek felkérésére Sokoray Bálint 
tervezőmérnök ismertette a 
V<Uúti rekonstrukció tervezé
sé11ek és kivitelezésének prob· 

1 lémáit, majd a hallgatóság 
k,érdéseire válaszolt. 

Algéria vasutasai ki
mcmdták: egységesen támogat
ják a Ben Bella vezette algé
riai kormány szocialista poli
tikáját és kötelezettt;éget vál-

- 75 éves a Budal)el'tl He
lyiérdekű Vasút. A 75 é;j,e& 
jubileumi ünnepsei;el< nagy 
eseménye volt az „ósvo:1at" 
indítása. A korabeli .szerelvé
nyen, amely a M �1 glt- hldtól 
Csillaghegy állomá.-.iJ közle
kedett, ugyanC1Saii: korabeli 
egyenruhába öltözö,• kalau
zok teljesítettek szolgwatot. 

A Hivatalos lapból 
A Hi vata 1 <>s Lapból a szakszel,

veze11 bizottsá1<ok és a doüioz:ók 
tun·elmébe alánl.!Uk a követJr.ezó, 
i<et: 

117 343/1Jl64. 1,2. e.  Jelentkezési 
telhivás az EKMi!: Közlekeciés
Ozemmémöki Kar .,Nagyvasú1i 
Diesel- és Vil!amosvontatásl szak• mt'rnökl szak"·ára. 

114 44&/1964. I/3. F. Kocs!ro!llfá• iók leleolezlllnek Jutalmaz.áaa. 

1964 elején kezdtek kísérle
tezni a berlini gyorsvasúton a 
kalauz nélküli járatokkal. Ed
dig az S Bahnon kalau1. is uta.. 
zott. aki az állomási forgalmi 
szolgálattevők indulási jelzé... 
seit a rnotorvezetónek továb
bította. 

1 lalnak, hogy védelmezik az 
algériai forradalom vívmá

l nyait a belső é., külső ellen-
ségtől egyaránt. 

biztonsági kapcsoló berende-

117 0711/1964, AI Bontásból ""ár
mazó ócska éoltőa•vaitok és 6.,,.. Ica vasbetonal.Ja1c ért6.cesi� tárl<Yllban me.idelent rendel..t módo
sítása. 

Egy munkaközösseg 

zést, szerkesztett, amely feles-
legessé teszi a kalauzt. A be
rendezés szavatolja a forga
lom biztonságát és az állomá
sok utasításainak továbbítását. 

Lakáscsere 
A gyorsvasúti motorkocsikban Elcserélnffll Debrecen We:;se-
egy �ézzel és lábbal rt:üködte- ��

t 
1;�ő��/,!

t
��mf� 

� alkalmaznak, amelyet 30 má- t szobás összkomfortos szolgálati. 
sodpercenként fel kell enged- vagy t:-;ácsd rendelke•.ésű lakásra 

A szerkesztőség üzeni 
Bo<már Károly, Danc• Jóu� Tapolca, JamnJczlcy Ferenc Bu

daoest. Volosinovsz.kv Ján:,s Debrecen. Kisvárd11i .lános... Fekete László Miskolc, Sz.ücs Ferencs Hat.. 
van. Levele.lket. lapunk a.nyag8hoa fethasznáJJUk. 

KERESZTREJTVÉNY 

olyan tendo, éberségi nyomogombot 
1
·1os •zoJgálati lakásomat budapesti 

ni. Amákoi: ez az idő �lmúlt, �:���;v =��
t
kö;n�<!'���:� egy opti.ka1, azután pedig egy Morva.i Vikt,or nYW?d. főfelügyelő 

akusztikai jelzés következik, 

Boldlzsár Gvula SékáJcsa.ba, Marosá.n Pá! Del>recen. Kis„ La.1o• Alt1-.66rs. Szücs Ferenc Hatvan: 
Vfzsdnte , 1. Nagyobb l)álya

•ctvarokon bevezetett szolgálati 
be�tás. 13. Európai határfolyó, 
14, Fuo l.ke1'SZOva. m. Felszólft.4s 
csónakázás!,a, :!$. Az egyj.k nem. 
rr. Leg betűi keverve. 19. Vissza: 
német tartományi lakos. JIO. SüUlméz!y�Je. fonetikusan. 2.1. A hét 
-..ezér el(y!ke, zz. Betdpót.lással fontos táJ>&nyag. %3. Viccel. 25. Tapláló fo!Yadék. ,n Forclltott 
tii&elmeztetés. 211. XL SZTK 
előde. 30. IJyen szó .is v�n. 32, • • •  

., 

lacta -· SI. Tágas, 3$, Kimon
dott betű. ll6. Piros németül, :n. 
Verssorok �ése. 38. 
Beosztás. 3111. A seb felil!etén k,ép-
2lŐ<lik. 40. Okozat s,illc5:le. 42. 
Nemz,etközl Olimpiai Bizott5ág. 44, 
Csalogányban van. 4.;_ Távolság. 
47, Autómárka. 411. Ilyen srekér 
Is van. 419. Az első afrikai � 
bad állam. Sl. Vasúti fékrendszer 
társszerzllJe. 52. Bo:rsod-AbaúJ• 
zemptt'n. s.'!. :E;gy másik a h<?t 
Vezér köz.ül. Sf. POnlo& megie-

.. . , röviddel ezután pedig a vonat - Dun&baraszti MAV illom.á, 
�'.��r�"':1· s5:ovfet�áek= 

1 

kénys�erfékezése. Az áram épületében levő n: 
emeleti ezoba. 

netében 60 Tiltó szó &1 1:r- ugyanis automatikusan kikap- konyha. élé,;karrua. mellékbely:t• 
1lékbelen°. 63: A hesl kezd;,le, 6.> csolóclik. ;���.��·z:��éln1�t:i� 
J���!t =�Íe1'\ 

A 
B;�é A motorvezető és az állo- oe;ti vazy P<;s-t környéki föld· 

sp rtteleJ>én " . 1 . 1 .. . sz.intes hasonloert val,?y ! szobás 

Bódo�h Mihály Dombóvár: A XIV. VLsut.asnaura való felkészllléSJ'tll írt levelelket belysz.Oke miatt nem tud luk közölnl. 

I\IAGYAB VASUTAS 
:U

g,:óle,ce;, 1_ A ,.kemény ,i- mas1 szo ga at,tevók ultraro_vid- lakásfrt . . Jtr<iekJődnt: sz,endrel 
téz••. z. Bödön közepe, 3. Vissza: 1 hullámu radióberendeze�sel Kál.mánnenál. Bo-Dunapart áJlo- Fele1'5s szer.1<esztll: GuJyás Járule 
mutatÓf!IZÓ. -i. Haynau ettől a vá• 

1 
értekeznek. A racionalizálás máson lehet. Felelős kiadó: szabó Antal 

ro!tól ka�ta .. �ev:vi; S. An· költsége 3,8 millió márka. A _ Elcserélném Budapes,� xrv Szerkesztllst'g : f� �s. 
K �"f"' A mű

lti
�g' l_;;�- munka termelékenysége ezzel kerületben levő 2 szoba ö,,zkom- Budapest VI., Benczdr u. 41 

9. Nagy ;,;1váud
0

varok tartozékai: 
l 
szemben 29 százalékkal emel- !ortos. a,tacsony bérű, termő i:vil· Telefon: városi: 424-184, 

lfl. Nevel a közepén. ll. Halk zaj. kedlk és éves átlagban 500 mölcsfakkal l!a.Zdasád udvarral. Otemi: 30-'71 
lt!. A mohamedán néphtt gonosz dolgozót valamint 3 5 millió hat heh1sé,e;böl álló lakásomat. Terjeszt:!: a Népszava Lapkiadó 
���n 

1�ii T�·s:!Jír'i:��: �-
, 
munkabért takarítanak meg. l :!�/

1

:;l'�-�=
i �:;,:i:1��� Vállalat 

ÚJpestí Toma Egylet. 26. Jo-
K H G bel de. &-10-i�. va1<y este 21-2e- Budapest VII., RákócZi dt M 
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VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! 1 Vasutat épít a nemzetközi brigád 
� A Balaton északi partján egyetemisták és középiskolás diákok is részt vesznek a vasút

§ vonal korszerűsítésében. A zankal nemzetközi ifjúsági építőtáborban július közepén a ma• 

"As 
� gyarok mellett 22 országból érkeztek egyetemisták. A fiatalok - egy-egy turnusban 180-200 

G�AR �"s Ut 
§ diák dolgozik az építőtáborban - a celldömölki építési főnökség 2-es számú épitésvezetőségé

� nek irányítása mell<•tt, Zánka-Köveskál állomás bővítésén dol.Joznak. A napi 6 órás munkaidő 

� után egész napos program, fürdés, szói-akozás várja a fiatalokat. 

-----------------------------------------� Július 21-én dr. Csanádi G)örgy közlekedés- és postaügyi mlnbzter tett látogatást a nemzet• 

§ közi ifjúsági épitötáborban, ahol elbeszélgetett a fia.talokkal, majd megteldntette munkáju-

VUL ,V:L::�. :: :::: T V :�. U4:A :lé� 0 l GO z Q �H<l ::�:

ZTU
Sl 

r• Atm,-,�w,<, �.,;� 
i
, 

m„öro::�.�
•:::

' mo,umWt • nom,o�öd o,,,ád 

Nagyobb városok körzetére is 1 
elkészítik az utasáramlati térképeti 

A MAV személysuíll1tás 
szervezését hosszú idö óta 
statisztikai adatokra épitette. 
Ez azonban nem mutatta he
lyesen a tényleges utazási 
igényeket, főleg azok idören
di megoszlását. Ennek követ
kezményeként gyakran közle
kedtek zsúfolt vagy !élig 
ures szerelvények. 

A vasúti személyszállítás
ban megnöveked<!tt feladatok 
ma mindennél jobban igény
lik a magasabb ,,.zínvonalon 
álló, a tényleges ulasáramla
tok minél pontosabb ismere
tén alapuló menetrendek 
12erkesztését. 

is. Az előbbit a jegypénztá
raknál. az utóbbit a vonato
kon végezték el 1963 ápril 1-
sában egy hétközi és egy 
hé\\'élsi napon. 

A feldolgozott adatok fel
használásával lt Budapest 
környéki vonalon ré,;zletes 
utasaramlati térképek kerül
tek kidolgozásra mindkét irá
nyú forgalomra. A térképek 
pontosan mei;mutatják a köz
becsö állomások utasc. eréjét 
is a megfelelő időbeli elhe
lyezkedésben. Ezek a térké
pek kitunöen alkalmasak a 
helyes, a kultúráit utazást 
biztosító menetrendek kiala
kítására. De biztos alapot 
nyújtottak ahhoz i , ho� ma 
már a Budapest környéki for
galomban eredményesen al
kalmazzák a zóna- és inga
rendszerú közlekedést. 

ben december 31-ig felmérik �
== az utasforgalmat. 

Újabb adatokat gyűjtenek 1 
A munkabizottságok már g 

megalakultak. Az igazgató;á- g 
sok forgalmi s:ucke:nberein, � 
üzemmérnökcin k1vül részt 
vesznek a munkaban a Köz
lekedésludományi Egyesület, 
továbbá a megyei és a váro
si tanácsok ipa;ri és közleke
dési osztályának munkatársai 
és helyi közlekedési vállala
tok képviselői. Az í0y szerzett 
tapasztalatokat sz 1965. évi 
menetrend zerkeszt · nél már 
figyelembe ,·eszik. Mint annak idején a Ma

gyar Vasutasban is megírtuk, 
a Vasúti Főosztály 1962-ben 
megbízta az Ép1töipari és 
Közlekedési Müszaki Egyetem 
közgazdasági tanszékét, hogy 
a 8. szakosztállyal együttmű
ködve dolgozzon ki egy, a 
Budapest környéki utasforga
lom felmérését bizlo ílo me
todikát, majd ennek alapján 
készitse el az utasáramlati 
térképet. Ezt megelözoen több
Irányú tanulmányt és kísérle
ti felmérést végzett a Vasúti 
Tudományos Kutató Intézet. 
Részt vállalt a munkából a 
Vasúttervező OV is. 

A Budapest környéki forga
lomban jó eredményekkel zá
rult ula számlálási mod,zer 
segítségé,·el 12 na�yobb vidé
ki gócpont, illetve iparváros 
- Miskolc, Debrecen, Nyír
egyháza, Swlnok, Békéscsaba, 
Szeged, Pécs, Kapost·ár, Zala
euerszeg, S=ombathely, Gyór 
és Székesfehér,:ár - kBrzeté-

Az utasáramlati térképek 
készité, e ezzel nem fejezódik 
be. Mint a 8. szakosztályon 
mec;tudtuk, 1965-bcn a távol- = 
sági vonatokon is elvégzik az � 
utasszámlálást. A cél az, g 
hocy a távols,i�i for;:alom- � 
ban is a tényle;;cs utazási !gé- g 
nyeknek megfolelöen álli ak § 
o,,ze a szereh"ényeket. A � 
jö,·ö évi leijes felri1érés mfnt- § 
egy előtanulmányaként au- g 
gusztu, első felében 11 na- g 
pos reprezentatív felmérést [Szovjet, 1sehszlo,•ák, német, manar, jugoszláv és angol egyetemisták beszélgetnek a munka 
végeznek a :szakemberek. g 

V. F. � 
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A felmérés módszere i 
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�:�= A szombathelyi igazgatóság 11y erte a vá11dorzászlót 
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uabá.'ú ícladatot dr. Kádas 
Kalman tanszékYezelő pro-
fe.�szor irányításával, az úgy- Az Igazgatóságok versenré• j teljesitménvek a következók igazl(atósáit területén jclent• g

== _
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= 

nevezett kombinált mód zer nek keretében a június havi szerint alakultak, kezik némi elmaradás. 
felhasználásával oldotta meg. -
A módszer lényege abban all, Irazgatóság Teljesítmény Jutalom- Emelkedó követelmények ; 
hogy az 1963. január l-től Budapest lOI 470• 26:S:�Ft 
me&Váltásra került munkás Debrecen 101· 550 

° 

A koc !tartózkodási idő mü-§ 
hetijegyek és tanuló havi ' ' • 94 5oo Ft szaki-l(azdasági normáiánál g 
bérletjegyek megújításakor a 

Mi. kolc 101•280 '• 99 4oo Ft elöírt 87 názalékos célkilü-g 
jegyet váltók kérdöivet töl-

Pécs 100•25" 0 67 OOO Ft zést hálóza:i szinten 83,9� .st.á-§ 
töttek ki. Igy vált lehetövé 

Sz�ed l00.64" n 89 5oo Ft zalekra teljesít.ettük. Ezzel§ 
az utasáramlati térképek 

Szombailieh 102-530 n 121 OOO Ft párhuzamosan a kocsitartóz-§ 
alapját képező vi6zonylati A forgalmi és üzemi balese-1 Főosztály és a szakszervezet kodá«i állaITTdó a bázishoz k'é-§ 
táblák, v-;uamint a budapesti tek miat! a budapesti igazga-1 közPonti vezetősége által ala- pest 25 perccel csökkent Ezen§ 
gze�élypa}i·�ud".aro�hoz kap- tósá.gnál 36 OOO, a debreceninél pito!t vörös vándorzászló a téren valamennyi igazgató-§ 
csolódó fovaros, fobb utas• 1 5 500. a miskolciná! 600 a 1964_bcn már félévenként ike- ság elismerésre méltó munká:� 
áramlások összeállítása. 1 pécslnél 13 ooo. a sze11edinél rült adományozásra. Az első végzett. Hang. úlyozzuk azon-§ 

A heti és bérletjegyes uta•

, 
500 a szombathelyinél pedig félév eredménsei alapján a ban. h<>11.,· július l-

től kezd
ö-

§ 
eok mellett f_el1;1érték _a �en- 14 OOO forint került a jutalom- s-rombathel11i i11az11atósá11 do!-

dö érvénnyel a normatelje-§ 
des jegyet vallok, tovabba az összegekből levonásra. gozói nyerték el a kitüntet st sítés mérvét - különös tekin-§ 
átutazók számát és úticélját Tudvalevö, ho� a Vasúti és az ezzel járó 100 000 forint tettel az őszi forgalomra - az§ 

Számadós ág az OPW szolgálatában 

jutalmat. eddi!!i 87 százalék helyett.§ 
hálóza� szinten havonta kü-g 

szünetében. 

A MA V területén a Land
ler Osztószertár VII. szám
adóságát jelölték ki az OPW
kocsik alkatrészeinek kezelé
sére. Az ezzel kapcsolatos fel
adatokról. problémákról Bu

csányi Ferenccel. a számadó
i;ág ideiglenes vezelőjével be
szélgettünk. 

a kiszerelt. hibás alkatrészt 
tartozik kijavítani - amen.v
nyiben ez lehetséges - és ert 
követően átadni a helyi szer
tárnak. A helyben nem javi;
ható alkatrészeket ugyancsak 
át kell adni az illetékes szer
tárnak. amely megküldi az-r 
kat s Landler Osztószertár 
VII-es számadóságána'k. A 
kiadott rendelkezés szerint az 
OPW-kocsik alka!részeivel 
kapcsolatos valamennyi bi
zonylat bal felső sarkában fel 
kell tüntetni az OPW megje
lölést. A nem javítható alkat
részeket bizonyos időközön
ként leselejtezik maid. 

Júniusban az állami szállí- lön-killön, a követelmények-g 
!ast tervet 106.8 százalékra nek meefelelóen 89. 90. i!letve [ 
teljesítettük. terven felül 91 százalékban állapítottuk g 
613 OOO tonna árut szál'itot- meg. Ezzel a feszítéssel vala-§ 
tunk. Ezzel a túlteliesítés mér- mennyi vasúti csomópantnak.§ 
ve féléves szin:en 1.337 OOO illetve állomásnak szám'>lnia § Az elöregedett sínszálakat eltávolítják a vágánytengelyböL 

- Elkészült az OPW-anya
.iok kezelésére vonatkozó ren
delet. A mi feladatunk az 
lesz, hogy az egyezmény ér
telmében a közös kocsiparkba 
adott tehervagonok l!\'Ors ja
vításhoz szükséges főbb al
katrészeket tároljuk és a fel
használó múhelyek rendeike
zésére bocsássuk. 

- Hol végzik a meghibáso
dott OPW-kocsik ja,•ítását? 

- A javítás a meghibáso
dáshoz legközelebb cső von
t.atási múhelybei, vagy jármü
iavítóban történik - válaszol
ta Bucsánvi Ferenc. - A ja
vításhoz szüksél(es alkatrésze
ket táviratilaq il(ényelhetik 
osztószertárunk!ól. A távirat 
átvételét követően a VII. 
&zámadóság azonnal megkülcli 
a kért alkatrészt az igénv!ót 
ellátó szertárnak anyagátszá
mi�ás lcfc::Preteben. 

- Ml történik a kiszerelt, 
hibás alkatrészekkel? 

J - A javítást végzó múhely 

tonnára emelkedett. kell 

= 

Kedvezöen alakultak a v.:r • �==-
nó- és vonta•ott jármúvek Még baj van 
gazdaságos felhasználás:ira d 

-
jellemző mutatók is. Az e1!V a menetren szerűséggel § 
dolgozó- és az egy-vonali moz-

1 . . , , § 
donyra esó 100 etkm teljesít- A szemelyszalhtó- es a l�-g 
ménynél _ az opera!ív terv- hervonatok menetrend ·zeru-g 
hez viszonyítva - különöse'! s�!!e 96.39 iJle!ve 71.42 szi\za-[ 
a debreceni és a mi,l<old !�kos eredtn€nnyel eUogadha-g 
igazgatóság dolgozói értek el toan alakult. Meg kell azon-g 
kimagasló eredményt. Ez ban jegveznl. hOJ;Y a 97 �s a� 
utóbbi tervek telje!'ítesénél 7� sz�zalékos. hal�zati ev_es � 
csak a pécsi ieaziiatósá<? te,·ü- vallalas?oz v1szonyilt:va - fel-g 
!etén mutatkozik kisebb mér- éves szinten mmdket vonat-= 
vű elmaradás. :1emn�l - mée mind!g igen � 

- Hogyan kés-zült fel új Bár a �ehervonatok á!laeos 
feladatára a VII-es számadó- terhelésénél 913 tonnás háló
ság? zati eredménnvel mind a ter-

ielentos az elmaradas. (4-5 = 
százalék). Ezért különös fi-§ 
g_velemmel az állandóan nö-g 
vekvö forgalomra. az eddigi- E 
né! is nP"VObb gondot kell§ 
fordítani a vonatok menet-g 
rendszerú közleked'etésére. § 

Ezúton is felhívjuk a szol-g 
gálati vezetők fil(velmét. hogy E 
a termelési tanácskozásokon � 
l(ondosan elemezZék a vezeté--g 

- Jelenleg a raktár elökészí- vet mind a bázisértéke; túl
!:ésén dolgozunk. A helyiség- teljesítettük, táiéko�!at,ís
ben lévő. számunkra felesle- kéopen meg kell említeni 
ges gépi berendezéseket !esze- hogy a debreceni, a miskolci 
reliük, horo, elél( helvet tud- és a pécsi igazgatóság vonat
junk biztosítani az OPW-ko- kozó teljesítménye alatta ma
esik anyagai számára. Remél- radt a bázisidőszak eredmé
ii'"· néhány napan belül ké- nvének. Ezen a !éren a bucla
sren leszünk ezzel a munkával. pesti, a szegedi, de különö
Nagvon sürget bennünket az nösen a szombathelyi ;gazga
idó. Több vagonnyi OPW-ko- tóság teliesítménye érdemel 
csialkatrész már meg is érke- dicséretet. 

sük alatt álló szolgálati hely§ A fiatalok mellett mindeniitt ott állnak a ta11asztalt pálya• eddig végzett munlkáiát és g 

zett - fe.iezte be nvilatkoza- A teherkocsik raksúlv nor
tá! az új_ �zámadóság ideigle-

1 
májának célkitüzé-ét hálózati 

ne.s vezetóJe. szinten túl!el iesítettük. Ennél 
Sz. L. a mutatónál csak a szeaedi 

vi:assu1< meg a dolgozókkal a g építők, Figyelik munkájukat és tanácsot adnak egy-egy mű
tervek és a vállalások teliesí-§ 
téseinek azokat a szervezési- g 
és e,E!véb feltételeit amelyek§ 
lehetóvé teszik az elkövelke-§ 
zendő idő feladatainak sikeres§ 
végrehaitásá;. ;. 

velet végrl'haJtásához. 

Szö,•eg: Vlsi Ferenc 

Foto: Hemzö Károly 



2 MAGYAR VASUTAS 

M l  L E T T V E L Ü K ?  
Májusban múlt egy éve, hogy 

a nemzetközi gyorsvonato
kon új szolgáltatást vezetett 
be a MA V. Háromhónapos 
tanfolyam után 14 fiatal, csi

nos, idegen nyelveket beszélő 
stewardess jelent meg a nem
zetközi vonatokon. 

Vajon az utaskísérö szolgá
lat beváltotta-e az elképzelé
seket? Az utaskíséróknek si
került-e beilleszkedniülc a 
vasút munkájába? Egyáltalán 
mi lett a 14 kislánnyal? 

Mindenekelőtt leszögezhet
jük: az utaskísérő szolgálat 
bevezetése idó.szerú és hasz
nos kezdeményezés volt. A 
megnövekedett idegenforga
lom követelően szükségessé 
tette. 

Ki a felelős ? 

Hogy az utasok tájékoztatá
sa ma még nem olyan, ahogy 
azt egyesek elvárják, s hogy 

'·az utaskísérők munkája is kí-
vánnivalót hagy maga mö
.gött, ez igaz. De az is igaz, 
,hogy ezért nem kizárólag az 
utaskísérők a felelősek. Sót, 
ők talán a legkevésbé tehet
nek arról, hogy egy teljesen 
új, számukra ismeretlen mun
kakörben sokáig nem találták 
a helyüket. 

Amikor a tanfolyam elvég
zése után a 14 kislány a vo
natokra került, senki sem tud
ta pontosan meghatározni, mit 
és hogyan kell tenniük. Mivel 
nem volt egységes irányzat, 
mindenki saját belátása sze
rint végezte mun•káját. A bát
rabbak aránylag rövid idő 
alatt feltalálták magukat és 
otthonosan mozogtak. A sz.e

rényebbek, az érzékenyebbek 
hamar félrehúzódtak, nem
egyszer az étkezókocsiban 
utazták végig a határállomás 
és a főváros között! távolsá
got. Különösen azok után, 
hogy egyes belföldi utasok -
köztük vasutasok is - meg
engedhetetlen módon visel
kedtek velük szemben. 

A gaz aságosságról 

Május 21--én Miskolcra utaz-
) S

turovoba. A jegyvizsgálók és 
tam a Borsod-expresszel. Az a takarítónő kimehet, az �tas
étkezökocsiban foglaltam he- kísérőnek azonban Szob allo
lyet. Az utaskísérőt már a más-on le kell szállni és ott 
Keleti pályaudvaron megkér- megvárni, míg átjön a. v_o�_a
tem: ha végez, sz.eretrulik be- ta. Szob és l:iudapest kozott 
sz.élaetni vele Lázár Gyöngyi- nagyon rövid ahhoz a távol
nek 

O 

nem sok· feladata volt, ság, hogy bárki is megfelelően 
mert többségében magyar uta- foglallmzhasson az utasokkal. _ Mlkor beszélhetünk az I sához nélkúlöz�et.':'tle_n a gaz- újabb példával megvilágítjuk. 
sok utaztak Csehszlovákiába, Milyen intézkedés ez? Az újít:ísolmál népgazdasági vagy dasági és a penzugY1 szervek Ha valaki azt javasolná 
így aránylag rövid idő alatt utaskísérő nem olyan dol�ozó- \ egyéb hasznos eredményről? jó együttmúködése. például, hogy a vasúti pályá-
visszatért. ja a MAV-nak, mint a tol>b1? Az újítási javaslatok elbí- ban hagyjanak el egy átereszt. 

Alig kezdtük meg a beszél- úgy gondolom, fölösleges r�lásánál ;endkívül fo_ntos a A népgazdaság szemszögéből mert ezzel meJ?takarílható né-
getést, egy utas lépett az asz- továl>b sorolni a példákat. A nepgazdasa%1 vagy eg_Yeb !tasz- hány százezer forin�, még nem 
truhoz és félrehívta, majd tapasztalatokat nyugodtan nos eredmeny m�alla�itása. A gyakorlat azt mutatja, biztos hogy az újítás valóban 
megengedhetetlen hangnem- össz.egezhetem azzal, hogy az Ez az „e:.edm.é!'y Jelent�ezhe� hogy a forintban értékelhető hasznos. Megtörténhet ugyan
ben felelösségre vonta. A két- említett esetek, továbbá a !' legkülonborob� formakban. javasla�ok esetében a népgaz- .is, hogy az á\eres7 elhagyása 
ségbeesett utaskísérő már a kedvezőtlen szolgálati beosz- 1 J�'.enthet mu1;1k31idő i:ne�teka- dasági eredmény kimutatása megakadályozza a belvíz lefo
sfrással küszködött, amikor tás, egyes határállomások el-

1 
ntást, a mm?�g Javitását, nem jelent különöse-bb nehéz- lyását. és ez kárt. okoz a vas

közbeavatkoztam. Ekkor de- hanyagolt Jaktanyaszobái, a anyagmegta kari'ast. mel(m':'- sél(et. A forintban POntosan útmenti területet hasznosító 
rült ki, hogy az utasnak vé�t férjhez menés, elhelyezkedés tatkozhat . a ter�eléken!seg nem értékelhető. de egyéb mezőgazdasági üzem földjén. 
civil ruhás férfi P. B. fóinte- nyugodtabb munkakörben az emelkedé�ben.. novelhett a hasznos eredménnyel járó új(- Ezáltal tehát károsodik a nép. 
ző, a miskolci igazatóság III. IBUSZ-nál, vagy a külkeres- 1 mu_nka bi�ton�gát, sz?l�álh�t tásoknál Is körültekintő mér- gazdaság. 

sem akarta megérteni, hogy egyéb körülmény is hozzájá- egyéb célokat. pítan! az újítási dlia!. Fontos Az újítások gazdaságOS$ád-
osztályának dolgozója volt. 0 kedelemnél és még egy sor 

I 
egeszségvedelmi, szociális es Jegelés alapián kell megálla-

i lletéktelen az ellenőrzése, s rult ahhoz, hogy a 14 kislány- Különösen fontosak az szempont hol!v a nép17<1t:dasá- nak értékelésénél tehát a leg-
főként helytelen olyan hang- ból már csak öt dolgozik eb- anyag-megtakarítást - főként ai eredménu nem minden fontosabb szempan-; a népgaz
nemben beszélni, mint aho- ben a munkakörben. Ezekhez importanyag-megtakarítást esetben azonos az újítást az- dasági vagy egyéb hasznos 
gyan zsebredugott kézzel, iga- az idén jött újabb hat ste- - eredményező javaslatok. A kalmazó vállalatnál jelentkező eredmény körültekintő értéke-
zolás nélkül ezt megtette. wardess, így jelenleg a papír- balesetelhárítással, az egész- eredménnuel. Fentebb míir lése . 

Közrejátszottak más prob- forma sz.erlnt 11 utaskísérő �égvedelemmel kapcsolatos érintettük ezt, de nem ár. ha 
lémák is. Olyan vonatokra is teljesít szolgálatot a nemzet- újítási javaslatok megvalósí-

Kaposvári Béla 

vezényelték az utaskíséróket, közi vonatokon. 1 tása ugyancsak elsőrendú fel-
ahol elvétve akadt külföldi , adat. Hasznos fapasztalátcsere 
utas. A nyári üdülési idényt A napokban a vasút vezetői 
ki\•éve, ilyen a Borsod ex- is foglalkoztak az utaskísérő 

I 
A helyes értelmezés fontossága A 7. szakosztály úiitás! cso-

l 
Miller Rezsó Ky sorozatú k� pressz, meg néhá.ny más vonat szolgálattal. úgy hatm-oztak, portja a kocsiosztállyal közö- csloszlop egyengetéséhez ké-is. A legindokoltabb az utas- hogy az utaskfsfrök október A népgazdasági haszon he- sen újítási bemutatóval egybe-

1 
sz/tett segédeszköze. kísérői szol1;álat alkalmazf.s_a l-től a budapesti igazgatóság lves értelmezése azért fontos. kötött tapasztalatcserét rende- A bemutató után a résztvea __ B_udapest-Hegyeshalom kö- állományába kerülnek. lgy mert a népgazdasági ered- zett a kocsireszortvezetók és a I vők gondosan tanulmányozták zotti vonalon. megvan a remény arra, hogy ményt g}'.akran összetéves�k művezetők részére a celldő- , a két műhely munkaszerve

Nem egyenjogú 

vasutasok? 

:erthetetlen az is, miért nem 
mehetnek ki az utaskísérők 

szolgálatba vezénylésük el- a válh•lah eredmt'-nnvel. Ig�z. mötki és a szombathelyi tiltó- zését a kialakult munkamód
lenórzésük és oktatásuk is a kettő az e•ete1< többsél!ében ház kocsijavító műhelyében. szereket és a használatos se
szervezettebb lesz, mint ed- egybe es.ik. d; ez �-em minclig A tapasztalatcserére mel!hf- gédeszközöket. amelY€1< több-
d' Utasellátó ál lt. van fgy, A vallala.i eredmén11 vott szakemberek előtt bemu- sége újításként került alkal-ig az n vo nem mindv,, elón,; a né1)(1aZ• tatták Szabados Dezsönek, a mazásra. 

vlsl das6q .számára. Azt az újítást, Teherkocsik mérleaelése csap- A bemutatóval egybekötött amely vállalnti szinten ered- mérés segitségével c. szaba-
1 

!apasztalatcsere Igazi eredmé-
mt'nyez ugvan meg!akarftást. dalmazás alatt álló úií!.ását. nye az lesz. ha a l(Yakorlat

Helyt adunk a kérésnek 

Lapunk június 20-i számá- som alkalmával a kiadmán11-
ban Felperes az újító - al- tervezetnek mer,fclelóen az 
peres a vasút címmel cikket Iil. szakosztál··�'lk, mint a 
közöltünk. A cikkben említett f6osztály újítási csúcsszervé
Erdélui Tibor a KPM I/6. C. nek véleményével hivatalból 

Egy csak a sok közül?  osztályának vezetője. írásban azonosítottam magam. 
:(ordult szeorkesz:tóségünkhöz, A beruházási és fenntartási 

de a népeazdasá<r szám:lra amely 0.6 százalékos pontos- 1 ban mindenhol alkalmazzák nem hoz eredménvt. nem le- ság(lal méri a kocsi egyes j azokat az új újításokat, és munhe>t f, lftásként elfo"adnl . Ha csapjaira eső nvomást. A kamódszereket, amelyekről az például azt iavasoli:l eizv újí- nagyszerú készülékről, amely értékelésen elismeréssel betó. hol?\' a vállnlRt vizsl!áltas- hat évi kísérletsorozat ered- sz.éltek. Ehhez természetesen a sa felül a sz:lmlá!t, mert en- ményeként készült. mindenki szakosztály segítségére is nek köve•'.keztében túlfize!és elismeréssel beszélt. A talál- szükség van. Főként abban miatt visszatérítésre lesz ígé- mányból. az üzemi kísérle!ek I tudnának soka! segíteni. hogy nve, ez a Ja\'aslat hasznos le- .folytatásához két teljes !elsze- l a bemutatott újítások mielőbb 
het a vállalatnak. de népgaz- relést már mei::,endeltek. A alkalmazásra kerüljenek. 
d1•:l!!i szin!en eev fill-ért �em szélesel>b körú alkelmaulshoz I A jól sikerült tapasztalathozo' •. Itt csuoán arról lehet csak a kísérletek tapa.sztala- csere megszervezéséért feltétszó. hogv az álfam válfalatai tainak összegezése után kerül lenül dicséret illeti Erdéllli pontosabban elszámolnak egy- sor. 

1
, Gyula fófelüiivelőt és Deme• 

m'.lssal. Szabados Dezső !alálmánva ter István főintéző!. Ez a be-

Szolgálat közben a vonaton, melyben sérelmezi, hogy az összea meníMlésében sem sze
vagy a határállomáson egyre üggyel kapcsolatos tényekedé- mélyesen nekem, sem a veze
több arra illetéktelen személy sét a cikk egyér!elmúen nega- tésem alatt álló osztály dolao
- jegyvizsgálók, fővizs.gálók, tívan értékeli. zóinak semmiféle szerepe ln
állomási dolgozók - paran- A c_il(',!t . tüzetes olvasása tézkedése nem 1,o!t . . .  a.z 1961 
csolgattak nekik, vagy vonták után kitumk, ho�.. ez nem 

-1964-ig terjedő idószak alatt óket felelősségre minó.síthe- áll fenn. Mégis helvt adunk . 

A� úlításl Javaslatok 1>azdn- után még 23 úiítás! javaslat j mutató is híven tükrözte. 
sáqo•s:\gának va11v ('l!véb1,ént bemutatására került sor. Kö- hogy a tapasztalatcserékre 
hasznos voltának elbfrn1ása 

I 
zü""· általános elismerést 

I 
naizy szüksél! van. fppen 

rendkívül alapo.; és
. 

körülte- aratott Kántor Ferenc sűrített ez.ért helyes tenne, ha a pél
kintő munká! !11énvel . Az Jevei:ővel működő POrszívógé- dát a többi szakosztály is k&
eredménv helyes meg;íllapítá- pe Ré11eni Pál hordrugóprése, vetné. 

tetten hangnemben. Egy alka- Erdélyi elvtárs levelében fo!(- -;-: � �á.1:gyalások soran - az 
lommal magam is tanúja vo1- \ 1attaknak amikor idézünk le- [ u1ítas, u/11/Írat a 6. C. osztálv-
tam ilyen esetnek. veléből: .,Bírósá{7! kihallc,atá- ban összesen 19 napig volt." 
····································································································································· 

A SIKER TITKA : 

baráti együttműködés, összehangolt munka 

teljesítenek szolgálatot a debreceni igazgatóság dolgozói, 
Szabó, Révész és Csirák elvtársak. Feladatuk a Záhony felé 
induló vonatok megvizsgálása és átvétele. Régebben a ma
gyar vasutasok csak akkor kezdték meg a, szerelvény vizsgá
lását, amikor az teljesen meg volt rendezve. A kiküldött ma
gyar vasutasok a munkarenl.f megváltoztatását javasolták, a 
ma már egy idóben veszik át a szerelvényeket a 1zovjet vas

Ezernyi szétszakí(hatatlan szál köti össze a Szov;etunl6 és 
Magyarország népeit. Az olajvezetéken, amelyet a mindany� 
nyiunknak oly drága Barátság szóról neveztek el, volgai ol.aJ 
érkezik a Magyar Népköztársaságba. A Kárpátokon a „Béke" 
elektromos távvezeték oszlopai lépkednek. A lvovi területen 
levó dobrotvori erómú villanyárama magyar gyárak és üze
mek munkapadjait hozza mozgásba. A vasút acé!slnein '114P
pal és éjjel országaink sikeres gazdasági fejlődéséhez szüksé- ,------- --------i utasokkal. Az eredmény: harmadára csökkent a vonatok fo

gadási ideje. Ez a kocsitartózkodás csökkentését, a kocsifor• ues áruk futnak. 
A szocialista egyiittmúködés országai közötti �azda.�dgi 

kapcsolatok gyors fejlődése következtében, ezen_ orszagok vas
utai nagy feladatok előtt állanak. !Jzek ':nnál sikeresebb!n ol
dódnak meg, minél erősebb a barati segitség, a munka ossze
hangoltsága a szomszédos vasúti igazgatóságok és a határállo
mások között. 

A Szovjetunióban augusztus naponta közvetlen kapcsolak>t duló meggyorsítását jelenti. 
t-án ünneplik a vasutasok náp- tartunk szovjet barátainkkal, F:rdemes megemlíteni az olyan forgalmi szolgál.attevők 
Ját. Ebből az alkalomból a le!:• a legközvetlenebb módon érez- neveit, mint Záhony állomáson Kiss, Szilágyi, Kedves elvtár
jobb kívánságainkat küldjük a ziik baráti segítségüket, az sak, 1.•alamint szovjet kollégáik. Kingyakov, Monasztirszki;, 
szovjet vasutasoknak, akik együttmüködés jelentóségét, Szaniszló elvtársak, akik jó eredményeket értek el a mozdo
munkájának nagy része van Erről szól az alábbi cikkünk nyok tartózkodási idejének csökkentésében. A mozdonyok 1 
abban, hogy a szovjet nép so- Is, amelyet G. BogdanoYic:. óra 4 perc helyett az állomáson csak 40 percet tartózkodnak. 
rozat-Osan teljesíti népgazdasá- elvtárs, a lvovi igazgatóság 

Szoros és sokéves a barátság a lvovi és a debreceni igaz- gl terveit, célul tüzhette ki a vezetője, és Tóth János f'IV· Jó barátok között ninrs titok. A m űszaki korszerűsítésre kommunizmus felépítésének társ, a debreceni Igazgatóság k ó gatóságok között. Mindkettő dolgozói igyelceznek a megnöve-
vezetője írt az ünnep alkat- vonat oz tapasztalatcsere a lvovi és debre�eni igazgatósug 

kedett küldeményeket mielőbb rendeltetési helyükre juttatni. programját. 
ma' bóL között íratlan törvénnyé vált. Nagy érdeklödéssel fünulnut-. • i Mi, m�wvar vasutasok, akik 

n ozt 'k  t k L · KI · 1  A Szovjetunióból a Magyar Népköztársaságba. tört� sza . .  • ...,, Y a a magyar vasu aso vov es eparov élenjáró a !o-
lítások az idén 1953-hoz viszonyítva csaknem hatszorosara no- L---------------------------- mások munkatapasztafütait. Minden értékeset, amit ezeken 
vekedtek. Több mint háromszoros a Magyarországról a Szo1;- az állomásokon láttak, bevezették iga0gatóságukon. Csop éa 
jetunióba irányuló szállítások volumene. Eppen ezért a _k!t nal testvéri segítséget nyújtottak a magya.r barátaiknak: két Záhony állomások között előzetes tájékoztatást vezettek be 
ha.tárigazgat6ság elótt álló nagy feladatok sikeres megoídasa- gáz- és egy Diesel-mozdonyt küldtek. A baráti segítségnek az érkező áruk fajtájára és rendeltetésére vonatkozófog. Ily�n 
hoz a szervezési és műszaki kérdéuk egész sorát kellett meg- volt köszönhető, hogy Záhony aznapi tervét teljesítette és tájékoztatás lehetövé teszi az elegy fogadásához kellő időben 
oldani. az összes vonatokat menetrend szerint indította. val,5 felkészülést, ami a kocsitartózkodás csölckenésével jár. 

A technológia és különöse,i a munka szervezése Csop és A magyar vasutasok sem maradtak adósak. Nemrég Csap A műszaki fejlesztés fokozása, a.z üzemeltetési munka 
Záhony határállomásokon korábban lényegesen elmaradt a állomáson alkatrésztörés miatt üzemképtelenné vált egy to• tökéletesítése, a kölcsönös segítségnyújtás kedvezően hatot
megnövekedett követelmériye7<:től. Ritka nal? volt, hogy az lató Diesel-mozdony. A záhonyiak megszerezték a szükséges tak a teljesítményekre. 1963-ban a magyar mozdonyok csapi 
igazgatóságokhoz, a minisztén_u7!1-okhoz ne erkeztek volna a alkatrészt és átadták csapi kollégáiknak. Két óra, múlva a tartózkodási ideje 6 óra 1 perc volt. Egy év sem kellett ahhoz, 
szállítás gyorsítását sürgető tavir_at_ok, . mozdony már a soros vonatot rendezte. hogy ez 3 óta. 54 percre csökkenjen. A múlt évben Záhony 

k tk esztegelt k A hasonló esetek száma nem kevés. állomás nem fogadott 8 vonatot, az idén hasonló eset nem Csop állomáson az olyan vasuti ocs ezrei v e ' 
A határállomások munkájának megjavulásába.n fontos té- fordult elő. A két állomás 10 órával csökkentette a kocsik melyeket Záhony nem tudott fogadni. Csop '!1emegyszer kere-

. k'k' "b " . k dás 
keken Levő áruraktárrá változott. Nem ritkan alakult ki ha- nyezó volt a munka összehangolása, a huzavonak i úszo o- tartoz o i idejét. 
Sonlo• hely�et Záhonyban is. Ez a helyzet egyaránt nyugtal,a,- lése. Korábban amikor Csopról Záhonyba rakszerelvényt Csop állomás kollektívája nemcsak a le-mnradását pótol'1,, � meghaladó küldeményt keilett továbbítani, az ügy intézése he- ha.nem az élüzemek sorába került. A magyar kollégáknak is nította mindkét igazgatóságot. tekig tartott. A hosszadalmas levelezés miatt állt a kocsi. Je• van mivel dícsekedniiik. Záhony állomás vasutasai is elnyer

A helyzeten változtatni kellett. El kellett távolítani az aka
dályokat, a formai nehézsége_ket. 11:lenjáró, haladó technológiai 
alapokon, az új techn�ka kivánalmainak megfelelően keUett 
a munkát megszervezni. • • 

1964. év elején Lvovban tal°:l�?ztak a �! �zg�tóság .v�
zetői. A cél az volt. hogy kijelol3ek '! kocsiallás c•�kkenese
nek a berakás meggyorsításának a musza.ki-gazdasági mutatók 
megjavításának konkrét útját. 

Munkánkat Csop és Záhony munkájának gyökeres átszer
vezésével kezdtük. Számos intézkedést foganatosítottunk. 
Nagy szerepe volt ebben a_ párt-. és társa�l�i szervek ál�l 
végzett szervező- és nevelomunkanak . .. A fo figye��et a koJ
csönös segitségnyújtásra és a munka osszeh.angolasara fordi• 
tottuk. 

Az elmúlt tél közepén Záhonyban a kedvezótlen idójá�ási_ vi
szonyok köt•etkeztében a tolatási m\w 'cában nagy ne�ezsegek 
merültek feL. Csop vasuiasai tudomast szerve errol, azon-

lenleg hasonló ügyekben az állomásfőnökök - Tkacsuk és ték az élüzem címet. 
Kovács elvtársak - döntenek. Jogot adva nekik az operatív 
ügyekben való döntésre, fokoztuk kezdeményezésüket. Mi pe
dig sokkal jelentősebb problémákra - mint például a határ
állomások üres kocsival való ellátása - összpontosíthattuk 
figyelmünket. 

Nem is olyan régen még Záhony állomáson sokáig tart6zko1-
tak a rakott szovjet kocsik üres magyar. kocsik hiánl!á�n. 
Ez az állapot esetenként csaknem megbénította a hatarallo
mások munkáját. Ezt látva, a Magyar Közlekedés- és Posta
ügyi Minisztérium megváltoztatta Záhony kocsival való ellá
tásának rendjét. Ma ide túlnyomó többségben nem üres, ha

nem rakott kocsik érkeznek. Azokat gyorsan kiürítik és bera
kodáshoz irányitják. Ezzel két proórn-mát sikerült elintézni: 
megszüntetni az üres kocsik futását, csökkenteni a szovjet ko

csik tartózkodási idejét. 
A kocsitartózkodás csökkentéséért folytatott harchoz ak

tívan csatiakoztak Csop és Záhon11 dolgozói. Csop állomáson 

Mélyül a barátsá� a két határállomás kollektívája között 
Július 12-én, a magyar vasutasok ünnepén, Csop ilLomá, 1qg
szembetűnöbb helyén szeretettel készített tábla. jelent meg. 
melyen Záhony állomás legjobb dolg >:óinak fényképei dfaze
legnek, azoké, akik kitűntek a pontos és összehangolt mun• 
káért folytatott szocialista versenyben Ezen a táblán láthatók 
a leojobb forgalmi szolgálattevők, Kedves és Kiss elvtársr. k, 
Révész elvtárs kocsivizsgáló és mások fényképei. A szovjet 
vasutasok napjára hasonló tábla készült Záhonyban is. 

Az ünnepi előkészület napjaiban felm�rült a. két ha+,ír
állomás közötti szocialista verseny megszervezésének étlete is. 
Bármelyik állomás lesz is a, számszerű győztes, a barátsu.g 
győzelme lesz az eredmény. 

.,Országaink közötti barátság - mondotta Hruscsov elo
társ - sok megpróbáltatást állott ki, és a ;obb ;övóért foly
tatott közös haiJ. tüzében még erősebbé, még szebbé vált. 

Barátság - mindörökké.''. 
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A szegedi igazgatóság gondo an Gyorsfénykép 
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, , 1 Amikor Nagykanizsa állo- gyezte meg Varga László. - emelkedtek. Valahol baj van 
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"" ., , . �� torekednt, horm ne csak :71e?- zése tervszerűtlen.. Van olyan 
tőle mindent meg'udhat . . .  - tart.mk, �ne� tovább Jav,t-

nap, amikor egyszerre három 
A Duna-Tisza-köze déli ré-

1 
A kocslellátáson kívül nem 

I 
alá tartozó állomások százain mondták biztatóan. sulc eredme-nyemket. Most azt 

I 
ir-.lnyvonat is berobog Nagy-

szének tGrmelvényei határain- kis feladatot jelent a rendel- , kerül naponta berakásra. A j Pécsi Lajos üzem,:azdász tartjuk legfontosabb felada- kanizsa rendeltetéssel. Ilyen 
kon túl is hírnevet szereznek kezésre álló kocsik vizsgálc.ta, : súlymPr,állapít"is, a lé.üldemé- valóban ki!ünő informátornak tunknak, hogy segítsük az idei I so!< áru kirakását nem győzik 
hazánknak. A belföldi szük- 1 kisebb javítások elvégzése. A I ny�k vasár- és ünnepnapi el- 1 bizonyult. Elmondotta, hogy !ermés betakarítását. Már ki a hagyományos módszerekikel, 
ségletek fedezésében és a kül- 1 gyümölcsérés rövid idószaká- számo:,ha Jér,:,egében megol- 1 a?. e:sö fólévben a tervezett- is dolgo;;tuk hozzá a konkrét más ped1g nincs. Nagykanikereskedelem exporllervei- ban 196 1-ben 30-32 OOO kocsi I datlan probléma. Túlórával és 

I 

né! 12 sz-:ín:ikl<al jobb:m te!- tervet amelyet július IS-tól zsán végeredményben az Pek • teljesítésében egyaránt tényleges elszállítása_ mellett , a pi_henő időre kipdott rendel- je,ítet!6k az áruszá!l!tá�i ter- égrehajtun.k Irányvonatok . tervszerűU;n ér-
je!entos szerepet kap a Kele- legalább 40 OOO kocsi tényle- 1 kezesek mc!;fZC"<!56vel lehet vet. A leadá•i kocsiforgalom 

v · kezletése miatt a vasut el.-
bia környéki cseresznye, ges vizs:;álatát és kisebb javí- 1 csak részben eleget tenni a 39 százaltil<kal haladta meg a veszti a vámon, amit a réven 
meggy, a jánoshalmi, keceli tásál kell a műszaki sukszol- 1 zöldség- és gyi.imölcsforga!om; 1 múlt év azon::,s idősza.kának Hat helyett nyert . . .  
aln,a, i>z Izsák környéki diny- gálatnak biztosí,ani. A folya- 1 ban jelentkező Co1<ozott ige- eredményeit. három g pkocsi nyi! és szőlő. a szegedi pap- matos munka biztosítására , nyeknek. j - Az utóbbi IJ6napokban Ki a legjobb! 
rika, földieper, cseresznye, a Szatymaz állomMra - ahon-

, 

na:Y,n sok épWfonya.17: kő, Igen egyszerü ennek mód-Szatymaz környéki ősziba- nan az orsz.\gos őszibnrack-
K j kai<cs, betonáru ér1�ezett vá- Arra a kérdésre, melyik túr 

rack, a kccs'<eméti sárgaba- termés több, mint 50 százalé- evés a ég rosunkln _ m3gvarázta a ko- �7..ere - követenoo példa le- vezet a versenyben, nem kap-
rack, a makói hagyma. a kát adják fel vasúti fuvaro- csifnrgalom növckedésénelc het más állom.isak számára tunk határozott választ. 
szentesi, m�zólcoi,ácsházi zöld- 2f3ra -, :\ll,ndó kocsivizsgá- l A 1öldséi:- és 1n·ümölcsfel- okát. Nag�-obb ütemben is. A darabárú-!uvarozást úgy - Mindegyik túr ;ól dolgo
paprika, a nogykórösi retek és Jói szolgálatot szerveztünk. vtis1rl?.s, cs:>n1ar.ol:ís és rako- 1 építik a laká.sokat, új iskolák szervezik át, hogy hat gép- zlk, tudásának leg;avát adj4 
salala. Na:;ykclrös és Izsák óllnmá- dás központosítása, vala- is kéSZ'jfnrJ·. Az ü·-cmek ré- kocsi helyett 3 gépkocsival a munkához - hailottuk az 

sokra a d!nnyc- és a szőlöérés mint a va�ú'i rakodások meg- szére gépeJ(,(!t hozn..1k a t·ona- szállítják el július l5-től 6.llomásfőnöktől. 
Szállítási mérleg 

id5szakát a ugy,mcs3k kocsi- gyorsítása lrdckébt'n Szatv- tok. A sör/7!/árban !ii maláta- . . Biró Sándor túrja például 
viz�qúlók:.it és -javító brigá- maz közs(-gb.n és Kecskemé- 1111ár létesül. Az Erryesült Izzó ugyanazt az �menny,�-get. májusban azért nyerte a ver-
dokat telepítünk. · 

1 
ten felvásárló. o.:zt:;lyozó és 300 ho!dnyi terlii0ten meg- Három gé�kocs, ezzel , �e�: senyt, m ert a tehervonatok 

Nem véletlen, hogy a s7e- hútó kombinát lét<'sül. S:ijn,í- kezdte nagvkan';:$-0[ g,;ártele- badul a Z?ldáruk s�Lít.ásá j átlagos terhelésében néhány 
gedi igazgatós:,g dolgozói i;v- N � . 1 . latos, hogy 40 vagon jég be- pének építését. Mcr,!et•ó iize- hoz, a term':'k�takarltas_hoz. A 

I 

százalékkal mege:őzte a töb-
ről évre fokozott figyelemmel C :z:sege,< •

, 
fogad-\sá�a alkalmas _ jégtároló 

I 
meink . is j!'l termelnek. En- �ar:ibá��s,alhtó.s . 6-tol . 2� bieket. Aprifüban viszont 

kísérik a zöldség- és gyü- a méri gelésnél és a napi 60 m,'.i7.sa iei::et ter- nek b:wn111téka. hogy a fel- or�g torti.,mk maJd. Váltot. Kopházl József túrja volt az 
mölcstermelés alakulását, vár- ml'lő hütőrészleg nem tudja ad1si kocsiforqalom az el-�ó _mus�kban dolgoznak a gép-

! 
első. Márciusban H<>1'váth Jó-

ható terméseredményeit. biztosítani n szükségletet. 
! 

félév folyamán 28 százalék- -'<?cs.ive7.etők é-3 a s�.JEómun- zuf forgalmista túrja vezetett 
Bács-Kiskun, Békés és Csong- Kii?tudomó.sú, h'lgy minden Ezért a jég egy részén"k ka! nöi·ekedett. k�k . . A \álJ_a!atok�al _a ta- a versenyben. A helyezések 
Tád megye területéról kerül zöldség- és gyümölc.sszállítás- 1 Szatymazra való fuvarozásá- 1 , n'tcs. kl>zleked<:51 és ipan osz- 1 tehát gyorsan változnak, s 
be?vüjtésre hazánk zöldség- é3 ra kötött fuvarozási szerződés I val is szamolnunk kellett. 

1 
E/üzem s�inl<!n tálynnak SE:f.;(_sé;:ével meg- végeredményben a p!Hanatnyi 

cyumo cs e ese� ne Je en s 
húzódik az exoortot bonyolító A ke_cskeméti telepnek h!\-

A ed . ·ekh t t .,. vál�alatoica!, rune_Jrok 6_-t.ól 18? lesz az első'. ·· --1 f'!  · é k · 1 tő mögött ad.is-,•ételi szerződés 1• . �,V('Ztek. KtJe.olt.ék azokat a 
I 

forma dönt h� havonta ki 

I HUNGAROFRUCT és a be! ., -•- .,__ k U r . ., fim<' , . - A nagykan'zsai vasutasok a 
1észe. A megyei tanácsok me- · · _ rom hut�terme van, 65 vagon z er men. J ez .. ar on,., ó áig és l•ek 6 tó! 2 

1 
zógazdasági osztályai álta .. . ,. jé� tárolási kapacitással. Az , hogy az 11-...,y- = o�ve cn ó á ;1_, árut A végzett termésbecslések, vala- fold ellá_ta�át szolg_áló M,,.K 

19c, . év,· "y,··,mo··ic•ex·p·'rt ld� von_ atok. · átlagos terhelese 12  r ig  VE:5Z""- ' '. :;.z ;. Sl.'J?: versenyben is a közös érdeket 
t 1 1 th tő k kból ra "'' ., ' v �- 1 

1 
l d kocs!;k _J?bb, _kih:u_�.m, _il,t;a, �0 nézik - elsősor_ban arra mint 3. szövetkezetek megyei e epe.e cr e O O • - jére azonban a jégeyári rész szazalekkal me:; 1a a ta a ter az_ on_kolts_-ö . esökkemésenclc I u"""eln,..k , ami a n·epgazdasál!-ér(éke. ítő központjai által gaszkotina� ahhoz, .. hogy -�mn-

nem ké•zu"Jt el 1 ,,,y Kecskf'- vezett szlntet. Ez az ered- 1 1 á 
j = -

-
d f I dasr- kerulő kulde- 0 • .._ • • • 

-, 00 t e ony 'Ve lS l r. nak fontos ·. Mura ker-e.sztúr és összeállított felvásárlási ter- <'!1 e ::i u • metre is szállítani kell  a je- 1 m:n.v fel ev ,uatt . 2� 1 . o.n-
vek alapján i�azgatóságunk m�nyl a_ MA V hn'.atalosan 

1
, get. A telep fels71:,re!tség és nás kocsimegtakan_t-,st Jelen_t. Sok gondot okoz még Nagy- I Gyékém1es h<1•árállomásolc felé 

szállitási mérleget készít. merlegelJen. A f\l\ arozásra 
1 1 - 1 tt á t k" 1 téb a A menetrendsz.erus-ágben 1s kanizsa ál.1om:íson, hogy a I zavartalanul, gyorsan gördül-

k 1 • · u ér'éke ·•aJam1·nt a e a O 5 g e m e en me,.,- • ,_,_ · 
lá .._,_ ég 1 · · 1• ,  -� k ··1t · ·· elegy d é _

eru o . ar - ' ' • .. 1 felel a mai követelmén'-'ek- ert--= el_ Javu . st. '!"". C1lt m rnc,,a ,L�;-,.,nze nem cso - 1  Jon az . A b�rát1 országok zöl s g- tobbny1re hutőkocsikban tor- k 20 ké . 10 . 11 0 m' eg- szeretnek tovabb Jantani. Ha kentek az első félévben, sót és gyúmölcsforgalmának je- lé • ' JJ 'tá m t sz,· Jehe- ne · z,, VI am s 
h �-<� h ... k no sza ! s ne e. haJ'tású villás emelőtargonca eh ez u-.,; ozza.vesszu.-< a o-

(Lőrincz) 

Tömegmozgalommá vált verseny 

lentósebb rész� is m!_nt tran; tővé a hdmér!egelést. Iey az 5 11 ta b" t ít· csitartóZ:-<odásban e!ért 5,9 s,Láru a folugyeletunk ala igen munkaigényes tizedes- vi amos rgonca . 1� os Ja, 
szLiza'ékot és a kocsitortóz' 0_ 

tartozó vonalakon keresztül mérlegelés közbeiktatásával hogy a 4ooo kocsi évi at!utás-
dásba'

n kivívott 2 7 s
zJui'ék

os j�t -�! a felvev_ő piacokr:i. Kü- kell a rakodást ve.E(ezni. Nagy rakodása zavartalan legyen. 
janllás' ' m� azt', hogy � volon�sen Jelentos a bolgar P:J-• j és felelő ségte!J-:-s feladat ez. A pénztári é, elszámolási natk!�rő s•.emélyz-� Ch)' �zol- Hajdú-Bihar megyében, a 

I 
tási ismeretekből, számtanr�dicsom és szőlő,_ a 1ugoszlav Különösen azokon a napokon, munka mr«könnyitésére a gálati órá•:íra 5 v071alkilo- debreceni ;ármú;a.vit6 fiatal- mértanból, müszaki rajzból 1;s sargabarack es szilva. 

t 

amikor .  Szatymaz ál lomáson HUNG�ROFR;UCT-tal, foly- n_ié_ter-telj�J'.tm�y 19G3 �Jső jai voltak az 4,lsők, akik ver- társadalmi ismeretekből kel-
E kettós feladat sorát"\. első- 30. kocsi ósz1barack, Kec�ke- ' tatott targyaJ;isok . oran kér- felevchez képest 2.7 z za:ek-

1 sorban bizto {tahi kel l  a m . llllomáson 40 k?csi _kaJszl,  t.ű� a rov�tl�p?k _sok�z ros!t�s l xal növekedett, akkor elő_t� 
TEE:\1-vonatok zavartalan, lzsakon 30-40 kocsi szolő ke- utián vala elkeszité�et. E to- tünk áll a gyor•fénykép: Jol 
menetrend zerü közlekedte- rúl berakásra. rekvéslink megértő támoga- dolgoztak a nauvi.anizsai vas-
tését. Igazgatóságunk terüle- Nyilvánvaló, hogy az egy- tásra talált. 1 utasok. 
tén a nemzetközi csatlakozású két hónap alatt lezajló forga- Az 1964. évi zöldsér.- és I Szólni kell még • arról L�, 
gyorsvonatok késés nélküli lomra nem lehel létszámban gyümölcstorgalom jelenlegi hogy N_a�·kanlz.sa állom:í.s�;n 
közlekedtetését a Kelebia- tartani ilyen számú mérlegelő csúc időszakában, annak ellc- 1 23 szocml1sta l>rlgád dolgwJ�, 
Kunszentmiklós-Tass, a raktárnokokat. Az évenként nére. hogy naponta küszkö- Két brigád már_ a jelvényt . � 
Röszke-Szeged-Cegléd, és a visszatérő probléma csak a dünk a kocsiellátás és a mér- elnyerte. A futőházzal Jol 
Uikösháza-Szolnok közötti végrehajtó szolgálat áldozatos legelés problémáival, célul együtt��ödnek. Tudják, hogy 
vonalon egyaránt megoldot-

munkája útján oldható meg. tűztük ki, hogy a megter- �� kozose,:i nyerhetik el a� 
tuk. . . . . melt cyümölcsöt és zöldséget eluzem k1tunletést. Az elso Az emhtett su?'ponh �llomá-

a rendeltetésének leginkább félév eredményei �api,i;t sokra mérle��l? dol_gozok _ki-
megfelelő helyre, időben és Varga László állomásf�nök 1s 

rendelése utJan 1gyekszunk frissen egészséges állapotban bízik abban, hogy az ldcn már 
A megyei felvásárló szer

vekkel az évenkénti előkészítő 
tanácskozá,okon és a felvásár
lás időszakában pedig a na
pontkénti személ�·es kapcso
lattartás útján biztosítjuk a 
begyűjtés, felvá�árlás, kocsi
berakás, továbbítáq és a nem
zetközi csatlakozások zavarta
lan technológiáját. 

Egy év alatt 

1 2 7 5 3  kocsi 

A céltudatos szervezi\ mun-
ka fontos. ágára jellemző, 

eleget tenni a kívánságoknak. eljuttatjuk. n4:� fog elmaradni az élüzem 
Zöldség és gyúmölcs azonban 

I 
kituntetés. 

nemcsak a súlyponti állomá- Dr. Susla János - Az eddigi eredményeket 
sokon, hanem a felügyeletünk osztályvezetőhelyetles nem szia.bad eltúloznunk - je-

Utolsó helyen 
a baráti vasutak versenyében 

hogy 1963-ban az igaz�atóság . , 
területén fekvő állomásokról A baráti vasutak között hogy a szomszéd vasutak kés-

1 
is. A 3-as Wiene.r-Walzer JU-

12 7';3 kocsiban 119 854 tonna fo.yó nemzet�özi munkaver- ve adják át a vonatokat. Ez lius 10-én 5 percet vart Ke
zö!dség és gyümölcs került cl- senyben eddig két ízben az indok nem fedi a valósá- lenióld bej ratánál az 1024-es 
szállításra. Az új burgonva nyertük el a vándorzászlót és got. Tények Igazolják, hogy kihal_:1dására. A 802-es __ A_lmás
mennyisége is el<'rte a 409 a ván dorserleget. Az idén a késések növ

e
lésében, a füzito-Komárom kozott 9 

· megszakadt a s1'kersorozat. nemzetko··z1 gyorsvonatok percet várt a 60-as számú vo-kocsirakományt 385-t tonná- · • 503 val, Az első félévi teljesítmények megkésleltetésében a külön- natra. Julius 12-.:n az -as 
alapjtn a :-.1A V az utolsó hé- bözó szakszoll(álatok köztük Albertirsa-Pilis között 17 per-

Miután a zöldség- és gyü- lye n  végzett. első.sorban a forgalo� é,, a ce_t állt .. a __ n�ílt vonalon, m�rt 
mölcsszállításra els?sorban Kis•é keserű szájízzel sze- vontatás a l udas. elotte docogott a 4871::es. J'7-
hútőkocsik vehetők figyelem- reztünk tudomást e kellemet- Vizsgáljuk csak meg köze- U� li>-én a 202� Göd_-Vac 
be, a kocsiintézóségnek nagy Jen hírről. Annál is inkább, lebbről a problémát. A 20l-es kozött 11 percet vart eloreha
gondot okoz a hűtőkocsi igé- mivel a három éve folyó ver- Balt Orient Expresszt június- ladásra. 
nyek kielégítése. A hütőko- senyben utolsók mée: nem vol- ban 18 alkalommal rendesen 
csikra vonatkozó igények ma- tunk. Ezúttal olyan tényező vettük át a CSD-tól, s mint Legyen egy a szó és a lelt 
radéklalan kielégítésére nem miatt maradtunk Je, amely 508-ast csak 8 esetben adtuk 
elegendő a MA V jármüpark- a korábbi idöben erősségünk át  rendesen a CFR-nek. Ilyen és ehhez hasonló péljába sorozott állal( A szállí- voll Ugyanezt a vonatot 12 esetben 

dákkal naponta lehet találkoztási mérleg és a havi tervek A menetrendszerű közleke- rendesen vettük át a CFR-tól 
ni nemcsak a l>udapcsll, haalapjan Időben kérjük a ko- désrőJ van szó. Míg az előző és 6 ízben adtuk c,;ak tovább 
nem a többi igazgatóság terücsikisegítést. Megoldhatatlan ver.senyidőszakokban csök- rendesen a CSD-nek. Jetén is. De gyakoriak az olyan problémát jelent awnban a kentettük a belépő nemzet- Július 1-10-ig négy moz- esetek is, amikor a nemzetkö7J nagyobb tőmegb:m jelentkező közi gyorsvonatok késését, dony vált szo!gálatképtelenné. gyorsvonatot egyes közbeeső gyümölcsök érési idejében addig 1964 elsó felében to- Ez 162 perc késést okozott. állomásokon kitérőben haladelőálló csúcsidők hűtőkocsi-el- vább növeltük a késést vagy Gyakori az is, hogy a m o7.do- tatják át. látása. pontosan belépő vonatokat is nyok hosszabb menettel köz- Minden vasutas tudja és 

A nf'hézségeken átmenetileg megkésleltetltünk. Ennek tu- lekednek. Július 5-én a 202-efi, vallja, hogy a menetrend vas
�gít az NDK hütőszerelvé- lajdon!tható, hogy a nemzet- július 6-án az 5o2-es, július 7• törvény. Köztudomású az is, 
nye, mely főleg a szatymazi közi gyorsvonatok menetrend én pedig az 508-as mozdonya hogy menetrendszerü közleke-
ószibarack-érés idején teljesít szerinti közlekedésében az '1•'ekedett ho..<szabb menet-

dés nélkül nem Jehet jó ered-
, egy-két fordulót. Az INTER- 1963 első félévben elért tel. ményeket elérni. De azt nem 

�'RIGÓ Is bocsát rendelkezés- 61 .09 száza1ékr6J 59,12 száza- Az utóbbi hetekben gyako- elég csak tudni. Tenni Is kel-
t h ·t·k 'k t d 6 k„ lékra estünk viseza. riak a blokk7.avarbó1 eredő lene azért valamit. hogv � ""<'· e u O ocsi a , e m r oze- k�sek is Július 1-15-e kö- netrendet, a vastörvénvt be-lles gyümölcstermés esetén is Az fodokok éa a tények zött 18 ne�zctközi gvorsvonat tartsák. Szigorúbb felelősség-1z egyébként kiváló minőségll 

j 
88 percet késett blokk.zavar re vonást kell  a.Jkal-110,,-,; kajszibarack s·,áz i>q ner ton- Az érdekelt iga7.gató�ágok 

I 
miatt. azokkal szemben , akik ha-

nája v:\lik e r. l • h'i' "\\ ""'ik és a hn•;�füorn·isok ,·e7etói Sok késést eredményez a . <1yagságból. nemtöródömségb51 
hiánya miatt. 1 gyalu·an hivaLkoznak arra, helytelen forgalomszabályozás I megkéslelletik a vonatokat. vf) 

.• 

Tőkés Sáador és Deált Istdn mozdonyl.lkatosok arany jelvé,1�·t 
szereztek. 

(Héjjas László felv.) 

senyre keltek a sz:1kma Ifjú I lett vlzsgázniok. Az elméleil 
mestere címért, még 1950-ban. J felkészültség mellett értékel
Azóta a KISZ-bizottság a ték a fiatalok gyakorlati mun-
szakszervezettel karöltve, káját is. 
minden évben megszervezi a A versenyben részvevő l l2 
versenyt. fő közül, 87 vizsgázott. 17-«n 

Az 1963-1964-es tanév arany, 20-an ezüst, 5-en pedig 
vizsgáit a közelmúltban tar- bronz fokozatú minősítést ér
tották. A fiataloknak szakmai tek el. 
ismeretekből, anyag- és gyár- VoloslnOVS:llkl Ji\noa 

Hogy a szatymazi barack mielőbb 

a rendeltetési helyére jusson 
Az idén is nagv gondot okoz 

I 
kor 35-40 speciális kocsira 

a szatymazi vasutasoknak az lesz szükség. Területünkről a 
ószibarack-szállitás. Különle- 751 sz. gyorstehervonattal, 
ges vagonok, különleges cso- Budapesttől pedig nagy sebe&
magolás, gondos kezclés kell J ségű TEEM-es vonatokkal 
ahhoz, hogy ez az ízes gyü- nyernek továbbíté.st a cülde
mölcs gyorsan és az igények- mények. Szatv mazról Bad
nek megfelelően eljusson a I Schandauba, Brüuzelbe, Stutt• 
határain•kon belül és azon túl "4f'tb,a és számos európai or
a rendeltetési helyére. 1 szágba utazik a barack. A 

A szegedi Igazgatóságnak Is 

I 

küldemény megköveteli, hogy 
meggyülik a gondja, baja. a 751-es menetrendszerint el• 
Szatymazra export hűtőkocsi- Induljon. 
bé' 599. belföldi forgalomra Szatyl1WIZ1'Ól jelenleg � 
s7ellőző berendezésű kocsiból I gyűjtős vapon sárgabarack ln• 
467 és export srellőző beren- ; dul Svdjeba. r,.·,rugat-I\'émet
d�zésú kocsiból 261 darabot 

j 
or3zágba. 3-4 ,·agon hüt<'51 

kérnt>k a mé" hátralévő !dó- nyugati és kP'nt, "r•7�<?0lcba. 
sz. kra. Lesz olyan nap, ami- Salládl Sándor 



MAGYAR YASUTAS 

KITÜNTETÉSEK A VASUTASNAP ALKALMÁBÓL 
Erdemes 

bptak: kitüntetést Sarkantyu József tntezö, Pécsba„ 
nya rendező, Halmosi József el

Magyar Jozser s. ellenőr, Mis- lenör, Bátaszék 1th„ Nagy Már-

1964. AUGUSZTUS 1. 

kolc, Tiszai p. u , S?..1lágyi Já- ton elleJ'.lóT_, �cs T�F�, Tamási 
nos m. fclvi-.� a.ió Nyiregyháza János főintézo, Utasellató ű. v., 
.fth., Szabo_ v'encc1' főellenőr Bá Hetzer Imre fe1Vigyáz6, Ka.pos
taszé.k, Macsal Sánclor f�llen

- var, Szeme_s Endre Intéző, szom
ör . . . Bp., Soroksári ut, Seb.mid; b�thely, Gollcr Ilona s. ellenőr, 
Gyorgy m. fóellcnfü·, Fercnvá- Pa�a PH.� Karva�ts Imre_ f�ln
ros fth., Farkas Agoston !elvi- t:ézö, Ves�_prém-killsc5, Dömöt\lr 
gyázo. ózct, Orosz József s. fel- István ío1ntézc5, Varpalota, Pol
vigyázó, Nyfrcgyhdza P!t., Ju- gár Ferenc e11en6�, Szombathely 
hász Ferenc intézö M.áté-.!alka tth., Fekete Jozsef munkás, 
Som.kuli Károly rÓtiszt, Kiskun� S�zombathe}.y .. szertár�ön., Jakab 
félegyháza, Zántó Lás.zló m. fó- István mernok }.nté_zo, KPM I 2., 
tiszt Nagykanizsa. P!t Ki ·s F Varga József :fo1ntezö, PliSzta-

nos m. ellenőr, Szombathely fth., 
Kun Lá,zló s. J,31\'lgyl:lzó, Záhony 1 

Szegvári Ld.sdó főtiszt. Nagyka
nizsa vonal!őn., Krasznai Józ.sel 
intéző, HaLvan-Salgótarján P!t., 
Biró ru. Ferenc főtiszt, Pilspök
laaány, Kádár Pál m. főintézö, 
Szeged ig., Nagy Ferenc m. föel
lenőr. Bátaszék lth., Katona n. 
István !őellenör, Bp. Keleti Mü
&zakl Kocslszolg. Fón .. Kiss La
jos s, !elvi.g)'ázó, Pécs P!t., 
Puskás Gusztáv m. főellenör, 

A pályafennt�rtásiak nem okulnak ? 

renc' m, iöellenór, Vesip�-küf- 1 sz.abo��s, . Stadle1· •ramás mér-
ső í1h., Balogh Jllzsef s ellen- nök-!om�ező, KPM I 6., Koncz 
dr, Szombathely JármüjaVitó U. Antal töellenór, Autó!u�arozá_�i 
v .• Bodó László !őintézö, orosz- Főn,, Mol11ár. Is�\'.án . toellenor, 
lány, Kakuk .János s. fe!vigvázó, Dunakeszi . JarmuJav1t6 ű. v., 
Ferencváros Plt., Adamek ·Már- Kozma . Karolyné s. ellenőr, 
ton s. ellenör, Gazdasági Vasutak Utaselláto _ű. y.� ?dózes János s.  
szob, Bajusz Ferenc m. s ellen- ellenőr, H1dép1tesl Fön., . Eperje
ör. Szerenc-s íth., K, Tóth ·sanctor si Feren� s. ellef!őr, Pccs ftil.-, 
ellenőr Ml!:ikolc Távközlö F t Both Karoly föln \.ézö, Tataba
F6n., Bánfalvi Mihály cllcnőr

en;-á� n;r.a-alsó, Bán.kuti Arpád m. 
hony, Tölgyesi István 5 eiien- f?mt�zö, :3P· ig., Urbán If. János 
ör, Baja, Hetényi János ·rn. fö- �.,ienör, li erencvilros, . . KtlSsat Isl
intczö, Pécsi ig., Hartmann Já- v� I?l· foellenör, Vac fU1., Pin„ 
nos s. felvigyázó, Barcs, Takács té1 Joiset felvigyázó� Es�t�rgom 
Ilona s. en�nór, Zalaegcrszeo P_.ft., ��ás Joz.set inLezo, Ki-
Szertárfön., Németh Dl jánÖs terógyarto !J. V., Reg

1

ős (Rovna�) 
felvigyázó GYSEV ·e Ferenc felügyelő. Kl M I_-8., Sze
C.serbalmi' Imre ellenőr, A�f;!�� �ely Tamás -!J1Crnök-t_füntéz6, 
dolgozó Főn., Saabarl Lajos m. 1;.BFF, Lukács Jozsef_ intező, Bp. 
s. felvigyázó, Jaszapáti !th.. Pa- JJ;.,  ozv. Sánta . Lászlone ellen-
kol Béla 6. ft:.lvigyázó Záhony or, . Raty.an--;F(-!zesab_�nyi . Pft .• 
Kerezsi Lajos tóellenŐr E ak1 �odák Jozse ... fóelleno['. S�toral-
Já.rmiljavit.ó u. v., Juhász 

sicál- Jaujne!y, Kassai _An_talne el
mán s. ellenör, �pit.asi Géptelep lenor,. DJósg_:y�r-V&sgyar. Molná.r 
Főn, Kiss József " felv·g á . Lászlo !oinrezo, M lkolc lg., Sze
Angyalföldi Pft., GerenJá; �°i- na�i Ga�or s. íelv.1,:;_yázo, Debre
nos ellenör, Tokod, Boda Gyula cen Dél� Pft ..• György Lász;óné 
felvigyázó, Szomb.:i.thely Táv- s. ellenor, Zá.ho_ny, B�ogh Janos 
közlő Fent. Főn., PCter In1re f!:lvigyázó, ��i;�gyhaz� Szabó 
munkás, Dombóvár Szertár, Jó- E1emc.r �- !01n„ézv, . De�r�l:� 
z.sa István lntézö. Békéscsaba, f 1g;, . Lóki Béla mt:rnök-f�int.ez.o, 
Majoros János e. ellenör, Debre- �e:-kes_�saba fth., Tólh �a)os fel
cen, LCva1 Béla in .  főtiszt, Ornis- �gyeto, Szeged ig., Grescber_ La
kolci Pft., Miletlcs Laj06 s. f-el- Josnc s_. tiszt, Sz.eged Tiszai 
vigyázó, Komárom, Machovitsch Szert�r�<Sn., Sarkadi Sz. Ferenc 
László, mérnök: főintéző KPM m. foe.denór, SzE.::ntes fth., Ve-
119., Bertalanlts Tibor 'tőir.tézö, ��rnye�d���nc 

i·&
1un

��á�:: Bp. Keleti, HudAk János rn, s. MAV Komjá� Aladar Kollégium, ellenor, Sátoralj�ujhety fth .• Faze- Eizenberger Fercn-c ellenór, kas Gyula felvigy�zó, Debrecen, Krlsztinavarosl Ptt., Papp I. Ajtai István . titkar, KPM I ·L, András m. föellenör, Szeged tth., Szentannai Laszló főtiszt. Fonyó<l, Deák Ferenc .főellenőr, Gazdasági Bertha tmr.e ellenő�, �ápa fth... Hiv., Lengyel Ferenc fe.lvlgyáFodor Zoltan mérnok fotJszt, Jo- z.ó Hódmezövásárhe'y Pit Mazs�ár�s„ EgrJ Béla föellenör. ro;án Pál m. el1en61:', Debrecen Gepj'!Vlto U. v .. .. Nagy László s. íth., Szalay János főíelügye;ö ellenor, Tav'közlo Ep. Főn., Lo- K.PM 1 4., Tcllér András s. ellenvicska József ellenőr. Nyugati .. P· őr, Rákos .Motorü1.:emf6n., Foga-u., Salla1 _ János m. ellenor, rasl Lajos főeUenör, Keleti '?"Yőr. fth., Laukó_ János s. ellen- szertáriön., Polgár Gyula tő� or, Kőbá_nya-!elso VJII. Felső- Intéző, s,ombatnely tg.. Horgas vez, :e,p1tésvez., Lázár Gáspár s. Frigyes felvigyázó, Kaposvá: felvlg} ázó, ómls_kol"! �-, Ma- P!t.. Zldarlcs György ellenőr, tusz Sándor mérnok fointezo, Kis- Pécs TBFF Hil'.Sák Györ.,.y s k unhal�si Pft., Sarkadi Mihály rn. tiszt, ounaŰjváros, Maréi.; Bél� :föcllenor, Béké�csaba fth., Kuzs- mérnök-föinté-z6, Bp. ig., Meslerne�. Ferenc intéző, Bal�tonszent- házi Sándor felvigyázó, Cel1dögyorgy, Kovács Józsefne s. mun- mölk :Ep. Főn., Ruttkay István kás, Kaposvár ttn., Rononyt An- főintéző, Angyalföld, Martinot.al m_�r.nok .!őinlézö, �opro!1 Yich István mérnök-föintézö. 
Pft., Fulöp La1os s. telv1g:vázo. KPM I,·7., Simon László fö.inté.zö, Várpalota, Palkovics 1:01-r�. s. el- Landler Járműjavító U. v., Mn
len6r, Szombathely Tavkozló és !ina· Tivadar eUen6r. UtasPJlató B�_zt. Fent. Főn., Arad.J_ Géza __ m�r- u. v., crr. ·narvns G�•ula fötana
nok intéző, . Mi!kolci ig., .Gom?ri csos, BVKH., Ktlllös József fő
Béla m. főmtézo, . �zabvany?stt� ellenőr, Nyugati Mliszak. Krám
Fón., . Horváth Istvan. f�lvigyá7 iJ, li 1stván felvlgyá1,ó. HócbnezőFatelltő U. V. J?ornbovi;lr, Vla- vásárhely, Simon lmrE- főellensits Gyula �llenőr, Székesfehér- 6r, Pusztabánréve, Dobos-i Lászvári ?ármujavitó 0-. V., Racs- ló e1lenör, Bélcéscsnba, Barna kó LaJos m. enei:iör, �alassa- János m. intéző, Józsefváros Pft., gyarmat tth. ,  Ko,ács Joz.sef f<l- Csöndes József mérnök Intéző intéző, Ferenc •áros S�ertár!őn., Nagykanlzsa Pft., Bernáth Lé.sz: 
Drexler László ellenor, Kapol- 16 mérnök főintéző. Terézváros násnyék, Bárány Lajos !óel- Pít., Heller József f<'llntézó, P<'cs lenőr, Miskolci l:p. Főn.. Szán- ig., Sindler István 1nté-zc'5, Pécs 
tal István m. s. felvigyázó, Zá- ig., Hajdu János főellenőr, Anhony fth., �sztalos József m_ér- gyalföld, Kállai Miklós s. felvl
nök fOintézo, Szentes _Ep. Fon., gyázó, Székesfehérvár Pft., Bu
Cserny István „nenor, Ház- zás László főintéző, KPM It8., 
kezelő Főn., Vita Erzsébet felvl- Szász Gergely ellenőr, Ferencgyázó, Jegynyomda Főn., �e- város. :cberhardt Rudolfné s. senyl István felvigyázó, . Pus- munkás, Dorog fth., Burza János 
pökladáf!Y, Hortobágyi Adarn rn. m. főellenőr. Keleti ftn., Tol
felügyelo, Bekéscs�ba Pft.. dr. naJ József felügyelő, Tatabánya
Mosonyi Ferenc t..anac.sos, Pé�i felső Lipták István s munkás :fg., ���- Ferenc �· s. felvigyázo, l\ii.Sk�lc fth., Buja Sándor főel� Celld�molk fth., lz.só Fere!'c !ő- lenőr, Miskolc TBFF. Czabiner 
ellenor, Landler Jármu)avitó Gyula m ellenőr SátoraljaüjU. V., Tuczal Gyula rn. főtiszt, hely Pft,_- Cslgl István m. föellen
szakszervezet VeszJ_>ré.m megyei őr. Debrecen t.p. Fc5n., Jenöfl 
bizottsága, Tlhanyvari. Séla rn. Jenó felügyelő, szeged ig., Bukvai 
s. ellenőr, Ferencvaros fth., Lajos m. felügyelő, Debrecen 
Marada József s. ellenőr, Mi�- fth., Pogány Dezs6 föntézö, Fil-
kolc fth., Hámori Frt?yes fo- zesabony, özv. Szalai Györgyné 
felügyelő, Martonvásár, Patay s. munkás, Fere.ncvároo fth.1 János Intéző, budapesti ig„ dr. Toklászka István s. felvigyázó, 
Parragh László tanácsos, bud'a- Dombóvár ltp. F6n., Mészáros 
pesti lg., Benedek János felvl- István főintéző Veszprém vonal
gyázó, Hatvan-Füzesabony! Pft., főn Simon ' László főintéző 
Koncz Zoltán . főtiszt, Miskolc Bp:• ig„ Bódi Ferencné s. tiszt: 
Tiszai pu., Mócz1k . Ferenc mér- Szombathely ig., cfr. Makk Ala-

Debrecen Déli Pit .. Nérnent Ka- A pályafenntartási munkák 
íi!Y e1f;�

1
g;_

őr, 
:,,i;��:;rs���

rka i¾;: gépesítése Jehetövé és ugyan
Merkei Lajos m. ellenőr, Kapos- akkor szükségessé tette a 
vár !tn .. ArsdJ Józsefné s, ellen- fenntartási szakaszok össze-
:: f�2J:z\

d 
Jf!koi:

0��;�. 
L;��� vonását, i lletve azok vonal

József s. fe,vigyázó. Dunaújvá- hosszának alapos megnövelé
ros P!t.. Gelegonya M!Mly fötn- sét. Az átszervezés pályafenn-
�t��t

y!�;�,::t
z
:g.,  iim� �1��! tartási szempontból helyesnek 

m. főellenőr, Debrecen J;:p. Főn., és sikeresnek bizonyult attól 

�';t�".,%1. 1-::,:
vá

�s!;������ ���';;; az egy - éppen emiatt meg-
munkás, Debrecen, Falvai Já- növekedett forgalmi jellegű -
nosné s. tiszt, Székesfehérvár, nehézségtől eltekintve, hogy 

�
ót

;er!��
o

sref.;;:�t"ó, 
Ctg��Í>ö�á�: ilyen körülmények között a 

dány, Balogh Sándor fóellenőr, mu�kacsapatoknak az eddigi
Nyiregyru\za, Spala József el- ekneJ hosszabb utat kell meg
lenór, Hámán Kató fth., öz,·.

1 
tenniük a szakasz székhelyek-

:6!fr ft'.'
0
}��•-N�g";l�· A��; tói a munkahelyekig és onnan 

főellenör, Szombathely TBFF. vissza. 

A dolgozókat és az anya
got száUitó menetek sok
szor nagyon nehezen il
leszthetök be az egyes vo· 

nalak forgalmába 
anélkül, hogy a,;ok ne okozná
nak kisebb-nagyobb nehézsé
get egyrészt a vonatok for
galmának menetében, más
részt a pályafenntartási 
munkaidő gazdaságos kihasz
nálásában. 

A fentiek miatt sok a vita a 
pályafenntartási és a forgalmi 
szakszolgálat közölt. 

Sok a. félmegoldás, a. sza
bálytalanság, 

----------- • • • -----------

A központi_ vezetőség június 12-i 
határozatának 

végrehajtása alapos is1:"ereteket követel 
A központi vezetőség június 

I 
folyásolhatják a dolgozók ilyen sok bosszúságot, kcd-

12-i határozatának vég,rehaj- egé ·zségét. Ez csak alapos vezótlen hangulatot vált ki. 
tását segitó szervezeti kérdé- elemzés és helyzetismerel A sok utánjárás munkaki
sekról elözó számunkban ír- alapján lehetséges. esést jelent. A magas szol
tunk. Most a végreha.itá né- A helyzetismeret több irá- gábti órasz:i m, az irdol,o
hány módszerével Ioglalko- nyú tájékozódást jelent. latlan túlóráztatás idó elölt 
zun'.<. Enélkül vi wnt a megyei és kimeríti a dolgozót, elóidézi a 

A feladatok végrehajtására az üzemi s?.ervezetek nem 
I 

betegszázalék emelkedését. A 
alkalmassá tett megyei és tudják levonni a helyes kö- ma�s betegszázalék további 
üzemi szcrvezetelmek arról Yetkeztetéseket, meghatározni túlóráztatást, igénybevéle,t 
kell gondoskodniok, hogy az az adott időszakában és pers- jelent. 
albizottságok és a-z aktivisták pcktívában a legfőbb fclada
alaposan ismerjék meg ten- tokat, megszc,rvezni a vég
nivalóju.kat. De ez önmagá- rehajtást, felszámolni a hiá
ban nem elég. Ha azt akarjuk, nyoss.-\,gokat. 
hogy munkájuk hatékony és A határozatok és törvények 
eredményes legyen, kezükbe ismeretében mérlegelni tud. 
kell adni azokat a fegyvere- Ják az aktivisták, hogv mi
ket is, amelyek jő felhaszná- ként történik a társadalom
lásával eredménye-;en do!- biztc-sítási ügyek intézése, 
gozhatnak munkatár aik ér-

1 
milven hatással van az üey

dekében. intézés a dolgozók hanguln-
Ezek között els6 helyen sze- tá,ra. !,zy tudják megállapíta

repel a vezetószervek alapve- ni, hc!!y mit kell tennl a 
tó és ez albizottságok mun- munk.akörülmények javítá
kájával kapcsolatos határo- sára, hol és miben kell igény
zatalna'k és a kormányzat ide be ven.ni  a felsőbb szervek se
vonatkozó rendelkezéseinek glt:ségét a hiányosságok fel
alapos megértése. Csak ezek számolására. 
ismeretében képesek megfe- A dolgozók társadalomhlz
leló sz.lnvonalon végezni fel - tosftási és egészségügyi hcly
adatukat. zetével való foglalkozá�t 

A helyzetismeret 
fontossága 

A megyei és a szakszerve
zeti bizottságok akkor ké
pesek eredményesen harcol
ni a dolgozókért, ha jól isme
rik mun:lraterűletük társada
lombiztosítási és egészségügyi 
helyzetét, valamint azokat a 
körülményeket, amelyek be-

nem lehet el�za'kíllani az üzem 
életétöl. Tanulmányozni kc•l · 
tehá� az üzem és a tár<.ada·
lombl ztosítás, illetve az üzem
egészségül(V egymásra gya
kOlrolt hatását. 

Ha hibákkal teli a tár�ada
Iombiztositásl ügyintézés, a 
dolgozók nem, vagv nem 
megfeleló mértékben, ha 
lassú, akkor nem megfelelö 
idöben kapják mee- a z ,'S',,-t 
megilletó szolgáltatásokat. Az 

Kutassuk az okokat 
A megyei és az üzemi szer

vezetek munkájaban nagy 
fontosságú az alaposság. A 
puszta számok csak alapok 
az okok felkutatásához. A 
mun.ka hatékonyságáról ak
.kor beszélhetünk, ha nem 
csupán a tényt állapitjuk 
meg, ha.nem szüló okaikat is 
feltárjuk. Az okok felderüé
se nélkül nem tudjuk meg
határozni, hogy mit kell ten
ni a hiányosságok, fogyaté
kosságok végleges megszünte
téséért. 

Mit sem ér például, ha is
merjük az üzem táppénz.cs 
százalékát - sót ezen belül 
a jellemzőbb megbetegedése

ket is -. ha nem ismerjük azo
kat az okokat, amelyek eze-

ket elóidézték. A megyei és 
üzemi szervezeteink tár:;ada
lombiztositással foglalkozó 
munkabizottságainak nem az 
a hivatása, hogy regisztráljon, 
hanem az, hogy a dolgozók ér
dekében harcoljon a betegsé
gek okainak és forrásainak 
feltárásáért, keletkezésük meg
elózéséért. 

Miért épül magas rezsivel 

a székesfehérvári Diesel-m ozdonyszín ? 

nök-tanácso�, Vasuttervező tt. jos tanácsos, Vasúti F6oszt., 
V., Tótn Janos •· felvigyázó, somlai Lajos m, felvigyázó, Me
NyJregyháza P!t., Papp Mihály zötúr ftn.. Gulyás Antal ellen
m. főellenőr, Nyíregyháza ftn., ör, Anyagellátás! Ig.. Szabó Jó
dr. Bozsó Tibor tanácsos, Sz:e- zsefné s. ellenör, Miskolc Ti
,gedi ig., Kazinczy Károly m. szai pu., Somos Pál. m. fó1nté
főellenőr, Kecskemét fth., Mécs zö, Veszprém Pft.; Varga László 
Barna O�tóné int.éző, Erdősmecs- ellenör Bp. lg. Kövesl Ferenc 
ke, Göbölös József m. intéző, felvigyázó, Tap�lca Pft., Horváth 
Kaposvár Pit., Pletiel Róza s. Imre m. főellenőr, Sopron tth., 

munkás, Dombóvár :E:p. Főn., szabó v. István, m. s. felvlgyá
Dömötör Geza főellenőr, Felső- zó. Dombóvár !th.. Villányi rst- A Dunántúl dieselesíté�i tesítmény átadásának végsó 

l 

az anyagot. Sajnos. gyakran 
rajk, Harmati Ferenc fölntézó, van főintéző. Záhony, Vágási programjában központi helyet határideje : 1967. július 31. órákat is vesztegelnek a ko
KPM I •J., Bárány Gyula ellen- Imre fölntézö. Miskolc lg.; Kiss kap a székesfehérvári Diesel- Tehát kereken három év áll esik az épít�ezés ,,kapu1·ában .. , 
őr, Misk<?lc JármOjavít.ó U. V., Ferenc s. felvigyázó, Szolnok 
Pintér Dantei s. munkás, Land- Pit., Aradi János s. ellenőr. mozdonyszín, amelynek építé- még az építók rendelkezésére. míg szabad utat kapnak. 
ler Osztószertár, Lóczt János m. Komló, Habok Lajos s. ellenőr, se 1962-ben kezdódött a jelen- _ Sikerül-e betartani a ha- Az építkezés vezetóinek 
intéző, budapesti ig., LakoSl Er- Tapolca szert.árfön., Köves Já- legi fütóház tószomszédságá- ta'ri"do-t•. nemhiába fái· a fei·ük, hiszen 
nő mérnök főtiszt, Szombathely, nos m. főintéző, Pécs TBFF, b Rózsa Józsefné s. ellenőr, Cell- Burán Károlyné Intéző, Közp. an. A feladatot a Budapesti Borúlátásra ma 

rengeteg energia, idó, pénz 
dömölk sz_ertárfön., Záborsz�I 

I 

számviteli Főn„ Lesták Pál m. Magasépítési Fónökség székes- még megy kárba a fölösleges 
Jóuae! ellenor, Miskolc Jármu- föellenór, BBFF, Hartyáni Imre fehérvári építésvezetósége nincs okunk - mondja Papp anyagmozgatással, ácsorgással, 
javltó U. V., Kovács Jó,sef . s. m. főellenőr, Székesfehérvár k Ernö fóépítésvezetö. - A ma.- .. 
ellenőr, Zal�eg�rszeg fth., Pin- fth.. Vörös István ellenőr. apta. A rekonstrukcióhoz gunk részéről mindent elkö-

uzemanyag-felhasználássaL Ez 
tér Lajos fo!elügyelő, Vácrátót, Dombóvár veress Pál íőfel- tartozó hatszáz személyes az állapot örökös vitát provo-
Bátor! Istvánné Intéző, buda- ügyelő, Bp. lg., Kónya Ferenc f<l- mosdó-öltözö és az irodaház i,etünk, hogy Dunántúl első és kál az építésvezetöség és a 
pesti lg., Tőzsér András m. ln: ellenőr. Debrecen. Kiss László el- , lk. .. 1 zí legnagyobb Diesel-centruma a • ki U -
téző. Bp. __ Mozgóp!t., Hutás Já. lenőr, MBkolc :E:p. Főn .. Pálmai mar e eszu t. A mozdonys n tervezett ídöben megkezd1·e 

m
é
usza e enorök, illetve 

nos mérnok-!őtanácsos. Székesfe- Gyula 8 tiszt. Szombathely és a szerelócsarnok vasbeton- P nzügyi szervek között. 
hérvár Pft .. Kenesei Lajos !el- TBFF FeÍföldi István ellenőr elemeit  is beépítették már. múkbdését. De ez nem csupán A székesfehérvári Diesel-
vlgyázó, Budaörs. Gyors József Hatva'n, Pasztusák Gyula m. f6- Több ezer tonna betonkeveré- r

É
ajtunk, építölcö� múlik. mozdonyszlnt eredetileg 42 

s. ellen6r, _Vác, Kövesd
t
t
t á

Jó
yt
z��f ellenőr, Diósgyőr fth., Döbrönte ket használtak fo_l, csak 

PP_ en ezért nem is lehe_ tunk millió fon· ntra tervezt'k, s ha munkás, Közp. Nyom a v n • Tibor tntézéi. Pápa, Pálos Géza a sze- t l dt k " 
"' 

mert mindkét szolgálati ág 
igyekszik a maga érdekeit 
biztosítani a másik szolgálati 
ág terhére is. Midez sokszor 
utasításellenes gyakorlalhoz 
vezet. 

A probléma sürgós rende
zésre vár. De addig is, amíg 
ez megtörténik szükségesnek 
tartjuk annak kihangsúlyozá• 
sát, hogy semmi sem indokol• 
ta azokat a forgalmi és mun
kavédelmi jellegű szabálysér
téseket, amelyek február 14-én 
Ukk és Türje között 3 dolgo
zó halálát és 8 sérillést, ápri
lis l-én Isaszegen 8 dolgozó 
sérülését, július l-én Hatvan 
állomáson 5 dolgozó súl11os 
sérülését okozták. 

A fen ti tragikus kimenete-
1 ű események után olyan be
nyomás alakult ki bennünk, 
mintha senkii sem tett volna 
semmit hasonló balesetek 
megakadályozására. Az ilyen 
menetek túlnyomó többségé-. 
nél olyan nem.töródöm, fele
lőtlen, utasításellenes szolgá
latellátás tapasztalható, ame-
lyek magukban hurcolják 
még súlyosabb kimenetelú 
balesetek bekövekezésének le
hetőségeit. 

Lépten-nyomon tapasztal
ható sebességtúllépés, 
helytelen S'l!erelvényössze
állitás, helytelen rakodás, 
a. dolgozók meg nem en
gedett módon történö utaz-

tatása. 
Változatlanul semmibeveszik a 
forgalmi előírásokat, sokszor 
az illetékes felügyeleti sze. 
mélyek jelenlétében is. Mind• 
ezek azt a látszatot keltik, 
hogy eredménytelen volt a 
vezérigazgató elvtárs által el
rendelt, és azóta végrehajtott 
vágány- és pályafenntartási 
kiskocsivezetók rendkívüli 
vizsgáztatása, a fenti balesete
ket követóen kiadott óvó, fi
gyelmeztető rendelkezések. 

A szakvonali ve?.etók fele-
lósségének kihangsúlyozása 
mellett 

miért nem tesz ha.tározott 
intézkedést a szakszolgá
lat munkavédelmi szer• 

vezete? 
Fel kell vetni ezt a kérdést, 
mert szinte bizonyos, hogy a 
munkásvédelmi apparátus ak
tív tevékenysége nélkül 
minden egyéb intézkedés el· 
lenére - nem szűnnek meg az 
említett esetek. 

Sokszor kifogásoljuk, hogy 
a vasút műszaki, technikai és 
az ezekkel szükségszerűen 
együttjáró szervezési fejlódés 
túlságosan lassú. A fenti je
lenségek pedig azt bizonyít.iák:, 
hogy a fejlódés nyomán felve
tódó problémák megoldása 
még ennél is lassúbb tempóju. 
Az elrettentó példák nyomán 
nagyon idószerű. hogy a kon
zekvenciákat levonják az il
letékesek. 

Fehérvári József 
a VBO vezet�je 

Miért nem kapnak vizet 
Július 20-án az 1215/a szá

mú vona t  személyzete sem 
Balatonszemesen, sem Bala
tonaligán nem kapott ivóvizet. 
Aligán azt a választ kapták, 
hogy víz, csak a mozdonysze
méLyzetnek jár, a vonatkísé
rőknek nem. 

Vajon ki adta ki ezt az an-
tíszociális rendelkezést? 

F. I. 

Megvállozoll 

körülmények 
Dobos László főellenőr. TB!l:F, felügyelő. Bp. lg .. dr. Kéry Sán- relócsarnok építéséhez közel e_1esen nyugo a. ' fz a„an- ' megépül .  büszkesége lesz nem-
szabó János s. felvigyázó, Sár

0
os

J
- dor főintéző Debrecen. Orbán 1000 tonnát do mu_nk<:-erovándorlas mel_lett I csak a Dunántúlnak. hanem Lesencetomaj hosszú ideig 

patak, Hágen Béla ellenőr. - Lászlóné s. ' ellenőr. Vác szer- • � ugyanis igen magas Tezsivel # lh l 
miskolci Pft .. Gönczi Miklós fő- tárfőn.. Nováki Béla m. főel- A hatalmas c-sarnokokat te- . . . • az ee-esz magyar vasútnak. De e anyago t állomás volt Ta-

ellenór, Nyékládháza, Ci16
tárl

F�;- Jenör. Mlslrnlc ftn., T. Nagy Lász- , 
len magasnyomású kondicio- epitiln!<. A f?Ly�matos mun�at kérdés, nem lehetett volna-e valy mepi·áltozott a helyzet: 

la főlnlézö, �ry�gv�sg 
fóellenör' ló s. ellenőr. Bp. Magasép. Főn ., nált levegóvel fűtik, Ugyan-

csak al_land0. a.t�sop?rtos!tás- ezt olcsóbban, az építók sok- ,,manyt és új váltóőri bódékat 

������ö
c
s�Y Ka�a� Lajos m. s'. �=�:,. �n

0
<;;.tii L���l!yá�i•el��i�: csa1;t_ ezzel a berendezéssel 

sal tudJuk . bi:toSi_tam,. Sa3nos, szor bravúros munkaátcsopor- kaptak. A d.olgoz6k tgyekez

!elvlgyázó, Záhony 
11
th., 

h,romiZ�� Bp. :E:p. Fón., Peczár tstván el- oldJák meg nyáron a szellóz-
ez 

S��m '"t,',nd�g :•ke{ul. • tosítása nélkül biztosítani az nek meghálálni a oondosko-
János m. intéző, Ny r;fY

g1
/a

ellen- 1en6r, Győr. Müller Márton el- tetést is. Tíz alvállalkozó 
ne ez�ege O oz az �s. egyébként reálisan megszabott dást. Horváth Györg� á!!o-

vasut fth., Bancsl ar ő- lenőr utasellátó U. V., Bulrovlcs · k d . hogy k':zdettol fo_(Jva_ csak pil- határidőket ? S ami a végle- 1"tisfónök és Tóth Lajos for-
lír, Debrecen, Dlkán Lajos ö' - Pál m. ellenőr. Győr Pft., Pász- �zerv ma� meg ez te a sz1_n la.natny, anyagszuksegletünket �es határidót és költ<éget 1·1- qa!mi szolqá/attevő kezdemé
lntéző. '<elebia, Aszód

da
i Pái, �l�s tor János m. s. ellenőr. Miskolc es szere!ocsarnok berendeze- tudjuk tárolni a munkahelyen 

tézll, �alocsa. d
szon

TBFF �otos !th.,  varga ,Tózsef m. felvl�yázó. sének felszerelését. Az olaj- Az e'pitk . k .. ti k 
.. · Jeti. a pesszimi2mu.s árnyékát nyezésére kicsinosították. vi• 

!öellenor, Szege . • Mátészalka ftn., Szabó r. István tá l · k, • • , . ezes ozve en or- is félretéve, fakadnak a kér• rá11gal ültették be az állomás 

�ózsef s. felv!gyazó, Kecst;�f:: ellenőr, Bp. ll:pU!etfentart. Főn.. _ro_ ona kazanh9:zn� az ev nyeke annyira zsúfolt, hogy dések :  nem drágul-e indoko- környékét. A szombathelyi 
�ttyl

dr 
A�fvia1!�int�i�•dor taná- Timár József m. ellenőr, Szeged veg4:re �ell, elkészulm. A da-

, 

a központilag érkező építési latlanul továbbra is a székes- i17az11atóság pénz;'u talomban 
"5o�. ·Jogügyi Hivatal, Nyékl flh., Gil!An Ilona s. munkás. fl;P�Yák. htd_�z:r�ezetek .:'eze- anyagokat három kilométer f h 

1 

Sándor s tiszt. Debrecen Jár- Hatvan. Bökő Károly m. ellenllr. tekernek bekoteset, az osszes távolságra tud1·uk ta'roln' rn-
e �':'á�i építkez_és?_ F.ll<é•zül-e része�ít�tte a. i:osúta!nap al-

t h 1 . . . •· hataridore Dunantul Diesel- lcalmabol a lelkes tarsadalmi 
müjav!tó o. v., Pere Józsefné Békéscsaba Pft .. Sárfalvl Dezső e_c _no og!a1 . szereléseket_ 196�. nen, a. szükséaletnek megfele- centruma? munkásokat. 
„ ellenőr, vasutasszakszervezet, m. intéző, JBFF, Karácsony Já- vegere feJez1k be. Az egesz le- 1.öen gépkocsikkal hordJ.uk be Várku!i Miklós Bognár Károb', 



1964. AUGUSZTUS 1. MAGYAR VASUTAS 

z szervezetü k nemzetközi 

te e yse 
Az utóbbi néhány évben a hogy r�mazzák hazánkat, 

szakszervezell munh.-ának elferdítsék a való i�azságot. 
egyik rés�évé, fontos felada- Különösen az ellenforradal
tává vált a nemzetközi tevé- mat követően folyt dühödt 
kenység. Nem állíthatjuk, hecckampány ellenünk és ré
hogy korábban a nemzetközi 

l 
sze van e hazug propaganda 

élet főbb eseményeivel nem a rágalmak zömének szétzú� 
foglalkoztunk, de távolról sem zásában, hogy a legkülönl>ö
olyan intenzíven, olyan je- zóbb ors.u4;ok munkásainak 
lentőségéf; megillető súllyal, százai, ezrei ismerték meg a 
mint m0st. A nemzetközi valót és nem rettentek vissza 
munka akkor került igazán azt hazájukban el Is monda
a megillető helyre, amikor a ni, leírni, közzétenni. 
Szovjetunió Kommunista 
Pártjának XX. kongresszu-
sán, majd az 1957-es és 196O
as mos2>kvai nyilabkozatok
ban meghirdetésre került a 
békés együttélés politikája. 
E politika jut kifejezésre 
pártunk és konnánvunk bel
és killpolitikájába.n egyaránt. 

Politikánk helyességét 
az élet igazolja 

Ápoljuk 
a munkásszolidaritást 

detek ellen, hallatjuk szavun
kat, ha sérelem éri a szakszer
vezeti és egyéni szabadságjo
i.oka t bárhol a világon. 

ik a vasút hangjait kutat� 'le 

Tótka Károly. 
Szeged 



• 

A sebészorvos első magyar bajnoksága 
Július közepén egy hétig fiatalok is jól vívtak. A nőknél 

volt hangos a Nemzeti Sport- Bóbis Ildikó volt a csapat kicsarnok a legjobb vívók ki- emelkedően legjobb vívója, A áoltásaitól. A magyar bajn.)k- csapatban mindvégig ellenállság ebben az évben is sok hatatlanul vívott, s valósággal iz.galommal, meglepetéssel j lelépte az Újpesti Dózsa és az szolgált mind a nézőknek. OSC válogatottjait. 
�in� a szaken�bereknek. F�r- Kard egyéniben kellemes 11 torbe_n példaul meglepet�- meglepetés Mendelényi Tamás nek _szam1t Gyarmati_ baJ- dr. jó szereplése. Mendelényi no_!<saga, Kamuti �eno �r. több mint tíz éve versenyez az elott. Dc m7glepetes az is� élvonalban. Eddíg azonban h�gy '.' tavalyi baJnok Kamuti még nem sikerült magyar baj�asz!o nem k_�1;11t  be a leg- nokságot nyernie. A 28 éves Jobb nyolc koze. A BVSC sebészorvosnak tehát ez az elférfi tőrvívói tehát mér�ékel- só m�gyar bajnoksága. Ezt ten szerepeltek az egyéni ver- sem volt kö,rnyú kiharcolni. senyben. Ugyanezt lehel el- Annál is inkább mivel a dönmondani � n?król is, h_iszen a tőben könnyebb' sérüléssel vín.i;olc� _dontobe egy":dul Ko- vott. De így is volt akaratv�csne Jutott be, aki a hato- ereje küzdeni, s ez meghozta dik helyen végzett. a régóta várt eredményt. A csa'?atbajnokságon már Párbajtőr egyéni döntőben a jobba� v1vtak a vas_uta_s ve1;.- szclno-k:i B. Nagy és Sági (BVSC) :senyzok. Ennek koszonhetö, k . . lt t • k t hogy a férfiak és a nők a ·epv1se e a_ vasu as s2;ine ': . 

· T ú '  t" D · 1 B. Naq11 Pa! Nemere es Ba-na;r, r!va is, Jpe� i ozs� e: rány ,.;,ögött a harmadik, Sági gyozesevel elnyertek a ba,1nok1 ed' . 1 a-d'k h 1 ég címet. A férficsapatban főként P 
tt'g a nyo c I e yen v -

annak tulajdonítható a siker, 
I 

ze 
hogy a válogatottak mellett a - ,·i -

MAGYAR VASUTAS 

Idejében szólunk 
A nagykanizsai kocsirako

mányos átmenesztök szimpla
ablakos munkahelyén az ab
laküveget nagyrészt papír he
lyettesíti. A helyiségek huza
tosak, télen kifűthetetlenek. A 
hibák kijavítását már számos 
esetben kérték, de eddig kéré
sük nem talált meghallgatásra. 

Reméljük, hogy az idei te
let, már nem ilyen körülmé
nyek közt kell átvészelniük. 

Foki István 
Budapest 

KÜLFÖLDI 

VENDÉGEK 

Szakszervezetunk meghívá
sára tóbb küUöldi vendég tar
tózkodik hazánkban. E11géniusz 

1 Grocltal elvtárs, a Lengyel 
Vastttasok Szakszervezetének 
főtitkára július 31-től ha
zánkban tölti szabadságát. 
Július 29-tól Magyarországon 
tartózkodik tanulmányúton 4 
nyugatnémet vasutas fiatal. A 
svéd vasutasok 24 tagú kül
dör..sége augusztus 2-án érke
zik hazánkba. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
Dr. Mendelényi Tamás, ma• ve!el

1
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a �2!1����; gyar bajnok, �Jt'e

e;;nebc aJanljuk a kdvetke-

1964. J\ UGUSZTUS 1 . 

Vetítettképes előadást tar• l - Ipari televízióval tartják 
tott a györi állomás oktató- megfigyelés alatt a forgalmat 
termében az elmúlt napok- az újjáépülö szolnoki pálya
ban dr. Ferenczy Imre, a cs<>- udvaron. A gurítódomb éghaj
mópont üzemi és ellenörzö or- lati helyzetét és a kocsik 6e
vosa a Brüsszelben megrende- bességét az irányítótoronyból 
zett 16. nemzetközi vasutas radarberendezéssel ellenőrzik 
eszperantó kongresszus érde- majd. 
kesebb eseményeiről és élmé
nyeiről. Az elöadásról a győ
ri rádió is hirt adott. 

- To1:ább bővül a magyar 
vasúti személykocsik exportja, 
A csel,szlovák vasútak kétft!le 

- Térítés nélküli ,·éradó- 1 típusú személykocsikat rendel 
napot tartottak a Debreceni a győri Wilhelm Pieck Jármű
Járműjavító Vállalatnál. 162 J ipari Műt·eknél. A gyár a. sztil
dolgozó 5-0,8 liter ,·ért adott, lítást 1966-tól 1970-ig bonyo
közülük 83-en első alkalom- lítja le. 
mai. Az emberi segítségnyúj
tásnak ezt a szép példáját fő
ként a fiatal dolgozók gyako
rolták. 

- Három órával csökkentet
ték a kocsitartózkodási időt a 
zalaegerszegi vasutasok a 16-os 
AKÖV és az állomás közötti jó 

- A betakarítási munkála- együttműködés eredményekép
tqk11ál 1111újtott segítséget a pen. 
dombórári pályafen11tartási fő- I . . . . 
11ökség I. ptilyamesteri szaka- . . - Elekt:"�m_a�mku_s valtót 
s�án működő Vasas szocialis- i es beJarat1 md1t0Jelzot helyez
!; brigád julius 17-én a kurdi ' te� üzem_be_ a !öl_dalat�i ".a,;út 
termelős:öi:etkezetnél 35 fokos I Szec?eny1-furdonel levo vegál
höségben. A _leµnagy?bb szo�- I lomasán. 
galmat a brtga� _ke� leg,do- - Tizenegy órás sztrájkkal sebb_ tagJa. _llfaroczi es Papp tiltakoztak július 28-án az elvtars tan usitotta. olasz vasutasok, mert a köz

- űzembe helyezték Japán
ban az első ei:(ysinü vnsutaL a 

Tokiótól é,zakra kkvő Niko 
é,; Kirifuro fürdőheJy között. 

lekedésügyi miniszter nem 
hajlandó tárgyalni a szak zer
vezetek képviselöivcl. 

- Május régén meghezdte 
- Oszt rá ', vendége uolt a m11nk�ját a bulgáriai Dil!tit-

--------------------------- 29. számból: 114 0;7 1964. t/J. A. 
A beruhHzésok megva lósitlli:iában 
eredményesen részt \'e\·ó beru-

györi i-asutas eszpera ntó szak- �01,graci;ba n  „1�_tes1tett_ bolgar
csoportnak. Mi1111a Hörbi11ger f Jugoszlav �ozos �ta��l_lomás. 
látogatott el a györiekhez , E7zet a_ �e_t orszag k?�ott _t�
Knittelfeldböl. uabb rovidult az utazas, tdo es 

Uszómesterek egyszerűsödött a határkezelés-LabdarÚgÓ üzemi kupa �tf
6
!'z6fi t•r�•1g�_ <�-ta;t•'áifi 

N • há 6 
P. M. sz. Utasitás vég1·ehajtása-

A legizgalmasabb vízilabda-rangadón sem fütyül annyit a mér- y,regy Z n ró
Íia na 1.91H. TIB. D. A szegedi 

- Nemzetközi feh•llágositó se! járó munka. 
szolgálat kezdte meg műkö-

kózés játékvezetője, mint egy-egy meleg , asárnap a Szőnyi Nyíregyháza álllomás szak- ����:;R.��J:�t-��kra utazók me-úti vasutasuszodában fütyülnek az úszómesterek. Két;•\gtelen, szervezeti bizottsága a sport- 133 38311963. 1 a. E. A< lrányvoh
. 

ogy a fürdőzőkkel zsúfoU medencék partján nagy felelősség 
I 

kör elnök:,égével labdarúgó natoJ< kép,.és�vet � premizálásahárul rájuk. Hhzen ők őrködnek a gondtalanul fürdőzők üzemi bajnokságot írt ki.  A �=]y.,i::��;�olatos telad�tok sza
iesti épsége felett. S ha észreveszik, hogy valaki megszegi a vándorkupát háromszor egy- 30• szAmból: ua 150111164• 1 a. n. .,békés" fiirdö,:és szabályait, élesen harsan a flg�•elmeztetii síp. más utáni, vagy öt, zöri el- Felhivas a ,·asutasok részere ·s ha ez sem eleg, a szigorú tekintetű. de mindig tl'éfás ked\·ú nyerés ese1én k9pja meg a újonnan kiállltá,sra kerllló 26ld 
Marci bácsi - Csinger Márton úszómt>ster - szóban is fi- Je<74o„b " zerm· �sapat ,.,,.lJ'uk és piros sz!nu lguolványokh�z 

dését július elején a nagyobb 
balatoni állomásokon. A hét-
vé"i csúc forgalom Idején több 
n:velvct beszélö va uta�ok ad
n�k felvilágosítást a küllöldi 
utasoknak. 

h 
�J v U - • � , nti.k&éges arc.képek beszerze-gyelntezteti a rend betartására a szabál�·talankodól,at. A ogy minél több nem aktív 

I 
sére. strandmedence köriil gyakran ott látni Páhok lsh'ánt. Az sportolót kapcsoljanak be a 11& 043 196_4. I./3. e. A munkás_s,ál

�kori folyamúszó-bajnok, mint nyugdíja.� ha\Onta két hetet labdarúgásba. �!!����1�
ködesenek egé,,..egűg; t  Új könyvek tölt a strandmedence partj.in, 

Páhok István Csinger Márton 

(Hemzó Károly felvételei.) 

Vasutas Kupa 1964 
Az NB I. B-ben szereoló f 

vasutas labdarúgó-csaoatok j vezetői annak idején megál
lapodtak, hogy a tavaS7.i for
duló befejezése után, a fel
készülési időszak alatt, Vasutas 
Kupa mérkőzéssorozatot ren
deznek. A gyöztes elnyeri az 
1964. évi Vasutas Kupa ezüst 
serleget. 

A mérkőzéseket két for
dulóban bonyolították le. Jú
lius 5-én Miskolcon a Mis
kolci VSC 1 :0 arányban le
gyözte a Budapesti VSC csa
patát. Ugyanezen a napon 
Veszprémben a Győri MAV
DAC 3:0 arányú vereséget 
57.envedett a Szombathelyi Ha
l.adástól. 

Január 1 -től Ko,·ác Lajos: A nöor\'Osaál 
(Medlcina) 

iíi arcképes igazolvanyok 
élet a nők munkáJ4v.al es 

megbetegedt'sel,rl kapc,;otato,,an 
mlndcnn.1p uJ.bb é,, ujabb prob
lémákat \ et fel. A l<ónyv oélla 
választ aant ezekre a k rd sek
re, to\·abbi tájékoztatást a laiku. t 
legjobban érdckló nogyogy..sz.ati 
mcgbetegedé�ekról és azok meg
clöZésérOI. 

. !?6.3:_
,
ian_uár _ l-től . új rn;m- f Az arcl<épet kemény kar

táJu zo,d, 1lletőleg piros szmü t.onra felragasztani nem szaarcképes :iga2o.lványok kerül- bad. Az arcképe igazolvány nek kiadásr!'-- Az igazo�v�r- ltiállitásáhOCl; fél évnél nem hoz az egy ev szollgálati 1dot rp«obben kész" lt edd . Simon lih'án: GyOmölcsoltó 
betöltött alka,Jmazottak, a -;- u , ig mas 
nyugdíjaSQJc és igényjog06u1t célra fel nem használt, sértel
családtagok 40x40 mJlliméter len szegélyű íényképeL f0gad
nagysá.gú aroképet szerezze- na'k csak el. 

(Magvető) 
Tizennégy munkás esztendő 

��r�.!�i�ítfsr;
9

6!��t3 A fentiekre vonatkozó uta-
igawlványokhoz felhasmá!- l sfl:ás a Hivatalos Lap 30. szá· 

0 949--1 963) gazdag termését fog
lalja dús .fi.íz.érbe ez a vátogauis. 
A magyar tatu szlneit, hangula
tait, változásait, életének gazdag 
faelt villantják s tálalják elenk 
f'ze--k a versek, a maguk egyszerü 
öcszintesei.rébcn 1s paratlan re-
tnek.léssel. ható 1egyM, mában jelent meg. 

TersAnszky J, Jeni!: A cfda ts 

a szuz (M.agvetó) 
Majdnem ezer oldalas kötetben 

Sza'mok egy ko··nyvta'r e' lete'bo"I ��1�:�;�ib ös����élk�
dó 

ltls��é� nyeit. hosszabb elbeszélésélt. Kt-
1 ..melkedlk '.közülük a Vlszontlá· 

tásra drága, mely annak idején Szegede-n -nemcm·k a va.s
'Utasok, hanem az alsóvárosi 
1.a.ka!Ok is szívesen látogatják 
a. Petőfi Sándor Művelődési 
Otthon könyvtárát. 

Az otthonosa.n be1'endezett 
8100 kötete.s kön11Vtcír szabad
polcos rendszerrel mt1ködik. 
Heti 3 na.pon cit 4 órai -nyitva
tartássaL áll a. látoga.tók ren
delkezésére. Ellátja. könyvvel 
a; B fiókkön1fVtárat is. A köz
ponti könyvtárban a. beirat
korott olvasók száma 575, a: 8 
fiólckönyvtárba.n 204 fő. 

A kö�J)(>nti könyvtárat 1964 a fiatal Tersánszky els6 ltirob-
e!ső -ne{1j/ hó_napjában 3126 ��:r>::ern,;lt.

h�sr�r ö�� esetb�n kerestek „ fel az .?loo_- kuki Marci kalandjai mellett sók es 13 524 kötetet kolcso- egész sor kisvárosi tárgyú kis
nöztek. Az idén könyvbeszer- regényben elevenednek fel a haJ
zésre 10 OOO f<Yrint egyéb költ- dan! magyar vldcl< Jellegz.etes 
ségekre 5000 f�int áll a alakjai, 
könyvtár 1'endelkezésére. Nagy Péter: szabó De7.S6 (Aka• A vasuta.ssza.kszervezet köz- démial Irodalmi Kt;ny\'tár) 
pontja. 100 OOO forintot bi.zto- Az ellenforradalmi korszak leg-
sít új k.önyvtárh€lyiség építé- ��g����i é;

e
it

1
��:t')'

0
���= sirre. Bizonyám az új, mo- ráját állilJa elénk ez a páratlan 

dern, az eddiginél na.gyobb alapossággal megírt munka. Hogy 
könyvtár megépültével 11W!g :�tI��";ró�••j

11 
h�f!f!s 

éskö��
g
� jobban növekszik az oh:a.sók kórképet Nagy Péter e széles száma, tovább javul a könyv- skálájú művében, mely e�yben 

tár tevékenysége. �u���';,
n
;e;��;'�

k 
hci

0

'Js J:;Jfi��!;!� Sz. S. krónikája. 

A szerkesztöség üzeni 
Sziládi Sundor, Tótka Károly, 

dr. Bankfalvy Gyula Szeged, 
Bognár Karoly, Oanc.ti, József 
Tapolca, Ki!-s LaJos Alsoö�, 
Pintcr Lajos VH.crátót, Fcny-
ses Antal Baja, Nagy Sándor 
Bé.kl-scsaba, Volosinovszkl János. 
LeiU Ferenc Debrecen, Kisvár-

dai Jlinos l\.11skolc, \'ugó l.ásl.ló 
Nagykata, Perlaki Gyula Sop
ron. Markos József ZaJaegcr--

1:;zeg. Leveleiket lapunk M,)'aai, .. 
bpz felha�ználJuk. 

RCd!'l András Heve�. Telek 
László Debrecen. Hon·lith u. 
Ferenc Kiskunhalas, Mar 06 Jó
zscI Zal.a�gerszcg, Kovács Lász„ 
ló Gyongyös, Péter Vendel 
Pécs, Ki�s Lajos Alsoör�. Bakay 
Elek Veszprém, dr. BánJdalvy 
Gyula Szeged, Boldizsár G�ula 
BckéJ,.csaba. Len•leiket lUettkes 
ht>l)·re tovabbftottuk. 

Dancs József. Tapolca, S1.ilcs 
Ferenc Hatvan, Behán Roz..sa. 
Kazincbarcika, Fokl István Bu• 
dape!it, Szilád1 Sándor Szeged, 
Pintér Lajos Vácrátót, Lelt! Fe• 
renc Debrecen. lrá.salkat hely• 
szOke miatt közölni nem tudjuk. 

Porpl\czy Dezső Szeged MAV 
Igazgatóság: GUnyos hangú le
velet nem méltatju.k válaszra. 

Szentgáli István Gyöngyös: Le
velben válaszoh.m.1k. 

Bővítik Alsóőrs állomást 

Alsóőrsön megkezdték az 
állomás bővítését. A munkát 
nagy teljesítményű markoló
gépek, dömperek segítik. A 
celldömölki I-es hidászcsoport 
ugyancsak megkezdte a kor
szerű fordítókorong építését. 

Kiss János 

lllAGYAB VASUTAS 
Felelt5s szerJ<eszt(S: Gulyás Ján011 

Felel5'1 kiadó : Szabó Antal 
Szerkeszt6ség: 

Bucfapest VL. Benczür u. 41 
Telefon: városi : 424-184, 

Ozeml: 3...-rl 
Terjeszti : a Népszava Lapkiadó 

Vállalat 
Budapest VII„ Rákóczi O.t 5f 

Szikra Lapnyomda 

- Meleg van? Tessék feljönni egy kicsit 
hűsülni. 

(Pusztai Pál rajzai.) 
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A S Z E RV E Z E T T  V A S U T A S  D O L G O Z O K  L A PJ A  

vm. tVFOLYAM, 16. SZAM 

Jog és 
kötelesség 
Tizenöt évvel ezelött már a 

hatalom sáncain belül ültek 

Ara 40 fillér 1964. AUGUSZTUS 15. 

Lapzartakor érkezett 

Átadták a vándorzászlót 
a szombathelyi igazgatóságnak 

tőrvénl/t a nép képviselői, hogy Az első félévben a azombat• 1 kultúrotthonában került sor. arra az időre kialakult új tör- helyi igazgatóság ért el Jeg- j Megjelent az ünnepsée:en ténelmi és osztályviszonyok- jobb eredményt az igazgató- Tóth István, az MSZMP Vas 
114k megfelelően közjogilag is ságok között. Ezzel elnyer- megyei pártbizottságának el· megerősítsék állami életünk ték a Vasúti Főosztály és a só titkára, Lindner József ve-ale;pdkmányát az alkot• szakszervezet központi veze- zérigazgatóhelyettes és Gu-manyt. 

• . tóségének vörös vándorzász- lyás János, a vasutasszakszer• Alkotmanyu_nk azóta a mm• laját. A kitüntetéssel mint- vezet kultúrnevelési és sport
den�pok valosága le!t·. P:vfor-

1 

egy 250 ezer forint jutalmat osztályának vezetője. A ván
duloján mindig sokretuen je- kaptak az igazgatóság dole:o- dorzászlót Lindner József ad-
lentkezik a .nemzeti múlt és zói. ta át Szegedi Nándornak, a 
jelen tengernyi emléke, és 1 . · . szombathelyi Igazgatóság ve-
mindig erősebb hangsúlyt kap A zaszlóátadásl ünnepségre zetójén�k. .. . • 
4 két államalkotó osztály szö• augusztus 12-én a szombat• ! Az unnepség rovid kultur
vetsége. A VIII. pártkong- 1 helyi vasutasok Ad11 Endre műsorral zárult. 
1'eUZUS által megjelölt új tár-
,adalmat csak a párt vezette 
munkásosztál11 - közös erejé
vel lehet felépiteni. 

Az alkotmány ünnepe tehát 
4 munkás-paraszt szövetség, a 
munkáshatalom ünnepe ís. Ez 

Segéd munkásokból 

szakembereket neveltek 
a hatalom a biztosítéka a nép 

F- ., __ ., . •1 . .  1. 28 án ba a s�oc'·''·ta munkahely 1zabadságá.nak. a haza függet- ono"""gunlrne JU rns - • =~ 

tartottunk termelési tanács- címért. A közös munka nem lenségének, a béké� életnek, 4 kozást. Külé>nö, színfoltja volt volt eredménytelen. Gazclasá;övőt formáló alkotó munká- ennek a tanácskozásnak a má- gi, politikai, tán;adalmi, kul
t1ak, sodik napirendi pont. amely- turális vonalon egyaránt sz.ép 

Ebből fakad, hogy az ország nek keretében a X. pályames- sikerekről tanúskodnak a bri• 
oazdája a nép, s a közélet min- teri szakasz Szocialista munk�- gádnaplók. 
� fórumán maga határoz r hely _címért _folyó versenyet Gábor Gusztáv sz.aka!<l.keze-
Ülll/tl /elöl. Termt!izeteué valt \izsgáltuk felul. ló pá!J·amest.er Audi End-

rhu, beosztott p lyamester a 11épJogok JtJt,lrágzáaa. Ninc:3 A ,
zakll.';z: dolgozónak 99 nagy tilrele.mm 1 •ezctlk a az alkotmányban ol11an ,og, záz.n, ·a zoclal!sta brlg d- zakaszt lndkett n wkat 

amely csak írott malaszt ma- b:m do\gOZix. • tiután a b,n- fáradoznak a szocialista em
rlldt volna. Ezeknek a jogok- gadok e1nyerték m r az okl� j bertipus kialakításán. 
Mk a birtokiiban változott vele!, jd ·ényt es a zá. zlot. 

egy emberként mdult.ak harc- f. . �'I az emberek százezreinek 
gondolkodcua, felelórnek érzik 
magukat az ellenforradalmat 

Átadták rendeltetésének 
az új záhonyÍ ielvéte IÍ épülete( 

Néhány nappal ezelőtt adta 
át rendeltetésének Tóth Já
nos, a debreceni igazgatóság 
vezetője az új -zá.ho11yi fel1,1é
te!i épületet. Az ünnepségen 
a megyei, járási pártbizottság 
és a ta,nács képviselöin kívül 
megjelentek a szomszédos 
Csop határállomás vezetői és 
az uzsgorodi forgalmi kiren
deltség vezetője is. 

Az épület építészeti meg
oldása korszerű és dekoratív, 
A terveket a MA V Vasútter
vező OV készítette. A mun
kához 1959-ben fogtak hozzá. 
A terrezés torán tekintettel 
voltak arra, hogv Zá.hony a 

Ui  vasutvonal 

Kazahsztánban 
A !közelmúltban fejezték 

be Kazahsztánban a 705 km 
hooszú új vasútvonal építését. 
Az új Yonal a Kaspi-tenger 
partján vezet. A munka mé
reteire jellemző, hogy a pá-
1) aépltóknek az Időjárási ,•i
azonta gok leküzdése mel
lett, mtntegy 14 milhó köb
méber földet kellett mei;m.oz
iatniok. A vonal mentén 390 
műszaki létesitmé1w, közti,.;< 
7 hatalmas hid épúlt. 

Az új felvételi épület 

legnagyobb forgalmú ma- zetig diófa szmu akuszti.kial 
guar , határállomás, Az egyre burkoLat borítja, a pálya fP.. 
növekvö, túlnyomórészt vas- Jóli oldalon e helyiségek ol
utasok la,kta község, az új dal:fala teljes egészében üve
felvétel i  épülettel é,; az előtte gezett, a mennyezet pedig 
elterülő park:kal igen tetsze- opálszínű áttetsző polyészter 
tós központot kapott. Az új lemez, amely mögé fénycső 
felvételi épület csaknem 2300 világítótesteket építettek be. 
négyzetméter alapterületen A felvételi épület nemzet
helyez..l;:edik el, helyiségeinek közi szárnyának: a pálya fe
belsó űrtx:taLma megközelíti löli előteret és az épület köz
a 17 OOO lég'.-iöbmétert. ség felőli homlokmt előtti 

Az épület Csop felé eső előteret parkfrozták. A nagy. 
emeletes szárnyában helyez- forgalmú közlekedési utakat 
ték el a forgalmi, állomás- aszfaltozták. Az új felvéte_ll 
irányítói, pénzt.ári és se�hi- épületet a község tervezett uj 
vatali helyiségeket. a naey 

J 
föútvonalán l�he� �rforga

befogadóképessé,,"11 önmliköd6 lommal megközellteru. 
távbeszél6központot és a 

I 
A munkákat az ÉM Sza· 

mozgalmi szervek hel\'i!Ségeit. bolcs megyei Építőipari Vál
A középső uta,fforgalmi épü- , lalat végezte 22 hónap alatt. 
Tetben impozáns előcsarnokba Az építkezés egész ideje alatt 
lépnek az utasok. Itt találjuk a beruházó és kivitelező vál-
a pénztárfülkéket és ebböl a lalat szakemberei szoros · 
nagycsarnokból nyílik a sre- együttműködé ben dolgoz-
les folyosó, melyhez a dn- tak. Ennek kösz.önhető, hogy 
hányzó és nemdohányzó vá- 1 a munkát a tervezettnél 15 

�::goz:::::::;r:. :: Moha-Rakodón bizonyítani szeretnének 
az alkotmá'll,' nemcsak a ;o- 1  
11oknak, hanem a k-ötelességek• A korábbi években a ro sz erősebb cillomá.M. Balinkának, 
11ek foglalata I.!, hogy új éle- hírű álJomá ok közé tartozott Mórnak és PusztaL·am nak sem
tünk fundamentuma a jogok Moha-Rakodó. A -it odahelyez- mivel sincs nagyobb vonat- és 
é& kötelességek egysége. A szo- 1 tek, az búntetésnek vette. En- kocsiforgalma. Ezeket az áUo
cialista társadalomban 4 jól nek az a magyarámta, hogy a má,okat mégis a III., ben
. · , k „ 1 

- . d . kis allomás tavol van a környe- nimket pedig a II. csoportba toeg,ett ·ote
_ 
e�seg 

_
min e� Jog• ző községektől. Ha clöfordult, soroltak be. Amikor tz el-

Mk a szuloany,14. Vegzett hogy va:akinek a ,·áltótársa len pana.!zt emeltúnk a buda
munkája arányában minden- nem érkezett meg - azelőtt pesti igazgatóságtól azt a t·á
kinek joga L'<ln az élet ;at·ai- ez gyakran megtortént -, !aszt kaptuk, hogy nem t:a
hoz, de ezek a. javak a dolgozó még elel_emrol sem tudott go1:_- g11unk úgy leterhelve, mint 
emb k .1 . . k „ 1 . doskodni az a szolgalattevo, ők. Ez téL'edés, hiszen mi a 

_
ere mi !'�Ina kote esseg• vagy Yál\ókezeló, akinek to- nagy teherforgalom mellett tudó erőfesz1tese1b6l fakadnak. vább olt kellett maradnia szol- még pénztárat is kezelúnk. 

A ;obban t·egzett kötelesség gálati helyén. Hogy az utóbbi években ml
lUlporltja a népjogokat. - A ré(11 rossz hírnévnek lyen nagy mértékben nőveke-

A jog, a kötelesség és 4 do!- 17l:ég ma is sok hát��nyá_t érez- dett Moha-Rakodó forgalma, 
• 

f . .. t .. .::uk - mondotta '\: ecse1 Lá ·z- azt a számok is bizonyítják. 
fa. o.,s:e _ogas eg�ut 4 gyu• ló főtiszt. forgalnu szolgálat- Erről Kovács Lajos fointéző, tnolcsozó elct. M1cn1' a haza, tevő aki már hét éve dolgo- állomásfőnök adott tájékozta
• jelen, a jöt·ő. Az alkotmány z1k az állomá.on. - Moha- • tást, 
minden pontja azt bí.::on11í1ja, Rakodó ma a vonal egyik leg-
hogy az élet kitárult a magyar 
!lép elótt. Az élet legna.gysze• 
nlbb forrása pedíg a teremtő 
béke. Ezért feltjük és minden 
erőnkkel védjük a békét. 

Nern az imperia!izmus jó
auindékú tórekvéseinek, ha
nem a Szovjetunió vezette szo
cialista tábor szívós, követke
zetes harcának az eredménye 
a nemzetközi helyzetben beál
lott enyhülés. 

Nem az imperialisták jószi
rének, hanem a szocialista vi
lágrendszer erkölcsi és anyagi 
támogatásának köt:etkezménye 
a avarmati népek felszabadító 
mozgalmának olyan JeUendü• 
lése, amely az imperializmus 
171/armati rendszerének felszá
lnolásá.t vonja maga után. 

Mi vasutasok az alkotmány
ba foglalt jogok és kőtelessé
fek tudatában a szocializmus' 
leljes 01/Őzelmébe vetett llíttel 
leljesitjük a ránk váró felada
tokat - tegyül. hozzá, 
�em í, sikertelen.ül. 

Állomásunk feladatait a 

Horváth Gyula málhá7.Ó a fchételi épület előterében a parkol 
1ondou.a 

(Bemzéf 1i.'1-oly felv.) 

bauxit határozza meg. A kö
zeU Kincsesbánya néhány év
vel azelótt 800-900 tonna bau
xitot termelt, ma tóbb mint a 
duplája, 2000 tonna a bánya - Tóth János, a debreceni l,lfazgatéság vezetője, elvágja napi termelése. E: azt jelenti, a sulagot hogy havonta 2000 kocsi fölött 
mozog a megrakás. Júniusban (Németh Gyula felvételei) 
2485 kocsit raktak meg, Ha rótermek, az állóbüfé, az ét- nappal korábban fejezték figyelembe ve:;szük, hogy kéL terem csatlakozik. be. 
é\'\•el ezelótt 1414, ta\'aly pe- A nagycsarnoJc oldalfala Az új felvételi épületben 
dig 2124 kocsi jelentette a ha- műkő-Yakolatból készült, a korszeru utastájékoztató be• vi csúcsot, akkor különö en falfelületek könnyen tisztán rendezést i.s felszereltek. Az szembetűnő a növekedés. tarthatók. A mennyezetet zaj- utastájékoztató hangszórók 

A feladatok tehát megnőttek, csökkentó hangszigetelő aku ztikai színvonala megfe-
a létszám azonban nem vál- akusztikai burkolattal látták lelő az állomás minden ré
tozott. Az állomáson 30 vas-

, 
el és a burkolatba mélyített szeben é.tihetóen sugározzák 

utas teljesít szolgálatot. Az ó [énycsö világítótesteket he- a közleményeket. Ez szintén 
helvtállásukon múlik, hogy a lyeztek el. nagy eredmény, mert ezen a 
baiixit és a homok mielobb el- Az üzemi és közönségfor- téren még ,ok helyen tapasz
jusson rendel tetésí helyére. galmi emeletes épülets?.árny- talunk hibákat. 
Naponta ha.rom irá11yt'Onatot hoz eg_v földszintes épület- Később a nagycsarnoklnn 
képeznek. Ebből egy vonat túl- } szárny is csatlakozik. mely- és a bisztróban a szabadon 
sulyos, ben az Utasellátó helyiségeit hagyott falfelületekre képző. 

_ A t 1 • . d • k- tal_áljuk. A földszint!'-' épület. művészeti alkotások I kerül• 
. erme esi ere „m.en_ye szarnyban helyeztek el a 

I 

nek. A tervek szerint ide réz. kel_ eddig sem t'o!t kulon�se�b nemzetkö::i forgalom kiszolgá- domborításos figurális fém • baJ
_
- folytatta az álloma5fo- lását célzó heluiségeket. Itt , művé ·zeti munkát helyeznek n_?k. - A fegy

_
elemmel annal dolgozik a határőr. é� ütlevél-

1 
majd el, amely nagyban 

'.obb. _Én_ n_em t eg kerultem az kezelő szolgálata, ilt vannak emeli az új felvételi épület allo_mas élere, �e ah?_gy a . dol-
1 a vasúti irendórség é,; vám- esztétikai színvonalát A págow,k elmoi:idták, hia�a . erlek s1.ervek helviségei és a kor- lya és község felöli előtér el J� eredmenyt a_ ko<;:�1k1�asz- szerűen kiképrctt vámcs•�rnok I pa,

_
-kirozott részében pedig a n�lasban és a kocsi;artőzko- 1 mellett található a tranzituta- későbbiek folyamán művészi dasb�, egyesek fegJ elmczel• 

1 
sok részére fenntartott hü fé fara�ott termés.'<ó-plasztikát le_nscge rrundent lerontott. A is. Ezekben a helvi,;égekben a I helyezne'< el bi:onylati fegyelem. sem volt falakat a padlót,:,! a mennye- B L kielégitó. Emiatt az állomás-

_____________ 
• 

vizsgákon 2-es értékelest kap- j tak. 
Ez volt a múlt, amire nem 

l szívesen gondolnak vissz.a 
azok, akik már több éve dol
goznak Moha-Rakodó állomá
son. S mit mutat a jelen? ör-

A lengyelországi Siczecinben értékelték 

a baráti vasutak munkaversenyét 
ve?detes f�FödésL �z , �Jlo: 1 Július 28. és 30-a között a 

I 

a bolaár, harmadik helyen ll m:15 :--ezetö1, to':'abba \_ e_cse, lengyelországi Szczecin ben csehszlovák, negyedik helyen Lászlo, _Vass _Karol� fotiszt, került sor a baráti vasuLak pedig az NDK vasútja végf?rg�lmi szolgálattcvok es a között folyó nemzetközi mun- ,.ett. Az értekezleten elhatá-tobb1 b_ecsuletes vasutas most kaverseny 1964 t>lsó félévi j ták h ' "  azon faradoznak, hogy a fe- eredményeinek érté.!<clésérc. roz . : ogy a i_ovó�en a h�
gyelem megszilárdításával, Mint arról már elózó lapunk- lyezcsi . sorrend�ol fuggetlen!,ll 
lelkiismerete9 munká\'al vég- han is b!'s7.ámoltunk a MA v I 

más-mas orszagban tartjak 
képp feledtessék Moha-Rako- az utolsó helven végzett. 

1 

meg az értékelést, illetve a 
dó rossz hírnevét. 1

1 
A versenyt a len!()'!'! vas- munkavel'Sennyel kapcsolatoa 

-vl- utak nyerték, második helyen mei:be.széléseket. 



JtapcsolaWl!k fontc» módlll!l'ét képez1k a nemzetközi � éa rendezvéJ>Yeken való rés&V,tel. Tacjal va,yunk a VanifGIOlc N,rmzetJdJai SpomzOVetalr,itulk, illetve a uervezet elnökségének. Részt veezf1nk a Vuutaaok Solt barálot uerutiinlr N,mzetlcl.l.ri tt:ultur4Us ,, lR• teUeJchl4U, 1:,11,•lf.llet mun- � ttaeb1>11aaobb- hlÚék el- Naaoo fqptc» mlD4 a& dJ( káJáblln iS. E saervezetek ' lehére nenUJetközi kapcsola- tók, mind a vaih' itazer61 • Nmdezv�4;!!.� .. ::ritjluk

n- talok .fők, élénken fejl6dnek. !!!��i:=k ��11. .. t dig ott v-.,-..., ,...,.. &nnett �&it hozzá· - ....,....._ ,...., 11aavullkat. Ml macunk :Is ren- Járultunk a magunk eszközei- bogy deztünk e szervezetek ezámA• vel azoknak a naa és nemes • Javula&ak elfepdúa 
illést, ldéllítMt. J081181 el· melyek • kapcsolatok Jelent6- UUk mes " IWsi.W. ra kongresszust, "biaotts6&i céloknak a wl6ra riltúához, 1 ■ün • ...-a "111 aem 
mondhatjuk, hOIY ae1c Ilike- légét és értelmét adják. Sok • miniszteri dönW. nélk(ll reaek voltak és tovjbb n6vel- barátot aereztlblk hazánk. megvalósítják azt. Pl. .,Buda• ték - a b'lag\lk nem Daó', de nak meglsmertettOk a uocia-1 pesü el&Hiroat forolllom ir4nvmll1Nffl lt!bee1Clend5 eszkö- 1tzni.ust épUő magyar -{I élet• DáltcSa t�voutolckal &c,rifll5 lldffll .... -hazánk J6 hírét. és munkakllrillnwnyel'ftl, de lebollvoU&clMH -� lij'ítu • � � .... ffYllttal tálUltak a rnaoar esetében la te � A famunki'a pl., lwa a Vasutasok vasutas dolgozók fsnMtretei te. vaslatot tlhto-:lili menetNemaetközl Sporlllzövetaége N4r,v IIZ érdeldllcUs ffl4 Jta• rendben megvalósították, de által 1957-ben 24 onzti rée- zánlc tr4nt, bclrit4in1oball, de a szerz6dést a mai napta aem vételével rne,rendeaett nem- Joggal m01ldhat,tuk, haov 111- kötötték meg. Ha a beveJ:e�öu �ken a lenfele(nkben u. Az egyik ol- téa elrendelését minlazterl ::f': vasutu �°i,;ók M dalról sikereinknek örülnek, a döntésnek wsszük, akkor sem bel7'l'l 61 er/Jel.:,_,,� másikról ugyan nem, de ma IIZllbályos az ügyintézés, mert d Netílfftlcön __,,.......... már azokat elismerni kényte- • vasút nem kérte az új{tú tnaei.edfiét flverték el. 1-lek. E DIIIJ" fllllekl� l1gy ellenértékének a megállapítáM.i,ndest 19S'7-ben, az elltnfar- kell kamatoztatni, Mt,, �- út a bfrósá,tó radalom után, egy kicsit azt Hik legfontoeal»b eéljathtrat'és N'ém érvényweot a ■zerz&. !! bfntet'tre. hogy bazáal n.k

,_
ó
ozta
!Tá tovább növeljük hazánk nem- dés alapelve sem minden ... tt ft ellenforrad om o„ zetközl tek:inlélyél esetben, különösen amikor a 

� �i.!01

�;= a. J. Vasúti Főosztály ' szakosztáé1411. as el86 helyet elérni. A lliúlturálls kléllitálOkon ma-gyar �épzómllvész kétszer nyerte et az els6 díjat és a velejáró aranyénnet. Nagy fontosságot tulajdonítunk a különbözi6 országok vaeutaaszakmervezeteinek 
kongresszusán való ftll&Vétellnek. Az elm4lt évben a fra,n• cfa, ae idén az olan vasui.szaJazervezet kongreaszusán vettlllnk részt, ahol a magyar delegátusokat hatalmas ovációval fogadták és felsiólal6-sukat élénk érdeklődéssel kísérték. Mindkét helyen felállva, még a magyar tempera• 1!14mtumnak • nokatlanuJ forró Unneplés&el éltették a szociaUzmust épft6 Magyar Népköztársaságot, a népek kapcsolatát és a proletárinter-nai:Ionallzmust. A szoclalista oruqokkal való kapc:Solataink továbbra la t�Uenül feJ16dnek. E kapc:$(){atók, • testvéri szolldarl táe, a tapasztalatok ezer. 7'ése, átadála és átvétele Jegyében bontakoztak ki és 87Áleliédnek. 

Nyugdíjasok kitüntetése 
Az Allamvasu� aolplatában el töltött több évtizedes IIZOliálatáért nyugdíjazáre al-' kalmából a N�T-6.r, Elnölri Tafl4caa Kaján János m. fc5ellenórnek (Bp. Keleti fth.), Somloereki Antal m. f6felUOel6rlek (debreceni Ig.), Gemeiner Ede m. f6ellen6rnek (pécsi TBFF), lCatOflO JáflOlt felvigyázónak (pécst pft.), POZSOlll/i Jóuef felvlgyázónak (Bp. Ferencváros), Luklica B4Uza fllellen&-nelt (BVKH). a MUNKA bDEMRBND bronz fokozata kitüntetést adományozta; a közlekedés- és � miniszter Selmec.ii János felvlaázót (Bp. Krisztinavárosi Pft.), Szak4lt, Jóuef felvtg_vázót (Szombathelyt Pft.), KcSWri Ant4l munkáat (SZékesfehérvár SzertáT), �ew4ri Sándor Rlellen5rt (Szomt!átbely1 JJ. 0V). Lugoa Jóuef fdelldl't fPéesl ig.), Peti ltMe fc'lellen&1 (P4csl 11'1!1.), Bcll'doll 16-1� 

(Balatonszentgyörgy), P45mlli Deuó f6ellenórt (Szolnoki Járműjavító 0V .), Kesertl Ldaló f6felügye16t (Debreceni JJ. OV.), Kubik Margit munkút (Szolnoki Műhely Szertár), Zombori Ferenc f6ellen6rt (Szol1H1k.l Járműjavító OV.), Lörincz Jóuef f6ellen&-t (Bp. Nyugati pu.), S.zemeni,ei János f6ellen6rt (Bp. Ferencváros), SomoO'lli Sándor ellenőrt (Bp. Ferencváros>, Dobor J4noa f6-ellenőrt (Bp. Ferencváros), Bllkáca Károl11 fóelleoórt (Du. nakeszi Jj. OV.), Verle GJó.zó fóellen6rt (Dunakeszi JJ. UV.), Prrjéa Frrac m. f6ellen6rt (Celldömölk ftbJ, XóUl Jm,4,a fdellen5rt fZalaaffltiV- éa Lomboe Jen5 m. felQoel (Zalaegerszegi Ptt.) V� dles&14Jt•1 �tette. 

nes. -•---kltelaalA-4ml • nen6d6s&, Ila ... tlall ulallltblk pea&JA-val aem 6n eaet. 
Mit tortalmauon o sze,z6dl!s 1 

Mit tartalmazzon a kísérletre vonatkozó 1zerz6dés? ElJ6aorlHIR azt 4 ler,ldaebb ffedméftvt, amelvn a ldlirlnnek tga.zolm kell. Azt, hogy a ldllérletek lefolytatásában, a rajzok elk&zftéaében az újltó közremllködésére Igényt tartanak-e '9 milyen ellenértékeket kap a meghatárcn<>U munkák ellenében. Ha u újító nem mQk&llk kOzre az el6bbl munklkban, akkor azt 
�=ést kell _,tögzítenl, hogy j t ,1 raJaOkat, kísérleti e !nyellet megtekinteni. A kísérleti költségkeret nagyaiúl a tfaérl.i, lllelkezdélének és befeJezél�nek e16relát• 

M��kért dolgozni •• 
EGY BIZALMI POltmÉIA 

.Ko1ah114Jtr J4fl0st négy éve választották mea először a Landler J4nn4J11oftó kazánmúhe],yének dolgozói szakszervezeti bizalminak. A választáll két évre szólt, s a két év Jetelt4vel újra 6 kapta a legtöbb aavuatot. Ogy mondjik, lelkllsmereteaen, jól látja el feladatát. - NemTér,iben .ir,v fiatal· ember lcere,ett meg azzal a problémdval, hor,v neTetnc!, 114 tUhel11eznék Dombov4rra, 11 17Grithoa. Dombóváron 14-ktk éa 114 ott dolgozh11t114, nem kellene naponta órákat '""114tnla. S6t, ott mozdonvvezet6 fa lehetne. lgenám. ti• "411Glatunk -nem enr,edt eL Az ür,vben el6bb a 1zakszervezeti buott,4ghoz, majd G "4llaJatvezet61éghez /ordul· tunk aer,itaér,én. A fiatalember fflG m4r Dombóváron dolgozik mfnt mozdon11Vezet6. Olyan természetesen mondJa el mindezt, mintha a mások gondjával való tör6dés magától értet6d6 lenne. - Jó ku kollektfva a miénk. Er,t,Utt 1'411Vfmk, 114 munkáTól 11an ,zó, de elJIIÜtt Dl1r,t,Unk a azórakozcisban fa. Hc a biaalmlak feladatot kapM1c a .,.knerwzett61 - 6azneMv,tulc az embeTeket mun· kllJcndés el6tt var,v ut4n er,11 1dl mer,benllésre. Jr,v van ez a"°9' u, h4 CIIJk valamit ki· Mnlee., tmiertetni 1,1karunk, OA11J1 714 1Ze"78ffli, mozgólf&II
.. rc.u INIJ4m4re. nuen "'rl-

tönz6tt megbearilla el6ml meg n lár,vmcinvori t4raadGltm munkát, mer, azt ú, amtkor segiteni mentünlc •IIJll1-i dolgozótársunknak � téahez. lr,az, ez a � 1egítéa szocialúta briQ4dJc61Htoi telmén11 u. Az elmúlt évben közös lllfabázlátogatáat szerveztek éskilrándulni voltak a Balatonon. De összejárnak máskor II. méghozzá csa!AdostuL A kazánműhelyben öt _.. szervezeti csoport van, KobJ• majer elvtársé a legnagy� létszámú. 19 dolgozó tart� hozzá, • akiknek ügyes-baJOI dolgaiban 6 Jár el a saaks_.. vezetnél. • - Megkllnnvm • � hoav mint üzemi ta� tájékozottabb oor,vok a tllilWIGt awetben. lot1 fobbaa • tom az IJuzefür,gé,e"lollt, 0 er,ve, problémák mer,qlcl4litnak módját. N4guon h4UIIOI volt most legutóbb az 4ie'llit tanács által 1zen,ezett � l4gi tov4bbképzla ii. RlaW vettem politikai oktaU- f8 az elmúlt tdóben htlzffl � jól akarok dolgomi - �kell ta11anom a fejlMlaul. Nem véletlen. hogy dol� zótársal kikérik Kohlmaj4!ii' János tanácsát. hozzá f� nak problémáikkal, m�gbafl,i, eatják. tisztelik vélell)ényft. Hiszen önzetlensége, � készsége, határozott, 1......., gos fellépése az Igazi, � ségl embert állftja elé� .. , (tlol� 
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JHellet-te 
, 

es ellene VASUTAS ARCOK 

Vélemények a helyjcgyes vonatokról Harminc év kocsirendezői szolgálatban 
helyJegy-rendsze.n ol. Egye.,ek utas.nak nincs helye, ha a nyi szükséges. A vasulak kö-

M05tanában sok . szó esik a 

l 

gati-pályaudvaron felszálló J kocsit közlekedtetni, ameny-

meiJette, mások ellene szol- Prágából utazó utas Budapes- zötti megállapodás vonat.koz- Nincs abban semmi különös, 
,:ak. Mellette azok, aitik - a ten át t-0vabb utazik. Persz,e, zon törvényszerűen mind ha valaki letöltötte az eló!rt 
nemzetközi forga.omban - ez megint ok a durvaságokra ránk, mind a szomszédos vas- szolgálati idöt, elérte a nyug
tűrhetetlennek tartják, hogy I és a veszekedésc.kre és ilyen- utakra. Az egyik taj�koztassa díjkorhatárt és nyugdíjba vo
az utasok egymast taposva a kor is a jegyvizsgálón csattan a másikat pontosan a szabad nu!t. Meleg • kézszc,rítással, Jó 
foly05ókon tömörülve. álh·a az 05lor. é, foglalt helyekről. Oly:m ro- kívánságokkal búcsúznak 
tegyenek meg több száz kílo-

1 
Bódis László jegyvizsgáló vid távolság ese�bcn, mint ilyenkor munkatársak és ve-

szolgálati ideje alatt fegyelmi 
büntetése nem volt, vasúti 
szolgálatát mindenkor nagy 
szeretettel. hivatásérzettel, 
hozzáértéssel végezte. Olyan 
középvezető volt. aki me,:kö
vetel te a becsületes munkát. 
de szívén viselte, magáénak 

érezte beosztottjai gondjail, 
problémáit is. 

me'.crt. kiegészíti ezcl<et azzal, hogy Sturovótól Budapestig a jegy- zet6k meg attól is, aki mun-
Ellene . , . ? az elmúlt napokban egy ro- vizsgálónak nincs ideje pon- kája, emberiessege alapján 
Talán n<"m is ellene, hanem mán és egy cseh utas között tos felmérest végezni. R� az nem hagy maga után sok, ma

többen a kiviteleus formaJa • már-már tettlegessé fajult vi- igénylés nagyobb, mint a be- rad.andó emléket. 
ellen. tat kellett megakadályoznia. tervezett szerelvény, úgy a * 

Számos kitüntetésben r� 
szesült. Kiváló dolgozó ok
levéllel, jelvénnyel kétszere
sen, Munkaérdeméremmel 
tüntették ki. Nyugdíjbavonu
lása alkalmából igazgatói el
ismerésben részesült. 

Jó, vagy ro�sz? 

Ho.gyan látják az érdekel
te« ezt a „jó - ro.s,,z'' úol.got. 

Július 2ö., vasárnap délelött 
10 ora. Hos.szu sorban acso
rognak az uta.,,ok a l',yugatipa!vaud�'(J.r helyjegy-pénztára 
elolt. Olyan utasOK, akiK a 
2U2. szá.-nú praga--berlt11i 
gyorsvonattal szeretnének 
utazni es olyanok, akik 8-10 
nappal korabban már ac:.;,o
rogtak itt, de azt a felvllágo
s1t.ást kapták, hogy nwjd a 
vonat indulása cléi.t proba,ják 
meg mégegyszer. 

Közel öt\·enen vártak, re
mcnykedtck. Ekkor hozta a 
kuldönc a táviratot, amely
ben Piispökladán11 állomás 
közli, hagy mennyi szabad
hely van a Bukarest felől ér
kező gyorsvonalban. 

Nos, itt kezdödik a hiba! 
Eziek a tájékoztatá.50k általá
ban rosszak, megb1zhatatla
nok. Ezen a napon is megb1z
hatatla.n volt. 

1 gy szólt :  sza badhelyek az 
52-es kocsiban 11-18-i" 31-
38-ig, 52, 65, 66, 95, 96. &ijnos, 
nem így volt, mert a 11-18-i.g 
szamú helyeken utasok ültek. 
Illetve nem 21 szabadhely 
volt az 5�-es kocsiban, hanem 
48. Az 53-as kocsi foglalt, 
mondja a távirat. Ezzel szem
ben az 53-as kocsiban mind
Ö5sze 8 utas foglalt helyet. 
Két 5� kOCllt kuz..ólt a je
lentés. jóll het, csak egy voit 
a vonatban. 

,.Yag) üd, özlöm, 
,·agy ,;zidom" S::alk�n Béláné helyje,gy

pém,t..ros riadtan hivJa seg.t
sé„úl az ügye,ete..t. un let.el 
tenru ? 

- AdjunJ..: ki az 56-os koc•i
ba - helysuun nelkill - 25-30 helyet. Aztán majd lesz valahog11 - mondJa az ügyele
tes. 

Nem sokkal ezután újabb 
30-35 utas jelentkezett a 
pénztárn.ál. Újabb szabályta
lanság következett. 

- Kocsit kell adni a vonathoz! - han!1i,ik a parancs. 
Azt az egy Bam-kocsit, amely 
még található az állornáwn. 
Jóllehet, ez a rendelkezés el
lenkezik a 1 10 000/1964. I. 8. 
C. számú rendelet 10. oldalán 
foglaltakkal. 

- Mi a véleménye B helyjegy-rendszerröl? - te.szem 
fel a kérdést a he!yjegy-pénz
tár05nőnek. Legyint . . •  

- Ne azó!j szám, nem fáj fejem - mondja sok =

ny05 diplomáciával. Tovább 
forszírozom a kérdést • • . 

- Ebben a formában rossz 
- mondja. 

A várakozók közül Kolber Jánosné budape,,ti lak05 ezt 
mondja: Harmadszor állok 
aorba, amt 6-7 óra ácsorgásnak felel meg. Ennyi idö alatt 
B vonatfolyosón állva, Prágá
ba iS eljutottam volna. Szalai Pál nyugdíjas, Pest
szentlörincról Js ügy= vála
gzol: - ha helyjeg11et és helyet is kapok, úgy üvözlöm, 
� nem, úg11 szidom a hel11-1egy-rendszert. Zvoronits Imre jegyvlzs"áló 
Szerint azonnal meg kell szün
tetni, mert meggyűlöltetjilk az 
utasokkal az utazást, és a 
iegyvlzsgálókkal a szakmát. 
Ha így megy tovább, minden 
kocsira kalauz kell, mert az 
Utasok békítgetése, a köztük 
történő durvaságok levezeté-;e 
csaknem kizárja a jegy-vizsgá
latot - mondja. Kovács Lajos jegyvizsgáló, 
aki rendszeresen a nemzet.kö
ti vonatokkal jár, felháb-Orod
�a meséli, hogy július 25-én 
lz 508-as számú vonatnál kb. 
11)() utasnak nem volt helye, 
1· 1etve 2-3 utasnak egy hely
t? szóló helyjegye volt. A CSD 
bem veszi figyelembe azt, 
� ozy az 58-as kOcSiba két fül
i �  kivételével az IBUSZ, ille-
1 'eg a Nyugati-pályaudvar 
1 l ja kl a jegyeket. fgy a Nyu-

Míg ezek a beszélgetések ten.gelyszámig lehessen azt Szerencs állomáson szokat-
elhangzottak az 509/202-es megerö.síteni. Sót, szükség sze- lan csendben sorakozott esti számú vonat mellett, addig ri_1:t J?lásodrész vonat_ot is kell j felolvasáshoz a jelvénnyel és 30-40 �tas panaszát kellet_t kozleKedtetnl. Nem artana, ha zászlóval kitimtetett brigád. 
?rvooolru, békét teremtem, az IBUSZ is pontosabb mun- 1 Hiányzott közülük egy a haroregeket, gyermekes anyákat kát végezne. , , . ' 

_ 
elhelyezni. akikmek a helyét Vagy megkeressük a módját m.ncev_es tapas�tal�_ttal . ren 
e,foglalták. annak, hogy a helyjegy-rend- ?e:kezo }'mester' , aki erre �� 

Amikor búcsút vett munka
helyétől, csak annyit mondott. 
hogy nagyon szerette a vas
utat s úgy érzi, hogy fiából. 
leányából is méltó vasutast 
nevelt. s ha újra kezdhetné az 
életet, újra vasutas és újra ko
csirendezö lenne. 

Vogy - vagy 

Tenni kell valamit! lgy 
nem jó! Meg kell állapítani az 
ulru! ramlást, annak megfele
lóon annyi vonatot és annyi 

szer az úi;ynevezett kulturált 1dore_ hazlgazda gondos_ságg_ 
utazást jelentheti, vagy meg- mindig beJárta az áll�mast es 
szüntetjük azt, de íl!Y, ahogy m�,;:v�sárolla az eisu.,kár� 
van, rossz! állapították sz;'Ks�i:es 5 darab „Faimtos 

1945-töl tolatásvezetöt beosztásban doluozott, nyugdíjba vonult." Többet nem tudott 
mondani a felolvasást tartó 
ügyeletes tiszt. mert amit még 
mondani akart, azt az emlé
kek torkára fojtották. 

meg a zsúfolt vonat mellett szivarJat. 
valahányan. ,.Kocsis József elvtárs. aki 

G. J. 1934-től 1945-ig kocsirendező, Az állomás dolgozói és ve
zetői nevében, boldog életet 
és jó egészséget kivánunk ne
ki. 

Szoros nedmények születnek Debrecen állomá on a turol, 
Hrst'n ·ében. Az első félhben a C tur volt a legjobb. A ké
pen S:úkora Tibor főüszt, rendelkező forgalmi szolgálat te� ő, 

a tur vezetöjc lálliató munka közben 
{Uemzó Károly felv.) 

Bíróság elé kerülnek a kocsirongálók 
Megjutalmaztak egy kocsirongálót tettenéró jegyvizsgálót 

f:vek óta óriási ká1-okat - Egy uta.! hívta fel a fi--
okoznak a va. útnak a kocsi- iJ11elmeniet, hogv o. szomszéd 
rong Jók. Az első félévben kocsi -mosdójában naiJ11 csö
több mint 3 millió forint volt römpölcst hall.ott. Amikor 
ez az ör zeg. Nem beszélve ar- odaértem és kin11ttottam az 
ró!, mekkora ve·zteséget je- ajtót, meglepódt:e lattam, 
lent, ha a szándéko an meg_ how egy részeg utas daraboJ..:ra 
rongált koe&!.kat h066Zabb ide- törte a l"1{111lót és a szappan
ig ki kell vonn.i a forgalom- tartót. A vandá.L pusztítót Ba
l>ól. f:ppen ezért volt helyes az lik Jánosnak hívják. Miután 
a vezérJ.gazgatói intézkedés, megfékeztem, elkértem utazá. 
mely ezcrint pénzjutalomban si igazolván11át, majd az ese

részes!tik azokat a vasutas<>- ményt a következó állomáson 
kat, akik k�ongálókat ér- j jelentettem. 
nek tetten. A póruljárt kocslrongálót, a 

A rendelet megjelroését kö- társadalmi tulajdon 6zándé
vetően Lőke János jegyvizs- kos rongálásáért bíróság elé 
gáló volt az első, aki szolgá- 1 állítják, ahol minden bizony. 
lat közben elfogott egy része.Z 

I 

nyal elnyeri méltó büntetését. 
kocsirongálót. Lóke János jegyvizsgálónak a 

Lőke János. aki Júllw; 24-én . pénzjutalmat augusztus 3-án 
az 1814-es személyvonaton tel.

1

' Császár Lás;;ló, a 8. szakos:i
jesített szolgálatot, így beszélt tály helyettes vezetőJe adta 
az eseményről ; át. 

Anyaghiány gátoQa a tervszerú 

Felhívás 
Az 1964. évi tanfolyami terv-

től eltérilcn fol)'Ó év októbe
rében általanos tiszti levelező 
tanfolyam Indul. 

A felvét.el jelentkeres útján 
történik. A je:entkez_sre vo

Szerencsen született, Sze
rencsen kezdte és végig Sze
rencsen töltötte 30 éves kocsi- , rendezői szoli:álatát. Hosszú 

Kajcsa József 
Szerencs 

Ilonkával szerzett dicsőség 
:1atkozó tudn valókat a Vezc_r- _- Már többen megkérdezték 

I 
a gép harmadik csatlóágya 

1gazgatóságl Rendeletek 19�8. 1 tolem - kezdte a beszélgetést • nem üzembiztos. A hiba elhá
évi 14. �zimában rnegjelen� Péli Pál a békéscsabai fútőház rítására már nem volt !dö. 
126 746/1958. l -1. C. számu mozdonyvezetője - mi a mun- Indulni keilett a 6605-ösnek. 
rend�l�t u.,rtalmazza. . 1 kám sikerének titka. 1 Mi mást tehettem, minthogy 

Fc. vetelukct az alábbi. fel- - S hogvan felelt meg a l>öségesen beolajoztam a csat-
tételeklrel rendelkezon: kerhe-

1 

kíváncsiaknak - kérd'.!,:tük. lóágyat és drukkoltam egész 
tik: . _ - Igen egvszerúen. Minden I Szolnokig. óvatos indítással, 

I. eletk"!: 2�-46 év, _ műszakra úgy készülök fel, fékezéssel, a nagy .,1iúzások" _2._ ískola1 i·éozettség: _erett- mintha valami nagy feladatot elkerülésével sikerült szerel-�egt, �-"f!Y a;:zal egyenlo; az kellene végrehajtanom. 1 vényt felvinni Pestre. tagy kő eret1seg1 1skola1 ve11z!ttséggcl Péli Pál munkájám,k való- , esett le a szívemről, amikor n,,m rcndelke:ok k?zul csak ban ez a titka. Az ötvenegy befutottunk a Keletibe, Ott awk rehctok Jigyelembe, éves mozdonyvezető ugyanis I aztán helyrehozták a gépet. ak:k a II. szakcsor,ortba 1,,an- nem rendelkezik több évtize- 1 na" . ktn_evezt·e es Jelenleg des szakmai múlttal. Bár l!l40-
thzti 

_ 
k�pes1tésnek me_gfeleló ben került a MA V-hoz, de munl<akort toltenek be, 1 hosszú időt töltött el a !útó-

Jó sz:oksmber 

3. on•osi csopo-rt: I., 11., 111. házban, mint segédmu,:,kás. Meleg hangon beszélt seg!tS-
4 s.,Jltszo!gálatí idö, S év: Később került csak mozdony- iéról 16• akivel együtt utazik 

.m ár maMél éve. Pikó Imre 5. suú.:vizsgák: alapfokú ál- ra. A gépe? elóször a ,
fú,t?, fűtő, már ismeri a mozd-0nytalános igazgatási és munka- 11;ald a �egedkezel.5 mun.<áJat vezető minden apró mozdulaugyi, vagy számvitelt, anya{I- bizt�k ra. Pontosa� tíz évvel tát. Jól összeszoktak a rövid szerkezelésl terv- es statisz- ezelott határozott ugy, hogy .d

_ 
al tt A 

• 
1 tás I h tikai · ' megszerzi a szakmunkás- 1 .0 a ·. _g�z ar „ Só 50 a 

' .. . . képesíté t. Három E'SZtendei nincs baJ. P1ko lelkusmeretes 
6. 3 évi onallo szolgalat III t Iá tá Jó d é I l pontossággal látja el te'.adatát. szakcsoportnak megfelelő anu

f 1
s 

lt
u < n . _er

t
e 

tó
m

b�ny
t
e
t Péli Pál nem szívleli a ha-k k b meg e e a v1zsgaz ó izo - .. . mun a or en. ság előtt nyag, !elu etesen dolgozó em-

A tanfolyamra az előírt fel- · bcreket. Szakértelemmel vá-
tételekkel rendelkczók közúl A' k b f 

la.sztja ki mindig segftőit. S 
azok vehelók fel, akik a !el- f épzós Ó aki eli!)'szer a keze alól kikerült 
vételi viz.,,ga követelményei- mozdonyvezető - mint például Gyantár Ml• 
nek eleget tesznek és akiknek hály - az soh?.0Pm bánja meg, 
!eh-ételét a bizott.sá� ja,asol- - Atképzósb/5l lettem moz- hogy mellette tr.nu1ta meg a 
ni fogja. donyvezetö. Hamarosan meg- szakma fogásait. 

A felvételi. vizsga anyagát a kaptam a 424 117-es gépet. őt - Lukács lAci 1.3 sokáig 
vasútüzemi tájékozottságon fe- éve ápolom, gondozom a masí- partnerom volt - fúzte tovább 
ltU a korábban szerzett képe- nát. Ismerem már minden ;ó a szót. - Most 6t is a legered
sít.ésnek megfelelő munkakö- és rossz .,tulajdonságát". Egy ményesebben dolgozó moz
rök betöltéséhez szükséges el- azonban bizonyos, hogy ritkán d,:myvezetök kötött emlegetik. 
mélelll és gyakorlati Ismeretek hagyott cserben leghűségesebb De nemcsak a közvetlen mun
képezik. ,,barátom". Mindig menetrend katársaimmal osztom meg Is-A ;elentkezések határideje: szerint közlekedtünk. Hát mereteimet. A napokban pél-
1964. szeptember 10. ennyi az egész. dául Sztractnszkai János moz-

A jelentkezőket a felvételi Persze volt, amikor megb-Ok- dooyvezetó beteg gépe mellett 
vizsgák megtarlá.sának idejé• rosodott a masina. Igy történt •önrengett. Kideriill. hn"V' a 
ről és a felvételi bizottság dön- ez akkor Is. amikor egy ól- tolattyú nem volt jól beállítva. 
téséről a MA v Tisztképző ln- kalommal Csugar és Kétpó 

I 
Sel!!tettem neki és amikor 

tézet fogja értesíteni. között a mozdony forgórácsa visszajött E> fordulóból. öröm-(A felhíva.st a Hivatalos Lap szétnyflt. Már úgy nézett ki, mel újságolta. hogy a tolath·ú 31. száma közli.) hol!y .,fekve" marad a nyílt remekül vis�lkedett. Együtl 
pálván. Péli Pál azonban nem örii?tiink a sikernek. 
riadt vissza attól, hogy elhá- E7.ért szeretik a héskéscsabal 
rítsa a bajt, s a munkásvonat fút,�házl>an Péli Pált. S amikor 
percnyi pontossággal befutott a XIV. va•utasnr.p alkPlm!lv:il 
r. vé1ál1omásra. a Munka J;'.:rdemrend ezüst fo

- Egy másik alkalommal ko?Atával kitüntették. egvütt 

kocsijavítást a Landíer Jánnűjavítóba11 
FeleiJ11i György váltótársam örültek vele a f(,tllház do'!!'o7óL 
hívta fel a figyelmemet, hogy Forral Já.noe ,,Két igen jelentős anyag hiánya gátolja darabszámos tervteljesitésünket. Nem áll megfelelö mennyiségben ,-en- 1 tudják teljesíteni. Egy Ideig 

f 
helyesebben talán készülnPdelkezésünkre 85 tonnás csa- hiányzott a szükséges buga- nek - a javításra szoruló 1Jarkapocs és KE típusú kor- vas is, most, hogy megérke- kormányszelepek szükséges 

mányszelep. Emiatt több al- zett, kiderült; nertl megfelo alkatrészei is. A vállalat kalommal kellett már a bíz- lő az anyag minősége. Ez to- azonban ezeket még az új tonsági készlethez nyúlnunk." vább növeli a gondokat. kormányszclepek készítésé-
A Landler Járműjavító kocsi- Ha mindezekhez még hoz• nél is" lassabban gyártja. 
osztályán, a műszaki vezetők zátesszük, hogy a meghlbáso- Emiatt a Landler kocsiosztá
!egutóbbi értekezletén hallot- dott csavarkapcsokat alkat- lyán már több százra tehető 
tuk a fenti panaszt. rész hiányában nem tudják azoknak a javításra váró kor-

Az elmúlt esztendők során kijavítani - még szomorúbb mányszelepeknek a száma, 
éves viszonylatban mintegy a helyzet. Elsősorban heve- amelyek időközben összegyűl-
300-400 darab 85 tonnás csa- derre és kengyelre lenne tek. 
varkapocsra volt szüksége a szükség. De csak lenne, mert A járműjavító kocslosztá-Landler kocsiosztály�ak. En- érthetetl�n módon a vállalat lyának múszaki és fizikai nek biztosítása a kisebb za- nem gyarthatja ezeket az al- dolgozói e két súlyos anyal!
varoktól eltekintve sikerült. katrészeke!. Pedig ez jelentő- hiány ellenére is mindent elJelenleg azonban havonta sen elősegitené az ebból adó- követnek hogy minél több minte_� 80-100 darabra len- dó nehézségek kedvezőbb javított kocsit adjanak át a ne szukség. megoldását. . A csavarkapoc.�- forgalomnak. Ez dicséretes do-A 85 tonnás 7sav�rkapcsot nak ugyanis elsősorban �z a log. De önmagában még nem a. székesfehérvári jarműjaví- két alkatrésze az, . amelyik a elégséges. A kocsiosztályon tób':'n készlti�. A vállalat ka- legham�:abb �egh;básod1!t. ugyanis mindennap látható e pii.c1tása havt 1000 ?arab kö- Az UJ KE t1pusu korman_y� két alkatrészre váró _ egyéh-rul mozog. Ez nagyJából meg &Zelepeket a Székesfehért:an ként t 1 -

k 'j •t tt is felelne az egyre növekvő Könnyűfém- és Szerszámgép- kocs' 
e Jesen 1 avi 0 

igényeknek, de a fehérváriak gyár készíti, elég lassú ütem- 1' 
különféle okok miatt ezt nem ben. Ugyanott készülnek - Sz. L. 

Tizenhárom szocialista brigád dolgozik a szegedi fíU6húban. 
KöZÖttük élénk a versoo1yszellem. A képen A.brabám Imre, 
Rózsi János, Vékes Endre 61 Pintér Jánoe motorszerel6k 

egy M-31 ,ípusú Dleael-moldony motorján dolromak 
{Hocvá&h Erika felv.) 
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,������� !��=�j�!� tényként nyert megállapítást, lelkiismeretesen végezte fel- sem b�zonyitJa Jobban, ,:run t • 
hogy a panaszos összeférhe- adatait, mint máskor. Az az a teny, hogy Márkusrie�k 
tetlen természete következté- egészben az az érdekes, hogy a haja szála sem gorbult 

, b '. ,, • ba· •e· .... e, ben munkatársai sértegetésé- azt senki sem közölle vele, meg, Bajkáinét viszont annál 42 .,a,.,,u•arsl erl a„a„os .11 .. , vel, alaptalan rágalmazásával, hogy mit végez rosszul , hol j�bb"? elmarasztal�k. . A W' 1 � •' 
• ás1kálódásaival olyan légkört követ el hibát. vizsgalat eredmenyek�mt 

az el.raio" 6e' •e' .,Len 
ten.?mt<itt maga körül, amely• ugyanis �arosan _megszule: 

_..4 ',I! .,-g ben a n1{Ugodt munkavégzés A k 'k ,  • , k t k tett a dontes: Ba3ka Pálne 
már lehetetlenné vált . . . " a an IS csomot eres e technikust 1963. december 21-

.. . _ 
_ • A MAV Villamos Felsóve- . . _ , én a budapesti igazgatóság 

sszakszervezet el- előírja hogy az oktatásokat 
I 

becsulesebol . e� a munkafe-zeték Építésvezetőség elsőfo- ��?vi;• 
lt

ha 
ó ��= IV. csztálya „szolgálati érdek-

n"tég:
a

!�� vasúti főosztály munka'idö alatt kell végrehaJ- gyelem lazasagaból adódott. kú eg,•eztető bizottsága fo- ��ai: 
ke;::Stéf � csomót. ből'_' telefonrendelettel azon-

k�llégiuma augusztus 7-én tani. .. .. 1 Vegyük sorra az egyes szol-gal;11azta 1;1e� a fenti vádakat 
I 

Ha ki tette a lábát Kőbánya- na_li , hatállyal _ �thelyezte a 
egyúttes ülésen tárgyalta meg , A mun�akorul_mény� egé� I gálati ágakat. B�Jka Pa lne tech nikusról , felsőröl telefonon nyomoztak Ha_ma_n Ka�ó futoházba ruha-
a vasút 1 964. első félévi bal- s<;geseb?e é� bizto1;sag;:�ési Az építési és pályafenntarm

_,�,tá
n 

N: 
.a ,

.
s

2?
lgá

l
ati 

�1:1ek- utána. A szakszervezet buda- ny,lva-n.tartonak. eseti helyzetét a szaksz1;rvezet tétele E;rdeke?e

e

n 

kJret
zté:t a tási szolgálat teruletén fél év bol , tort1;11t_ athely�z;sen_ek pesti bizottságánál vállalt Ez az esemény és a soro- Benczur ';'tcai székházának terv kes_zfté5f r 

ek és vállala-
1 

alatt 582 baleset fordult el6, 
hatalyon kivul helyezeset kér-

társadalmi munkájáért is egy- zatos megaláztatás annyira tanácstermeben. szolgálat
�ő

-�e Y 
26 6 százalékkal több mint a te. . .. . . . re gyakrabban kapott szemre- megrázta BaJ�nét, hogy A 3. szakosztály és a s�ak- tol �

e

r r�itakon kfvill még műlt év első felében.' A ha-M; tm:tént , Baikáneva1;? hányást. Sőt mi tóbb, egye- idegösszeroppanast kapott, s szervezet munkásvédel rru és ám 
e 5? tézkedés történt a j lálos balesetek száma 16. V•aloba,n osszeferheteHen es sek úgy ál!ítottá,k be a dol- 1964. február 8-ig betegállo- mun kásellá tási osztályánú je: sz ;:5 !� 1 

. 
és balesetelhá-nem . ?lehet vele egyutt do!- �?t, hogy s_za:kvonali m�á: 1 mányban volt. _ . _ lent�e . �lapján . valamen nyi 

��i ��fala:� tovább fokozá_ j 
Ó 

gozm . 
Janak: rovasara. munka1do Áthelyezése kótúlmenyeirol hozzaszolo hangsúlyo�ta, ho� . 

Még· mindezek ellenére I A BALESETEK OKAIR l , , , • alatt végzi társadalmi mun ká- még a n nyit· a Villamos Fel- a nevelés, a �e�győzes eszko- ���út te
�Jetén 1964. első fél- ,  

. Ket erettseg1 ját. Eddig ez senkinek sem sövezeték Épllésvezetöség zein túl adm,msztrativ esz-
é 'ben az előző év azonos idő- A balesetek tobbsége a ra-tünt fel ! szolgálati és mozgalmi veze- közókkel is érvén�t kel! sze- �-hoz viszonyítva emelke- kodás, szállítás, talpfacs_ere, Ahhoiz, hogy valaki tisztán Egy egri ki küldetésről h_a- tői minden ltövet megmozgat- • rezni a �onatkozo _ hataroza-
�ett � üzemi balesetek, de kü- sín!ekötés,. be!onv�h_aJlítás, lásson ebben a meglehetősen zatérőben a vona!o': talal- tak cé!Juk elérés.e érdekében. 1 

toknak, torvényereju rendele-
lönösképpen 8 halálos és cson- 1 tetofedés es állv�nyép1tés koz-bonyolult ügyben, a történe- kozott a budapesti 1gazgató- Fáradozásuk sikerrel járt. tek':�k, , Igy a!- 1963. é'V1 34. 
kulásos balesetek száma. 1 ben fordult . elo . .. A h�lá!'?5 tet előlröl kell kezde ni .  Min- ság tervosztályának egyik el- Hamis ugyuk intézéséhez n em- sz. torvenyereJu ;endeletr:ek is, 

1 
. balesetek pedig feluey�e_h !'tla• denekelőtt azt kell tudni ró- Jenőrével . s mivel a szolgá- csak a budapesu igazgatósag ' amely az egészsege� é,S b1ztonk SZOMORU STATISZTIKA j nyosságok, tehervagany• la, hogy egyedülálló. elvált lati főnókétől arra nem vol t és a budapesti bizottság veze- ságos m_unkakorulménye 

I i(épkocs.ik utasítás e�!enes kóz-�sz?nY: Férje .. má�él éves „külön" e;2g_e�élye, hO?Y hi- töit, hanem a x. kerület i megteremtésevel ka�csolatos 
I Az első félévben a vasút te- Jeke?letés_e, .. ára mu�s és kislanyav?,1 egyutt meg 19?2- vatal0s mmosegben targyal- Pártbizottságot is megnyer- fe;ad�tok. ".�grehaJtásá!lak 

rületén 3009 üzemi baleset for- állvanyozas k ozben kovetkez-ben �ga ra . hagyta. �zota jon, írásbeli megrovásban ré- ték. A pártbizottság instruk- irany1tásat és �szeh_ang<:>_las;t dult elő 7,3 százalékkal több, tek be. • 
egy!dul n e:,eh gyerme.ket. � 

, 
s�esült � �i(át�sba �elye�-

tora ugyanis személyesen járt a szakszervezete.e Jogkoré e I mint az' előző év azonos idő- Az is megállapítható, hogy 
va_:;uthoz l 9a4-b_e� _kerult. El?- Lék az_ ev�e�1 uzemi JUt�l�k 

el a budapesti igazgatóság;tál adta. szakában. A kies�tt munkai;a-
ezek a balesetek a fegyelem 

szor a MA V:�Korhaz_!>�n, maid 20 szazalekan_ak levon_asat. az „összeférhetetlen" Bajkáné A törvényere_iú r.en?e:etn ek pok száma 8,3, . az eze� fore lazaságára, a munka szerve• a Ferencva�oSJ. futo_ház�a!1 (ltrdek�s, , ko-r_abb,<z_n a� ilyen eltávolitása ügyében. Mindezt a vasút terúleten tort�o vég- eső balesetek szarna pedig 17,9 zetlenségére, a munkahelyek do�g_o�ott, mmt yfZV1zsgaJ0: ,.;nged�ly' nelkul, hwatal?s anélkül tette, hogy a megbé- rehajtását illetően minm:terhe- százalékkal _7melkede!t. Az egy rendetlen
sé

gére és hasonló Időkö7'ben a . kozgazdaurfl'- tarayalasokat nem tettek lyegzett asszonnyal egys.:er is !yettesi utasításban tortént baleseti sérultre eso munka- problémákra akadályokra ve-
t_echm!t�m esti ta.gozatan szóvá. Ne':': _is te��ttfk, hiszen 

elbeszélgetett volna. s mivel intézkedé,i, A végrehajtási uta- napkiesése� száma 24,5 nap. zethe
tők v,s;za. De hozzájá-erettsegit szerz1:tt, ez munká;avaz Jaro feladat a szakszervezet budapesti bi- sítás részletesen szabályozza a Az előbbi 0.9, az utóbbi 0,3 tult mindehhez a nagyfokú Ferencvárosbol 1960 nyarán volt.) zottságána k  VC2ll'tői is cser• szakosztálvok. a szolgálatf fő- százalékkal emelkedett. 

1 
munkaerővándorlás is. kerül t  át a Villamos Felsőve- Bajkáné jogtalannak vélte ben hagyták egyik JegJobb nök,égek ·és vállalatok veze- A halálos baleset�;,; száma ze

té
k Épí

tésv
ezet

ő
s.éghez a büntetést, ezért az elsőfokú társadalmi aktívájukat végső tőinek mun kavédelmi felada- 42, a csonkulásos balesetek A forgalmi �s kereskedelmi üzemels.zámolói munkakörbe. egyeztető bizottsághoz fordult .  

elkesorcdésében így j�tott el tait. száma pedig 20. Az előbbi 82, szakszol gál�tn�l 743 bales7t B:3-j_ká:né 1 962-ben új�b b_ é�ett- �zt remélte .. majd �ivizs�l- Baj káné a szakszer,;ezet fő- Az utasítás a többi köZÖtt az utóbbi 25_ szá.7.alékkal e':1e!• volt, a_: elso f�lévben, 6,� szaseg,t sze�zett a V�sutgepes�e- Jak _ panas.zat és . 1gazsagos 
titkárához, ahol panasza me;(- előírja, hogy valamennyi ér- kede�t a �ult e". azonos 1do- za;e.<�al ke, �bb, . r:i1mt a ti Technikum esti tagozatan. döntést hoznak. Tevedett. Az hal l,:atásra talált ügyét dekelt \·ezetőnek felül kell szakához viszony1tva. mul t ev azonos 't za�aban.

2
t A sikeres érettségi vizsgát elsőfokú EB helyben hagyta a szakszervezetünk j�gtanác._so- vizsgálni a munkahelyek, be- A statisztikai adatokból az halálo_s balesete sz _m�

ék 
, k?vető .. hetekben: mint te<:h• kirótt büntetést. Ekkor :' te- veÍte kézbe. rendezések, ,:édő'berendezé- is mega llapithat_ó, hogy _a bal- ami tob� mmt 100 szaza , 06 nikus uzemgiazdasz bcc.szlási rületi egyeztető bizottsaghoz sa 

sek valamint az egyes mun- esetek . ezen belul a halalo és emel kedest __ mutat. A _halalc:s kapott az épitésvezetőségnél . fordult, ahol kíderitcttkk az 
ka�örök egyéni védőeszköz és a csonkulásos üzemi ba)eselek balesetei� zo�e a tolataSI mu-Felelösséglcljes munkaköre- igazságot és hatályon kívul Mi történt ezután ? védőfelszerelés ellátottsá�át, s ' többsége - 91 .29 százal_eka, -:- veleteknel kovetkezett be. ben az a lábbi teendöket kel- helyezték a j ogtalan dönlést. a megállapított hibák kijaví- a négy nagy szol", !ah ágnal A vontatási szakszolgálat-lett el látnia: hi telek igénylé- Ezek után már az is tovább Az elsofokú ei:reztelő bi- tására azonnal 1ntézkedni kell. 1 következett be. Ha perlig a 

nál 697 baleset volt. 0.3 szá-se, hitelszerzéssel kapcsolato• rontotta a helyzetét, ha mun- zott.ság a· cikk elején idezet Félreérthetetlenül szabályozza I balesete� EZ m é_· ok �er. ,11 t za!éJ<k I kevesebb, m:n{ 1963. tárgyalások, hitelek n_yj!vs1n- .ká:Ját jol v�ezte. Ami kor indoklassal elu ,ilotta a pa- 1 az utasítás az (1jfelvételes és a .  alakulásat ,1z�aiju kt un -<, cls) fel ében A hal/ilos balesetartása, hitelek alapján a például azanyag- és munka- naszt. A teruleti egyezteto b1- már munkaviszonyban aUo · hogy a bale•e!el� dqnto _tolfö- tek .száma 5. A balcs�:ek többmunka kiadáSlh hit,:ilek fel- óraclnámolás hel)•es égét zottság azonban gondoo ,·;zs. dolgozók balesetelháritási ok- sége nem a muszaki f�ltetelek sége a mozdonyok e'ökész!tése használásának állandó ellen- vizsgálta és a.z észlel t  hiá- gálat utan, real is indoklá ,a! tatását. Az alaprendel�t. val�- 1 l;iánya. hane;11 a7. utasitások és közben fordult e lo Mindez arórzése, a teljesítmén nyel nyos.ságokat írásban közölte hatályon kniil helyezte a mint a Végrehajtási tJta,(tas I O\'Orendszabalyok tulzott le- ra vezethető ,issza, hogy a i;zemben mutat kozó ráforditá- a •belső reszortosokkal, újabb „szolgál ati érdekre·• rnló hi- mozdonyvezetők nem oktatjá:t sok ellenőrzése, az eltérések okokat szolgáltatott arra, vatkozással tórténő áthelye. ----------------,.----------- kellően fütőiket a bizton ságos okainak felkutatása. indoklá� hogy rossz szem:nel nézzenek zésl 
munkára. Az is gy,:1kori :s:t, sa, a hitelek terhére történő rá. A műszakiaknak ugyanis A budapesti igazgatóság l\'. 

, ,1 f d 1 1,, 1 t"bb b I t hogy mozdonyvezetok és futok megrendelések kiadása, az ér- 1 aláírásukkal kellett i�zol- Rakodasna or u e O a eg O a ese menet közben utasítás ellene-
ta végre a területi egyeztető 

kezett megrendel ések te lül-
1 

n iuk a hibák elismerését. osztálya azonban nem hajtat-
sen a vezetőálláson kívül tar-vjzsgálata, engedé1yeztetése és 1963 közepén a szerelőrész-

bizottság döntését. Más szóval tózkodnak. munkába adása, hi telfelhasz- !� dolgozói egy beadványban I k' . , ti A pálratenntartási szakszol- ki;ild�i és • hooszú hetekig 
Az önálló i'ármújavító osz-_na" Ja' .nk és .ráfordítások i·e1ezte· 1,, hogy egyik részleg- egy ügyes csel el ,iatszo a 

bal t ,. 60--80 varn1 leli ra 
= 

j 
• 

t Bai·ka' ne·t 1"r'1�ba n  u=·an "álatnál a e.se e,. 
""m"k szoc,·'ali·sta bri-a' dunk I ta"lvhoz _ _ tart_ozó ü_· zemi vállala-e=•eztctése az igazgatóság vezeto" megkárositi·a a társa- az · ' "" 

"sza'zale· ka -kodási munkák· .,,,_, ,  .. ' = 
vi�zahelyezte eredeti munka- •� . • •i • " . tok területen 72:> baleset for-könyvelőségével, anyagvonat- dalmL tulajdont. Időközben 
heJve·re, de egy ma•s1.,__ 1-,·as· ,al nál fordul elő, nevezetesen foglalkozik egy UJ ta.� m_eg, a- dult elo" 16 százalékkal több, taj k 1 to el · 1 · k ·1 .. -1 b d · ' � 

bet 1 · · kJi és lósítá�ával , amelvnek targya: ' . . .. , apcso a s szamo aso erro az ugyro a u apesu azonn,al kirendelte a Hámán talpfa, vas ona J, sin -
Talpfa és vasbetonalj lerakó mint a mult _ev elso_fel�ben„ A el lenőrzése , élüzem.szin t  érté- igazgatóság belső ellenőrzési Kató Fűtőházba 

belső ellen- beraká. i mun káknál . A dolgo-
�zukezet·· <Í<>Szeállitá.sa. Tar- bal<;s�tt;k . tulny_omo tobbsé�e! kelése, tüzrendészeti ügyek csoportja is tudomást szerzett őrnek, majd ezt koyetően zók \·aJó;;ággal rettegnek a sín 

tunk tőle hogy az újítások el- az epitesi es a palyaíenntart:-s1 intézése, építési engedélyek és vizsgálatot 1·endeltek el az g,·
o

rsa.
n kikézbesítet

lék részé-- le- és felra kási munkáktól, ha 
bírálásának nehézkes körul. sza�z?l!l_álathoz . �asonl�_n intézése, tervezése, végrehaj- építésvezetöségnél .  Ez az ese-

re áthelyezési papír-ját is. Az azt kézi erővel kell Yégezni. 
mén ·ei miatt sikertelen lesz szálhtas es rakodás k?zben .<otásának irányítása és ellenőr- mény valóságos olaj volt a mit sem számított, hogy ez a A ferencvárosi pályafen n- ez a Yállalkozás. A gondol a. vetkezett be. Sok meg a _ba!zése a barakk-épülete.k kar- tűzre. Bajkáné ei::yszerre ösz-

hely be van tóltve. A fűtő- tartásti fonök.ségnél 7 baleset 
tok és tapasztalatok ossze. eset a szalagrendszerre törtebantartá.sával és téli  !elkészü- szeférhetetlen, áskálódó. nem 

házfőnök utasítást kapott é,; közül .? r�odásnál fordult gyűjtése után, a baleseti for- �ó átállásnál is, me.rt a sz8!ag-léssel kapcsolatos feladatok kívánatos elem, sőt mi több. fogadta az áthelyezettet. elő. Idoszeru lenne. ha a szo\- rások csökken tése érdekében utem és a munkautem nincs intézése. spicli lett a munkahelyén. A gálati fe!sóbb�günk hathato� mi mégis foglalkozunk ezzel a kellően összehangolva . . �zen-vizsgálatot. amely felderített Bajkáné ezu tán a TEB ha- intezkedest hozna a s1nlerako 
I 

kérdéssel. kívül számos balesetet 1de_znek Még felsorolni is sok néhánv helytelen e1számolást, tá.rozatának jogszabályellene ké�zülé-kek _ hiányának meg- Javaslom, hogy minden pá- elő a túlzsúfolt, kors:erutle� kizárólag az ő személyének végrehajtása m iatt panasszal szuntetese erdekéberi. lyafenntartási fónökséget lás. üzemek, a,z egyes uzemré_ S Bajkáné ebben a .szerte- tulajdonították. fordult a KPM-hez. Ez a vizs-
Hazai anyagból gyártott ,  sanak el sínlerakó k_ ész_ü l_ék: sz.ekben eloforduló rendetlen ágazó munkakörben aránylag gálat még folyamatban van . 

1 k 1 N ak h r k g ro··v,· d  1·d0- alatt feltala' lta ma- ,, k H - 1 eredménn"el nagyon hasznos szerkezetr? e . emcs .. a ne_ e_z _ 1zi _ a, se . 
_ Egymást eri ogy m, yen 

' van szó. De ha ,·alarnelyik fo_ munka megkon nyiteserol ' an A ta' vközlő és blztosftoberen-gát, Mun káját kifogástalanul zárul, ma még jsmeretlen . 
· h b l t k " é -végezte. Ezt egy i"��gatósági a megtorlások Egy azon ban bizonyoo. hiszen nökségnek ,·an is sín lerakója, sz?, . :in_em a a ese_

� me
:;

- dezési, az anyagszerkezel �l es .,......, 
ku_· 1o_·n_ féle munkahelyre d_ m- 1;10, ��rol, az embere.ct me.,-

eg_•·éb kisebb s_za_kszolgalah .ellenőrzés is megállapította, ezt kézzelfogható tények iga- 1 b d l • 'd d' · tb · 'tet Ettől kezxlve nem volt ma- zolják, Bajkánéval igazság- gálJak. Ez nem :·o 1:1a aJ, , e O\asaro · 
( 'd ágak a balesetelharitás sz�m-�aJ ,c_sere '

l
en r�s�esi_ 

- radas' a. A megtorlások egy- la l b ,  t k M 1 · t "k a munka el vegzese után Molnár , rva pontjából nem képeznek Jel-ték . Egy ev mu va meg,s visz- ta nu an a · ega az a rendszerint elfelej tik vissza- Budapest 
lemzőket. Eze:mél a szakszol· sza akarták tenni előző be- mást érték. Még azokat a do!- és hamis vádakkal odáig jut-
gálatoknál az össz baleset�k-osztásába, admin isztratív gozókat is megienyegették, tatták, hogy még egészségi -----------------
nek mtndössze 8,71 százaléka _ munkakörbe. Helyére persze ak ik vele szóba mertek állni. állapota is megromlott. mást szemeltek ki. Az építés- Később pedig egy irodába tet- Hogy miért volt minderre fordult elő. vezetőség gazdasági és moz- ték Márkus Zoltánnéval. szükség? Azt csak azok tudgalmi vezetői úgy tájékoztat- Hogy miért ? Ennek is meg- nák megmondan i ,  a.kik ahhoz. táJc az igazgatóság illetéke- van a maga k is története. hogy megszabaduljanak tőle. seit, hogy Ba.jkán é  nem ért a Akik ezt az összeköltözést nem válogattak az eszközökhiteWgyekhez. csinálláik, jól tudták, mit ben. Jl:ppen ezért helyes lenne. Nyugodjon ebbe bele és tesznek. Márkusné, bár mun- ha a minisztérium alaposan foglalja eJ előző beosztását kájuk különbözött. egyre töb- megnéwé ezt az ügyet és körolték vele az Igazgatóság bet piszkálta Baj kánét. Majd igazságos dönté•ével erkölcsi 

IV. osztál.ván, ahová segítsé- egy alkalommal addig jutott elé,:tételt szolgáltatna Bajká-
gért fordult. a piszkálódásba.n, hogy neki- n énalc 

Baj káné azonban nem nyu- ment és munkaidő alatt meg
godoit ebbe bele. S egy foga- verte. 
dásl napon személyesen je- ,,Ügyes szeLvczés" volt! 
Jent meg Csamangó Henrik Csakhogy ez az ügy nagyon 
fői�gatónál, az igazgatóság sántít mert ahelyett, hogy ezt 
vezetőjénél. Panaszát k ivizs- a nem éppen erkölcsös csel� 
gáltál,:, s mivel addigi mun- kedetet megtorol ták volna 

kája ellen valóban nem vol t  mun kahelyén , jót n evettek a 
kifogás az igazgató utasította póruljárt Bajkánén. Mire ő 
az építésvezetőséget_ hogy kétségbeesésében ismét a bu
Bajkánét továbbra is„ az dapesti igazgatósághoz for
üze.mgazdá•z munkakörben dult segítségért. Az igazi::ató
kell foglalkoztatn i. ság az ügyben vizsgálatot 

E ttől az idé\től kezdve b�r- rendelt el. Az eredménv? 

mit csinált. bármi,hez nyul_t, Hivatalosan is kimondták, 
az minden ros,sz volt. Szol�- hogy Baikáné rosszul dolgo
lati főnöke. aki néhán:r h?: zik, összeférhetetlen, olyan 
tlappal korábban még _a Jo léQkört teremtett maga kö
tnunka elismeréseként Juta!- rül, hogy nem lehet vele 

tnat akm-t; neki adni, ein:re em,ütt dolgozni. 
iöbb ,kifogást emelt munkaJa · Hogy mennyire egyoldalú 

Visi Ferenc 
1mm11111m1111111111u 

Mikor lesz meleg víz ? 

A nagykanizsai vonatkísérő 
laktanyában már több hónap
ja elromlott  a fűtőkazán, ezért 
n incs meleg víz. Az odaérke
ző és lepihenni vágyó sze
mélyzet szeretne megfürödni. 
hogy a hosszú út i1..zadtságától 
,;,s a piszoktól megsz_abadul
jon, de ezt nem teheti meg a 

meleg víz hiánya miatt. Mi
kor intézkednek a kazán meg. 
;avításáról ? 

F. I. 
Budapest 

... 
Az utóbbi hónapokban mind több tervezési feladatot olda
nak meg a Vasúttervezö OV-ben. A fényképezögép lencséje 
ezúttal egy megbeszélést örökített meg. Molnár László irá
nyító tervezö és Hollósi György területi lét-esítményi fömér„ 

nök feladatokat beszélnek meg. 

(Hemz6 Károly felv.) 

JAVULÁS HELYETT ROMLÁS 

A balesetek alakulását viz.-:
gálva megállapítható, hogy bár 
a megelőzés érdekében több 
intézkedés történt, a javulás 
helyett romlás következett be. 
Kitűnik a két jelentésből az 
is, hogy nem elsősorban a mü
szaki előfeltételek hiánya, ha
nem az óvórendszabályok és 
utasítások túlzott lebecsülése, 
fegyelmezetlenség, a vezetők 
és a felügyeleti közege;,; ellen
őrzésének hiánya, a balesetek 
kivizsgálása és a felelősség 
megállapítása körül tapasztal• 
ható lazaságok, a szociális el· 
látottság, a munkaerővándor• 
lás és a munkaerőhiány, s nem 
utolsó sorban az időjárási vl• 
szonvok miatt következtek be. 
Tehá.t meg van arra a lehető
ség, hogy csökkentsük a bal" 
eseteket. 
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Fgy asszony az lillomlis élén 
hacutudósítások kiaddséhoz. 05,k a� A n.,..N szun,.. ben a ooauta, gye-rerck e .. ,.,,ne nVUJ..,.• 
�f�ze'éí1Js

áJlll
t=1óJ�t��=� � felejthetetlen élményt azakazen,ezetfln.k balatonkeneaet ildil-� 
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� ��'!i�/
rások 

� lője. A c=portok két hetenként váltották egymá,t. E'11/-6flll 

.Juszut Idrlsz: A bQn IEuróoal � turnU$ba.-n minte{/11 250 fiú és lány tartózkodott a n\egszépillt, 

Ad&mcová aS'l'ZODY az utasokra 
Is ilyen baráts4osan moso
Jyo1, mint ezúttal a tényképe-

zó1ép lencséjébe 

Zamberk kisváros é1zakke
let Csehországban az orlicd 
hegység lejtójén. Allomdsán 
- ahol a Ul/Orsvonatok is meg
állnak -, az állomá.sfónökí 
posztot egy nó, Vera Adamco
va tölti be. 

Milyen tekíntél11e lehet az 
till.onuufónöknónek? Erre a 
kérdésre kerestem a. választ 
az állomás közelében lev/J ven
diglóben. 

- Hallottam, hog11 Zamberk 
állomáson nól uralom van, -
mondtam a vendégló veutó}'
nek. 

- Igen, már tfz éve - b6-
li11tott rá és tovább ment a aö
röa talcával. 

- Maga ezt nem tudja? -
a.:ólított meg két kort11 1ör 
után egy nyugdíjas korú bácsi 
11 szomszéd asztaltól. - Ez is 
t•arosunk nei•ezeteuége éppen 
tígy, mint a fest/Jlen szép tér 
és azok a motorkerékpár-oldal
kocsik, amelyeket itt g11árta
r1ak. 

- ts miért ne lenne állo
másf6nöknónk1 - kapcsolódott 
a beszélgetésbe eg11 másik ven
dég. 

- Azért mégisc:&ak merész
,ég Ilyen nagy felelósséget ma
pára vállalni - vetettem köz
te. 

- Magunk klizött mondva 
,abban tenné, ha nőnek való 

Riihimakí Dél-Finnország-
ban, Helsinkitöl északra fek-
1zik. 1862-ben még ismeret
len helysége volt a.z ország
nak. Területét erdó é, mo
csár borította. A vároa szüle
tése éa növekedése érdeke& 
módon eg11beesik a vasút :,�ü
letésével, az ország ipari éa 
gazdasági fejlödésének törté
netével. 

Finnországban Helsinki és 
Hamenn-Linna kiJZött 1862-
ben készült el a.z els6, 108 
kilométer hosszú vasútronal. 
Nem aokkal később, a t.'<lsút
hálózat továbbépítését-el Rii
himiiki az ország els/J vasúti 
csomópontja. lett. 1870-re 
ugyanis Riihlméiki éa Peter
burg (a mai Leningrád) kö
zött is elkészültek a vasút
vonal építésével. Az újabb 
1,asútvonal ai·atásána.k évé
ben, 1810. szeptember 11-én a 
rohamos léptekben növekv6 
települést várossá nyilvání
tották. Ebben az idöben már 
500 vasutas dolgozott a cso
móponton. Maga a város a 
vasutasokból n6tt ki. A kul
túrát ia ók feJleaztették. Az 
elsó általános iskolát például 
az akkori á!Iomásfónök ala
pította. 

A vasút után az ipar Is fo
kozatosan lerakta alapjait 
Rilltlmakiben. Ma különösen 
Jelentlls a város üveg-, bútor-, 
kerámia-, műanyag-, fém- és 
technokémia ipara. Fél évszá
zados múltra vlsszatekintó 
üvegg11ára nemcsak Finnor
azág hanem a akandináv ál
lamok legnagyobb flvegg11ára. 

A városban eltöltött napok, 

dolgokkal foglalkozna - ha- AhoUll megismertem életét, AZ iró az. 1m_.,. egY1ptoml � sok-sok szórakozási lehetó&éggel f'endelkez6 iidülóben. A i,cu-
jolt hozzám bizalmasan a uen• mind nagyobb tiszteletet érez- forradalom után kczd:e bontoutn � 
déglős. - Ez az állomás a Len- tem a.z energikus és bátor a.sz- =ti� n:-ze� vi.!!"'5= � utas f/1/eTekek peda.gó(lUIOk é, nevelők felügyelete melle.tt tn• 
flllelországba. vezetó nemzetkö- szony iránt, Hiszen ezen a tor- realista orózalrodalomnak. Ebben t dáman töltötték napjafkat a ,n.aguar t� i»rtJá-n. Ellátázi útvonalon van. Egész éven galmas állomáson nem könnyű :'ó�t . .!,'.!�t'�,,.���:ukOf�J!;h� � suk kitűnő voU. Az idó;árással t, c.sa.k az utóbbi napokba• át nagy itt a forgalom. Az ál- a dolga. Mindenért, mi-ndenki- életét ábrázolja az. iró. sz.en.vedé- � lomásfónöki beosztás nag11 fe- ért ó a felelós. Hog11 feladatát lves emberszeretettel. i; volt baJ. l{/11 nemc.roda., ha a két hét elteltéwl fájó szfvWII 
lelösséggel jár. Hát nem Jobb Jól látja el, azt tén11ek igazol- � , , az én feleségemnek, egyíltt 1tlk. A forgalmi iroda falán 13 Stevan Srcmae: P&ohl.bord � vetllek bucsut az ildül6Mi, a Balatontól, a.hol mLnden {/1/e-
gazdálkodunk. tn gondoako- bekeretezett oklevél, elismerés, 

1 

cEUróoal 1 1'ek sz!veaen eltöltötte volna az egé3z -n11arat. dom a könyvelésr/Jl és a sörról, dicséret ta}álható. 1z á!!omd-
1
�"fr:����16� A1s,:: � 

6 pedig a kon11háról. Mindket- son a létszamnak minteg11 felét szed néoek 1roda1nuiban.. azra 1e1-1--
ten azt csindljuk, amihez a nók alkotják. 1.,.,_ oél<IA ez a muvar nvel- .-:;-.----.-._....... .,. _ _....,.,...,_,__,,.... 
legjobban értünk. Nem 4111 - Marad-e ideje a családJá- Eg� ;�

ti 
1;�:fb f�il����

t
l- � 

van? - A vendégek hel11eslóen 1'a1 - tettem fel a kérdést. ti ecénk a Ferenc Jo73C! kc,r.;,u,Jc � 
bólogattak. - Természetesen - vála- !Msratra mll! telhc5Uen éVelben. A � 

Az épület e!6tt álló autóbusz szo!ta - Ugy szervezzük a kiadó igen Jó szolgalat0t tett� 
sofőrjének azonban má., voU progra_;t, hogy a hét több : szl!�!r:i. 1,=

s::== � a véleménye. napjá-n is ef/1/Ütt tölti az estét szamltó szerb 1ró •. fel!ede»ésével" � 
- Ne vegye 6ket komolyan. a család, Ezenklvül társadalmi B, teDah: Tolsztol ruu.. fa� 

Ök mdr öregek, nem tudják funkcióm is van a városban és haWa IGondolau � 
megérteni, hogy t{ltl nó mást l�velezó hallgató vagyok az es- Tilbb mint fét ffiBZJ.z.ada Lev � is csinálhat, mint a fózést. tn ti CUlletemen. Nagyon szeretek Tols�toj, az: orosz 1róór14,o indul.! 
azt mondom, tegyék a.zt, ami olvasni és idónként színházba Ja; znata-PoUan.a fOúrt k élváböl. � nekik tetszik, legalább meg- t., járunk. �°"� �1�� �� k,_,.ör �� 't� � tudják, hoa11 mi a munka. Az - Miként tud fegyelmet tar- mé.<! mindilr kUl.knázaUan niva i is lehetséges, how e'11/es dol- tani az állomáson? az lroda!<>mtörténc ne.le . .Mell.ah. a � 
gokhoz jobb érzékük van, mint A kérdésre elmo&ol11odik. Jeles szov1et iro<IA!omtörtén<'sz � 
a férfiaknak. Bizonyára nem először kérdez- �1��01 "�·r, �ri..ft�a':rv� � 

Amikor Vera Adamoovát ki!- tik ezt t6le. nJa otthonát. mllven társacl.o ,..,1 � 
sóbb megismertem, menkérdez- - Kérdezze me'• a beosztot- kOrülménvek érlelték rne.r Plha.1ú- l! ., ., roz.lsát. � iem tóle, miért éppen ezt a hí- takat, ók tudják a legjobban. i vatás-t választotta? E{/11 forgalmi azolgálattev6t, Koncse.k u ... 16, Bibliai rord„ken � 

. ,_�á t , ál (Gondolat. Vl.LáR1árók-<!l<>rozat.l !! - Ez nálunk családi fonlal- egy 1eg1JP�,..,_, ros "' egy v -
1 " tókez lót ké d zt Törté>elml !öld. se1tei.rne. tit-kczáa - hangzott a válasz. - e r e em meg. kolckal, évezredes kulturák ho- " 

f:desapám t., vasutas volt. A Mindhárman szeretettel be- mo.kba temetett la! ék.es j1 
gimnázium elvégzése utdn széltek a f6nökükról. Elmond- laj a ma.t Izraie{�:..U;;;.'. Ide �= i 
férjhez mentem és egy ideig ták, ho(TII szigorú és igazságos. l!.,,�,e1�

i
��� a ':,!b

��- � 
otthon maradtam. Később be- Allandóan ellenőrzi a szolgá- 1 '< múlt1M és 1 ét. a ,.,. 

1 iratkoztam eg11 tanfolvamra, lati hel11eket. A rendet, a fe- & árnvék komor és <k!nl.• sz1n.e1- UM�._ _ _...-.llillíi,íollilllli...l....:....:w:;:.i; 
ahol megismerkedtem a va.aút- g11elmet mlndenkltól megköve- nek váltakozast.t. a hatdanl vére< 
tal. A tanulá& után aokálg vol- telL Jól érti a vasutat éa a be- �-=;:"'1'

éol
��

e
�é�� � � 

Az ebéd aUtalában hll.rom forúos. A uerekek a sok Nlrdél 

tam forgalmi azolgálattev/J, o&ztottakban '-' bízik. fszitéselt. 1 és ll&l'áláa után mlndls jó(z(ien ellogyaszijá]t ebMJilket. kii-
majd megbíztak Zamberk ál-1 Josef Pulcer Anato!U GJ.anllln Orl!k klll4 t& � lomá., vezetésével. Prága 

�t'.u smv1« •f�t:k 
e

1.,_ 1 � ízlik a ,nu 

les uudána:k inlsait folvólratokból és antol6::UA.kból mAr 1smeri A ma-� ltV&r olvasó, E kötet k�t -� hanaú. modern I t.6su �vét� tartalmazza. j:; 

Az állomásf6nöknó a fot'l'alml aolgálattevóvel besúlirel 
A falon a:a állomás Jó munkájá.l elismerő oklevelek 

(CSTK felv.) 

� Dénes ZSótla: Eevsz„rt Jta!UUS � 
B!aavet6' 

� A smzadel6 kl!Jm6 61Sll<rfrón6te 1: 
már a ne:rvv""""' e,elcben k- zl adt,a Adv En<lrevel kaocsola!o, em!ékelt es,:v, nMV feltanést kelt(! 

!et.ben, Mos• ee „ él ének rm.m.A14" ad1a ti-'etrntrt v1.��cm� lékezéselben, melynek els(I kötete� 
az • .Eltv3zeri kaland". 11 
.r.-uzav..t:l Dra.bklna: Vl.h&ro.l -- � 
tend(lk <Euróoal i A kötet szcnOJe ez !Otl fél tv-1 
száza<lda.l. 16 = l<IÓR konlbJn 
kaocsolódott be az 01"0SZ. foITadn'-

I 
ml JnOZ.IUIIOmba ll4Jnt szeren V 

köz.katona au> t.a a !on-ada.l.mat. 
de köizelr6l Uthatta és fl.e:Veihettc 
� �:� D 

reolc51t. � � 
Ka\lnvJM, Közvetlen öl.ménvel � 
alao.uln nem natctlkusa" r valzolt 11 
�

okban. 
���n ��i!, � 

mea: a,p\c!tedetdket. s::ok'-ll<at. i 
lell- twa1dans:úulikat 1 
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Napi munkaidejük nem ha-1 

J1NNORSZÁCI Uf/JlCfZBfBk 
(II.} 

RIIHIMAKI A „ VASÚT LEANYA" 
az emberekkel fol11tatott b•
szélgetések jó alkalmat szol
gáltattak arra, hog11 bepil
lantrunk finn testvéreink éle
tébe. Az állomás/önök elbe
széléséből például nemcsak a 
finn vasutasok életét, hanem 
egy kicsit a finn vasút törté
netét is sikerült megismerni. 

A város vezetői e(Tllként 
oollják, hoov Riihimakiben a 
vasút vetette el a jöv6 mag
vát. Ezért is nevezik a varost 
a „vasút leán11ának". Erre az 
elnevezésre joggal büszkéJ; a 
vasutasok. 

Jelenleg több mint 1000 
vasutas dolgozik a csomópon
ton. A családtagokkal éa a. 
n11Ugdíja.sokkal eUl/Ütt 450/l
an élnek a váro&ban. A te
kintélyes létszámnak megfel•
lóen a város mindenféle ve
zetó szervében ott vannak a 
vasutasok képvlsel6í. 

Hogy mennyire Jelent6s 
csomópont Finnországban 
Riihima7d, a.zt személy- é1 
teherforgalma is btzonyltja.. 
Naponta 77 pár személy- éa 
45 pár tehervonat közlekedik. 
Az állomás utasforgalma na
ponta 6-8 ezer fó. Erdeke1 
módon télen erósebb a teher
forgalom, mint az év többi 
szakában. Amikor az Eszakl
és a Finn-öböl befagy, 60 pár 

tehervonatot indítanak. Da,
rabárus forgalmuk naponta 
90-100 kocsi. 

Finnorszdgnak négy f6i:o
nala. van, A vasutak hossza 
5300 km. A vasút korszcrúsí
tése tervszerűen halad, A i•i!
lamositás éa a dieselesités el
lenére azonban ma. még meg
lehetősen sok g6zmozdon11t 
üzemeltetnek. A nag11 telje
.Ctmén11ű vonali Diesel-moz
don11aik svéd NOHAB-moz
don11ok. 

A 4,5 kilométer houzban el
nyúló Riihimiiki rendez6pá
lyaudvarának guritóját ez év 
végéig automatizálják. Elké
szültek a tervek az egész cso
mópont villamositására, illet
ve automatlzdlására is. Erre 
2-3 éven belül kerül sor. 

Annak ellenére, how R!ihl
maki csomóponton naponta 
,ok utas fordul meg, a.z állo
más felvételi épületének vá
rótermet és a peronok patyo
lat tiszták. Szemetet, papirsze
letet vagy cigarettavéget se
hol, a városok utcáin sem lát
ni, Egész Finnország olyan 
tiszta, mint eUll gondosan 
ápolt üdülőhely. 

A finn vasutakndl a hosz
szú szolgtl lati !dó ismeretle!P 
fogalom. Az állomás:ak álta
lában heti 45 órát dolgoznak. 

!adhatja meg a. 10, a.:: uta- l Fiúk, lányok, vegyesen J4tnanak a fflggótekével. Ennek a ld.-
zóknál f 12 órát. A dolgo-- � 14nynak ezúU&I csak báb· l aikerilU Otnle zókndfo:-minden héten jar ew � ec7 u 

szabadnap, Ez nem lehet ke- � 
vesebb .10 és nem lehet több j 
36 óránál. Az á!lomá&iak k-0-� 
zül, akik a szabadban dolgoz-� 
nak, a munka nemétől füg- � 
oóen védóruhát és kesztyút � 
kapnak. Az eg11enruhát vt- � 
szont mindenki ,a;át maoa � 
köteles megi,enni. � 

A bérekröl annyit, ho(TII a � 
vasutasok zöme havi fizetést � 
kap. Rlihlmiiklben egy váltó· � 
kezeló 507, egy Jegyvizsgáló � 
550, e1111 forgalmi szolgálatte-� 
vó vagy térfónök 620-680 � 
márka alapfizetést kap. Erre � 
;ön a 3 évenként emelkedő j; 
korpótlék, tot•ábbá a ueszP- � 
lyességi pótlék, ami hai•onta � 
50-60 finn márka. A havi fi- � 
zetéseket három kategóriá- � 
ban, aszerint állapltották � 
meg a vasútnál, hogy az or- � 
azág eg11es vidékein milyen� 
szinten mozognak az árak. � 
(Az élelem, a lakbér és eg11éb � 
szolgáltatások.) Riihimiiki a � 
legdrágább kategóriába tar- � 
tozik. � 

Ho1111 mit jelent a havi � 
500-600 márkás kereset? A� 
kérdésre egy mondatban Is � 
meg lehet adni a választ. Egy� 
kisebb c.,alád, fóként, ha fi- � 
gyelembe vesszük, hogy a � 
finnek étkezésre és szórako- � 
zásra közel sem költenek any- � 
nyit, mtnt mi, magyarok, szé- � Gyakre kerOlnek trfsa ldrdeCmények a &6borl 6Júrra, Bal a 
pen meg tud élni belóle. � közlemény is &dt!kea lehel, mer& m� a fodml 1Ddal6 ao „ � Vlsl Ferene � mes6ll&M elOUe 

1 Vége. 



• MAGYAR VASUTAS 

,,Arattak�� a vasutas úszók 
Bemutatiuk a BVSC ·úszószakosztályát 

Lassan bezárja „kapuit'' a. nyá-ri úszó
idénv. Közel,edik az ösz. :A. magyar bajnok
aágok minden korosztályban lezajlottak. Ha
za.i triszonyZ..tban meg lehet tartani az elö
zetes zárszámadást. A statisztika mindig 
hűen tükrözi egy szakosztály munkáját. Mi 
ia az adatokhoz fordultunk segítségért, ami
kor a BVSC idei teljesítményét, a bajnoki 
uákmányok figyelembevételével mérlegre 
tettük. Kezdjük az újoncokkal. 

úszásban elért ornágos csúcsát (1:24 mp), kü
lönösen, ha figyelembe vesszük, hogy még öt 
esztendeig ifjúsági veuenyző. Ekkor csillog
tatta meg először kivételes képességeit Ko-
vács Edit. • 

No, de menjünk tovább. A serdülók vetél
kedésén a lányoknál Máté 2, Marosán 1 {IIIŐ
zelmet szerzett, s mellé kell venni a két vál
tót. A fiúknál Szentirmai három, Székely két 
bajnokágot nyert. Az ifjúsági bajnokságon a 
lányok nyolc, a fiúk két bajnokságot szerez
tek, Turóczyval és Balásyval az élen. A pont
versenyben is fölényesen diadalmaskodtak. 
Es itt álljunk meg. Szándékosan nem foly
tatjuk az értékelést. Váljunk meg a száraz 
adatoktól és keressük fel a szakosztály re
mén11ségeit Szőn11i úti fellegvárukban. 

Túlzás 11él1cül állíthatjuk, hogy az idén 
arattak a BVSC palántái. Kovács Edit négy, 
Mctté és Csinger egy-egy bajnokságot nyert, 
valamint a lányok és fiúk mindkét váltó
r,zámban {lllóztek. Nem lehet megjegyzés nél
kül hagyni Máté kiváló, 100 méteres mell-

Még ikorán .egg,el van. Bo- 1 hajlók. Egyforma gonddal vá
ros, esős az idő. Az ember li- logatunk és foglalkozunk a 
llabőrös lesz ha rátekint a fiúkkal és lányokkal. A kivá
medencék fodros vízhalma- lasztódás során igen érdekes 
ZM'a. Egy.egy fejes. Meg-meg helyzet alakult ki. A gyer
csdbban a víz. Kezdödilk aa; mek korosztályban zömmel a 
ed2lés. De hol vanna.k a jövő fiúk, az újoncoknál a lányok, 
igéretei, akik fémjelzik a a serdülőknél a fiúk, az ifik
szakosztályt? l!:s hol lehet a né! szintén a lányok jobbak. 
két „mester", Littomericzky Hogy nagyobb gondot kellene 
MáTia és Székely PJva., a nagy- fordítani a kiegyenlítődésre? 
sren1 eredmények kovácsai? Ugy érnem jövőre az ifiknél 
J!lrdeklódünk. A 1:ór!naterembe egyforma erőviszonyok Jesz
lmnyítanak. Felnőtteket meg- nek mind a lányoknál. mind 
S2légyenítő fegyelmezett gya- pedig a fiwknál. Egyre több 
!rorlatelemeket végezine'k, se- versenyzönk érik 1be a felnőt
renyen dolgomak a kis em- tek szí,nvonalához. Igy Turó
bel'palá:n ták.. Erősödnek az iz- cz11, Tölgyesi, Kovács, Máté, 
mok. Aztán clőkerül az elrna- Csinger, Szentirmal, Székely. 
radhatatlan labda. Egy kis já- Nagy ígéreteink a fiúknál 
tiék következik. A két mester Varga, Jacsó, a lányoknál 
együtt figyeli csemetéit. Va- Gyarmati és Marosán. 

többet, a. jelszónk. A mi 
időnkben az egyes resztávok 
között teljesen kipihentük 
magunkat. most minimális a 
pihenő. A fejlődés újat kíván. 
Jelenleg is kísérletezünk va
lamin. Reméljük beválik. 

- Miben látja az okát, 
hogy visszaesett úszóspor-
tunk? 

- Nem tudnám megmon
dani. Uj kell. Azért mi is 
fejlődünk. Örülünk a sok új 
csúcsnak, de ha kinyitjuk az 
újságot megdöbbenünk a kin
ti ereidményeken. Mindig 
messze megelőznek bennün
ket. l!:letem legboldogabb pil
lanata lenne, ha elérnénk 
őket. l!:vával karöltve egyik 
legfőbb törekvésünk: ered
mény, eredménv, eredmén11I 

jon melyikükhöz forduljunk. 
Székely l!:va megoldja a prob
lémánkat: 

- MáTia elmond mindent, 
Szinkronban vagyunk. :en 
ug11anazt tudom mondani, 
mint ő és fordítva.. 

Hát akkor „faggassuk" Lit
ianericzky Máriát. Az egy
kori 'bajnoknő örömmel be
Sl2Jél a kulissza titkokról lkész
�gesen ad felvilágo.sítást. 

1 700 gyerek 
az ííszótanlolyamon 

- Hol is kezdjem . .  : Hét 
esztendeje edz6sködünk. 
amióta abba.hagytuk a ver
senyzést. Nagy öröm és néha 
bo.sszúság. Kizárólag Zuglóból 
=vez:zük, toborozzuk a 
gyermekeket. Rengeteg a je
lentkező. Tavaly például 5 
hónap _alatt 1700-an ;elent
k.eztek úszótanfolyamainkra, 
amelyböl 150-en maradtak 
meg az úszás számára. Aztán 
a megmaradtakból kiválas;,,. 
tód:na.k a tehetségek, akikből 
építjük a jövőt. A többieket 
átadjuk a polósoknak. Pél
dául Hecseinél úgy láttuk, 
hogy csak köz.epes úszó lehet
ne. Átadtuk a vízilabda szak-
06Ztál)'lllak, ahol már másnap 
bekerült az ifjúsági csapatba. 

- Az ifi bajnokságon 9 
!p'Özelmet szereztek a lányok, 
ltettőt a fiúk. Talán a lányok 
�lentik a szívügye1l? 

- Nem vagyunk riszre-

A gyerekek már a padokon 
ülnek. Rövid pihenő. Huncut 
gyermekkacaj vegyül a te

- Mi a.z edzés óds2lerúk rembe. Kis csoportok tárgyal-
• ? 

m 
I ják a svéd-magyar élmé-

A fejlődés újat kivan 

lenyege. nyeit. A2rután vége a szünet-
- A tornának óriási jelen- 1 nek, l!:va és Mária néni 'Ve

tóséget tulajdonítunk. Kö- zényszavára: lrdny az ttszo
nyörtelenül szerepel a napi da! - folytatódik a harc a 

edzésprogramban. Ugymond, másodperceikért a medencé
ezzel kezdjüik: a napot. Magá- ben. 
ban az úszóedzésben pedig: 
sok.kal erősebben é11 sokkal Korda István 

Turóczy Judit 
Most 16 éves. Kilencéves k,o- 1 tója, Verdi a kedvenc zene-

rában édesapja tanította, ho• szerzője. 
Dfian kell uralni a vizet. Ke• 

1 
- Nem bizonyult soknak, 

sőbb a BVSC egyik toborzó- hogy az ifi bajnokságon annyi 
versenyén megnyerte a 25 mé- számban indult? Elégedett 
teres mellúszást. Nagyon büsz- · egyesületével? - érdeklődünk 
ke voU. Ped.i{1 az csak a kar- Judittól. 
rier csíráját jelentette. Ma 
már többszörös magyar baj• 
nok, válogatott versenyző, sót 
valósziniiT,eg Tokió vendége 
lesz. 

- Napi 30x100 métert 
úszom, 2 perces pihenőkkel. 
!gy megengedhetem magam
nak a sok versenyt. Remekül 
érzem magam a BVSC-ben. Jó 

Civilben az Egressy Gábor a társaság, fóleg a kisebbek
Gimnázium Ill. osztályos ta- kel vagyok jó barátságban. 
nulója. Az életben is nag11ok Megnőttek a lehetőségeink, 
a tervei: egyetem, diploma. mfoel elkészült az új fedett 
Egészségügyi területen szeret- uszoda. Nem emberi gyarló
ne tevékenykedni. Talán ság: kár, hogy nem 50 méte
sportorvos lesz. Kedvenc szó- res. Természetesen nag11on 
rakozása az olvasás és a zene. örülünk, mert így télen is sa
B<ir 16 éi·es, de mégsem a 

I 
ját otthonunk lesz. 

twi-3zt és a hully-gully vonz- Judit álmai már Tokióban 
za. hanem a komoly zene. Az járnak. Itthon szurkolunk 
Operaház rendsze,-es látoga- ma# érte. (Korda) 

KERESZTREJTVÉNY 
Vlzszlnies : 1 Az dJ muva.r 

ayártmánYú Villamos mozd.onv 
Uven teUesítökéoessúli 14. Eeven• 
16. köz.ismert l<:ie!?en szóval 15. 
Nemtő. őrző szellem 18. Időmérő 
17. Me,<retten 19. Pozitív elektród 
2:1. Indula\szó 23. A te birtokod
ban van 25. M�lee véee 26. Lel
ke,;z 28. Róma.! 49 JO. Jellemszí
nész faita 32. Mon<labell :!ru!lai ki-

rálv 33. Léimemú test 35. EJ<itest 

I 
közséll 55. Víznverő helv l!7 To-

316. Osztrák fuiball-csaoat 38. Be\a- iásdad 59. Shake,,oeare ho.s. fone
karit 4-0. Liter betűi keverve 41. tik.u.san 60. Szintelen szaztalan 
l'v{onte Ohristo vára . �- Halfarok- nemesgáz 62. Betűpótlással szabó
ban véeződő szakállas fér.ti.alak szet"Szam 63. Zeke a köz.eoén 65 
44. Az arcbdr finomsá.ea. (francia Nem a t.ied 66. Kérdós:l:6 6R :Ma1rt
sz.6l 45. Vonatkozó név:mas 46. Jut- nem !og 69. Verssorok összecsen
tat 47. Afrikai tolvó 49. Vissza : eése 11. A szerelem eöröe műzsá
va1on liszt ? 51. Büntetőtábor S3. 1a 73, Zamat.a, 
Mez.e! munkás 5i, Bács me2Yei Ffüta:ölei:::es: 1. Hélium vel!viele 

2. Becézett nöi név 3. lnditá.� a 
soortversenven 4. ZSírok és ola1ok 
21.lcertnhez kötött T"észe 5. Mint a 
Z5 vizszintes 6. Kukorica tudomá
nvos neve 7. Kilenc. a-öröeül a. A 
kürt teszi 9. Llba 10. Orosz. Sán

A váróteremben 

Kellemesen telnek a vonatra várás percei az új debreceni 
felvételi épülel várócsarnokában. Az utasok szívesen időznek 

a tágas és világos várótermekben 
(Hem7Ai Károly felv.) 

�''''''''"-'!!�'-'-'-''-�''''''��,,,,���,,,,�,,,,,,,,�"''''''�'''''''''''� "'-.....: �' i 
� � � � 
� AZ ALPOKBAN � � � � � 
� 

Az Alpokban vL,z a vonat, hol 
� 1 � a felhők a hegyeket ölelik; � 

� s úgy tiinik, lenállt a. magasból � 
� 

a nap ís, ide a. fenyveseki.Q. 
� � � � A kis faluk odahúzódnak :! 1 a hegyekhez, s a. hegyek befedik 
� :! nyug,almukat vakító hóval; :! 

� s fén!l"ket gyújt az ég - esteledik. 
� � � 

� 
C3ön.de&, nyugodt világgal üzen 

� 
� 

minden kis völgy; frisBen, csende.sen � 
:! jön az éj, akár a. tiszta regfNI. � � � :! Oly világ ez, mit vonatfütty ver fel :! 
� 0Z111<t>r-olykor, nyugalma. örök, � 
� 

mint a hó, a fenyvesek fölött. 
� :! Far•·-- Lajos � :! ......... 
:! t.,,,,,,.._, "'"'"'" ""'""'"'"'-'V..'< � ... , ................................ "''"'"""'" """"'""'" ,. ......... ,J 

A Hivatalos lapból 
A Hiva t.alos La.Dból a 52.,2.ksz..er

vezet.1 l:>lzot.tsáaok út a <l·>l2026k 
turvelmébe a,án.liu.k a követke26-
ket: 

31. súmból: 118 113 11164. T/2. B. 
A küJSWl.ltálatl ételmev.si xo·tsé
l?ekról szólo rendelet ve.u-.>ba t• á· 
a. 
119 526 1!16f. I/2. e. Fel hívés az 

!SIH 113. évi általános ttszU levekző 
tan.1'ol:vamra való ielent.kezé....are. 

128 864/1963. 1 11. e A köznontl 
fütésl'e és mele«Viz.-szol.eáltatásra 
vonatkozó I 1963. rx. 6.l t:M-NIM. 
sz. rendelet vél?rehait.asa a MAV
nál. 

!Hl 997 1964, Ii. B. Szoláál.ati 1dő
be6.zámitas az úi rarutfokouti 
rendszerben. 

119 0'19 '1864.. I�. B Va&U..._,, dol
l?Ozók: balesetbiztos1tása. 

LAKÁSCSERE 

A szerkesztőség üzeni 
Sziládi Sándor. dr. B4nkfalvv 

G vula Sze�. Foki István. Mol
n.ar Arnád Budanest. Várfalvl 
GYUia Gvek�nves Szelle Ferenc 
Szob. Dancs József Taoolca. Dé
kány IStván Nvirel!Vháza. Pintér 
Laios Vácrátót. Hábel GvörJ<V 
Miskolc. Leveleiket laPWlk anYa• 
elhoz fel.ha&znáüuk. 

Kls9 LaJ06 AJsóórs. Várfalvl 
GvuJa Gvékénves. Pinbér La.les 
Vácrátót, BódOJ<h Mlhálv dombó
vár. Szücs Ferenc Hatvan Volost
novsz.k.v Jinos Debrecen. V426 
Lász.Jó Na<!Vkáta. dr. Bánkfalvv 
Gvula. Tóllca Károlv Sze,zed. 
Dancs József TaooJca. PerlakJ 
Gvula Sooron. Foki ts.tvd.n. Orosz 
Ferenc Budanest. Jrásalkat helY
ozúke ml&tc nem tudluk közölni. 

NémeUl Pál Szeren,.,. :Markos 
.József Zalaeeersze.lZ'. Fenvves An
tal Bala. szentdll István Gvön
evös. Fold htvan Budaoe,;\. Szilcs 
Ferenc Hatvlln, E,;z:revétf"lelkre fel
hívtuk az; IUeték.,.ek flavelmét. 

Névtelen Jev,-lekkel nem !oaJal
kozunk. 

- Augusztus 20-án. ünne
pélyes külsöségek közöU ad-

Elose<élném Pécs belvárosi föld- ják át rendeltetésének Vá-
=fr.,,;'J���.:'���!asha�t ';Jl�Sgy?rk állomás új felvételi 
lóra Budapesten Kelenföld. Ráko,;- epuletd. 
���

ta 'l:ci�J�is�!�é�
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s.rerkeszt&éllben. 

Elcserélném Fülóooz.állás állomá
son levő más.fel szobas áruoénz
taros:I lakásom. hasonló 6ZOll?álatl 
va.ev maeán1akással. lehető le« 
méJI a tél beállta előtt. Cim: MAV 
áruoénztáros. Fülöosz.állás.. 

Elcserélném Kétel?Vhazán levő 
kétszobás •szol.l!álatt lakásomat 
Szel!'ed vaev Sz.e"!'ed körnvf'ld 
szolgálati lakással. Bővebbet sze
mélvesen val?V ír�ban. Cim· Két• 
eavháza MAV Jakóteleo. Baranval 
Józsefné . •  
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l'elel5'! k:lad6: Szabó Antal 
Szerkesz.t6ség: 
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Terjeszti: a Népszava Lapk1ad6 

Vállalat 
Budapest vn., Rákóczi 111 54 

Sz!kra Lapnyomda 

1964. AUGUSZTUS 15. 

H Í R E K  

- A Tisza elsö vasúti híd
jának modelljét is kiállítják 
az újjáépülő városligeti Köz
lekedési Múzeumban. Az első 
hidat, amely fából készült 
1857-ben építették. 

- Vasutas város. Grúzia 
fővárosában, Tbilisziben kü
lön kis város épül a vasuta
sok részére. A főváros köz
pontjában nyolc több emele
tes házat építenek, egyenként 
80-90 modern lakással. óvo
dát, középiskolát, klubot és 
sporttelepet is kap a vasutas 
város. 

- Negyven évig szolgálta 
a vasutat Kovács 1\-llhály vál
tókezelő, Ebből 35 évet M&l
lód állomáson dolgozott. Ai 
idős vasutastól, nyugdíjba vo
nulása alkalmával meghitt 
ünnepségen vettek búcsút az 
állomás dolgozói. 

- Akcióegység Guatema-
lában. A Pransa Latina saj
tóügynökség értesülése sze
rint Guatemala és Salvador 
vasutasszakszervezetének ve
zetői aláírtak egy megegye
zést az Internatlonal Railways 
of Central America vasúttár
saság ellen vívandó küzde
lemről, 

- Az ország elsö mozgat
ható rakodólapos magasrako
dó berendezését Győr állo
máson á!litják fel. A beren
dezés segítségével ;elentősen 
csökkennek a szállítási költ
ségek. 

- Hangosítási és zaJcsök• 
kentési munkabizottságot ala
kít a Közlekedéstudományi 
Egyesület elnöksége, A mun• 
kabizottság célja, hogy létre
hozza az elméleti és tudomá
nyos munka. valamint az üze
mi gyakorlat egyséeét. 

- Féktuskó műanyagból. A 
vasutak hosszú idő óta hasz
nálják az öntöttvas féktuskó
kat. Ezek gyorsan kopnak, s 
a súrlódási együtthatójuk is 
kevésnek bizonyul. A Szov
jetunió harkovi Harplaszt
massz üzemében gyártott mű
anyag féktuskók élettartama 
4-5-ször hosszabb az öntött
vas féktuskókénál. 

- Barkácsoló mozdonyve
zető. Békei Vilmos nyugdíjas, 
volt pécsi mozdonyvezető 
sorra elkészíti azoknak a 
mozdonyoknak a kicsinyített 
mását, amelyeket valamikor 
vezetett. Két sűrített levegő
vel működő kis mozdony már 
a vitrinében van, s rövidesen 
befejezi a harmadik építését 

- Eredményesen múködik 
Szegeden a vasutas eszpe
rantó-kör. A minteou 35 tagú 
csoportnak hetenként egyszer 
tartanak nyelvtanfolyamot és 
konzultációt. 

- Több tucat eszperantó 
nyelven írott kötettel rendel
kezik a dombóvári vasutasok 
művelődési otthonának 
könyvtára. 

- Elkészült Nagyút állo• 
más villamos felsővezeték 
hálózata. Hamarosan átadják 
rendelteté5ének az állomás új, 
biztosító berendezését is. 

- A közös kocsipark üze
meltetésének megkezdése óta 
meggyorsult a lengyel, román 
és bolgár megrendelésre 

1 

gyártott termékei.: efazállitá .a 
a Salgótarjáni Acélárugyár• 
ból. 
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Róza táv!rász. Debrecen. K!r/llv � _ Az egész állomás magukat nézi Mielőtt Ferenc 10 6. Gedóvári Lajos fel- ,! . .. • 
ell�n6r . .  Bo ..  Soroksá,:J úti á!lo- � valami baleset tortenne, kérem táborozzanak 
mas. Olah Gy':'táné, Miskolc. Iván :! egy kissé távolabb. u. 18. Beke Rollert. Szel?ed. Klau- � 
i.ál tér 7. � 

Ide f/,gyelj! A vágányoTc között véletle• 
nül is baleset érhet. de ha nem luzllgat�z 
rám. én csaplak agyon. 

(Pusztai Pál rajza.i) 
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VASUTAS . 

A S Z E RV E Z E TT V A S U T A S  D O L G O Z O K  L A PJ A  

vm. tVFOLYAM, n. SZ.t\M Ara 40 fillér 1964. SZ&PTEl\fflER I. 

A vasút július végéig több mint 2 millió 

A, l�;�;,;�.��!��;r�����

i

;;;;;, di� 1 
ben a július havi teljesítmé- eredmények uülettek: idő - a bázish-Oz mérten - § 

ew fél órával t:isszaesctt. A � 
többi mutatónál eredményei � 
továbbra is kcch'ezöen alakul- § 
tak. kit·éve a tehe,kocslk ki- � 
használását, ah-01 szintén ta- § 
pa.sztalható, ha nem is jelen- § 
téken:v, de egy kisebb mérvú � 

Iira.-tósácok: 

Budapest 
Debrecen 
Miskolc 
Pá:s 

Teljesítmények: 

100.2\J • í 
102,31 • •• 102,05 • 0 

Szeged 
Szomba1hely 

98,40 .,. 
99,67 • •• 99,49 • 1 

elmaradás. § Egyszerre fél köbméteri markol a magánJ ár6 ágyazatrostáló. A kitúnö 1rép naponta 
összegezve az lgazgatósá- � 560-G00 méter hosszban vég%! el a felsö.i.Kyazat rostálását, majd egyúttal az alépítmény 

gc'c teljesítrr.ényeit, a há!óza't � hengerlését. Ez 120-H0 pályamunkás napi teljesitményének felel meg. A gép mellett A forgalmi és üzemi bal
esetek m;att. a budapesti igaz
gatóságnál 24 700, a debreceni 
igazgatóságnál 5200 torint, a 
mi.skold igazgatóságnál pedig 
700 forint került levonás,a a 
telJesitmények alapján járó 
J utalomös.sz.egból. 

mai is csak csekély mén·űek. 
Fokozott gondot kell fordita
nici a tehervonatok menet• 
rends;:erű,égére es azok átlii
gos terheléiére. A debreceni 
Igazgatósághoz hasonlóan szin
tén nehézményeznl kell, hogy 
a kilepó szemelyszálhtó ,�na
tainak közel 20 százalékát ké
setten adta át a szomszéd 
!ga7.gatóságoknak, 

eredn,énye - a vert ny mu- § mindö sze hét palyamunkás dolgozik. (Kép,iport a 3. oldalon.) 
tatóinak ,b"Zben Jónak, rész- � 
ben elfo�adhatóna értékel- ;:11111111u11 111111111111u11111111111uuum111111111111111111111111111n11111m11111111111111111011111m111111m11111111111111111111111111u111111u1111111111111111 1111111111uu111111111111m 

hető alakulás ,·al - megh.a- 1 !adta a 10 1  sz.ázalékot. Ennek 
e�edményekent július hóban a , 
MAV vonalain ten•en felül 

j 865 500 tonna árut s;:állíthat
tunk. Ezzel az első h t hó'1ap
ban. azaz július 31-lg az ál:a
mi ,-záJlftásl te1;-c 2 millió 
202 ·oo tonnával túlt 'jesítet
tük. 

A határidő elölt 103 nappal 
A budapesti igazg.at.óságnal 

ki kell emelni, hogy a kocsi
tartózkodási átlagidőt a 
münaki-gazdasági. norma cél
kitúzésének 2,18 százalékos 
tüttel;l!sité,ét-el - közel 46 
percoel csökkentettek. Ezzel 
nemben eredményük a sze
mélyszállító vonatok menet
rendszenlségénél, beleértve a 
nemzetközi gyon;vonatokat is 
- még mindig nem kielégítő. 
Az őszi forgalom rikeres lebo
n11olítá.sa érdekében figyel
meztetésként a=olgál;on, horo, 
a vontató j uvek gazdasá-

Üzembehdyezték Nagyút állomás új dominórendszerií biztosító berendezését 
A s::ombcithelyi iga1.gat6ság 

,i zaesése kifejezetten annak 
köwtkezménye, hogy t.erüle-

ugus•tus 19�n. az alkot
mán11 ünnepe alkalmából ün· 
nep · net rendeztek Nal11/Út 
község kulttiThá::ában. Az ün

Üzembe helyezték a nyékládházi 
nepségen megjelent és beszé
det mondott dr. Páaztor Pál, 
a miskolci igazgatóság veze
tője. 

illamos alállomá -t  
Nagyút községben kettős 

, ünnep volt az alko mány ün
nepe. Ekkor került ugyan 
ntadá ra a mtntegy hatmillió 
forint k lt 1 ép{ et úJ 
dominórendsi: ru biztosltóbc
-rcndeús. Az állom!s fejlesz
t t a , :sontai <zénmezó fel
tárása tette szilk�égessé. A vá
gányhálózatot húwm sínpár
ra! bővítették. Az új b!r,tosító
be,endezés elhelyezié<:ére fs a 
fo,galom irányít <ára új fel
v.;telí éptlletet építettek. 

gos felhasznál , l k pcsola-
tos k: 'j ft , ha 

jeen env zázalékban, de 
kis ,észt alatta maradt a 100 • knak. 

budapest--111 · n:o!ci \"llSU t-
, na! 1 moslt uto ó 

kén a kozelmúltban 
U:embehel11e.:tek II flo!}ékládhá
zi eillamos alállomást. 

Mint ismeretes, a vontalJ. i 
tramszfonnátor-állomá.�ak 

az a rendeltetése, hogy az or
szágos hálözat 120 kV-o,; fe
szülisé áramát a 25 kV-06 
feszültségre let,anszformálják 
és betáplálják a villamos fel
sóvezeték hálózatba. 

A nyékládlulz.I alállomá.<i je
lenleg mintegy 40 km� tebó
vezetéktáp zakaszt lát el 
energiával. Amellett, hogy 
Miskolc na y fontO&Ságú cso
móponti pá yaud,arának �/!· 

la.mos ,·on ta fo
korz:-e .az; u,zeiinbhton,�,c,t, le
hetöv ó teszi a to ·ábbi ,,.., amo
s[tást Miskol�Dtós,rrOl" kö
:z,ótt. anélkül. h()l[V e szaka.swn 
újabb táppontról kellene gon
doskodni. 

Az üzembehel • zés megeló
zöen a MAV és: a villamos 
ene,g:aszolgáltató zn ·embe
,ek kózös vizsgálatokat végez
tek az alállomá.-. berendezé
sei n. s elvégezték az uzembe

helyezési p,óbákat iS. 

Az alkotmány ilnnepe 613 

Tagyút állomáson is kl\zpon
tllag á.llítják a váltókat és jel. 
2'.Öket. A Miskolci TBBF dol-

Az alállomás elhelyeZléllénél gozói egy érdekes újítást is 
és telsmrelésénél fogva még I kipróbálnak az állomáson. Az 
Miskolcon túl i& mm egy li>- újítás lényege: a:: állomás 
20 km h�si;ú vonal energ\á- 1 Mis',olc és Budapest felöli vé
val való ellat ra i alka!- gében tobb hangszórót szerel
mas. ' tek fel. A forgalmi s:olgálat-

A debreceni é., a miskolci 
lgazgatósá„ területén I mét ki
emelkedó eredményt értek el 
ir mozdonyok gazd� fel
haszná!á.•án.al. Emellett a deb
receni igazgatóságnál a kocsl
tartózkodási átlagidöt - a bá
zl,;hoz mérten - kö:el eg71 
órával csökkentették. A m!,;
kolci Igazgatóságnál a teher
\'onatok menetrendszerú-égé
vel kapcsolatos célk\túz.büket 
teljesítették túl. közel 7 6Zá
za!ékkal. A legtóbb késett s=e
mél111zálhtó vonatot még min
dig lL debreceni iga;:gatóság 
a.dja. at a szomszed lga;:gatósá
go!cnak. A ml. kolci lgazgat-O
ságnál pedig a tehervonatok 
atlagos terhe:ésének emelésé
re ke:J több gondot (ordítani. 

A pécsi lgaz.gatós.ág c."8k a 
menetrendszerűség mutatóinál 
es a tehe-rkocsik statikus ter
helésénél ért el elfogadható
nak értékelhető e,edménvt 
Az eg_y dolgozó mozdony.a eső 
100 etkm-teljesítménynél, a te
hervonatok átlagos terhelésé
nél. a kocsltartózkodásl mu
szak-l!azda. át?i nonnánál és az 
átlagidónél elért teliesítménve 
nemhogy a ten-nél, hanem 
mé,i; a bázi,ldő zak ered-né
m·énéJ Is kedvezőtlenebbül 
alakult. 

Hogyan lesz a lóból fogaskerék? 
látogatás a Landler Járműjavító mintakészítő műhelyében 

A szeaedj l1mzeatóság s:zin
tén nem ért el 100 �zázalékos 
te:jesítményt. Számottevő el
mandá a el(ve•len egv muta
tónál �•ncs. de egy-két célkitu-
7.ésénél jelentkező poz.Itlvu-

Szemre is tetszetós a mu
hely. Hol halkabb, hol erösebb 
sziszegé,,;se! fogadják a gépek 
a belépőt. A keze-k, a mozdu
latok egyenl esek. Ennek is 
meg\'an a magya.ázata: ti::ed
millimétern71i pontossággal 
dolgoznak, a kiöntendcj alkat
részek fcimintáit kés::itik. Nai:,, 
ü:;yelemn 1, szaktudás al 

Az <"ID-lk dolgozó fogaske
rékmlntát ké zít: előtte műsza
ki rajz fek zik. a mé,eteket 
onnan néZl. Amint elkészül, 
vele viszik az öntödébe, s for
mázó homokban megje!öh·e. a 
mintát, máris önthetik a fo-

Augusztus 31-én ülést tartott 

szakszervezetünk központi vezetősége 
Szakszen•ezetünk központi vezető�ge augusztus 31-én, 

hétfőn ü:ést tartott az alábbi napirendekkel : 
l. Szóbeli előterjes::tés a MÁV őszi szá!litási feladatairól. 

Elóadó: Líndner József, vezér!gazgatóhelyettes. 
2. Jelentés a i·asutas dolgozó nök hel11utéról és szaks::er

re::etiinknek ci nök kö-rében végzett munkájáról. Elöadó: Bán 
lstrá n, a szervezési és k,derosztály vezetóje 

3. Be}elentesek. 
4. Tá;ékoztató ;elentés a MAV beruházási éa Jelújitásí ter

veinek 1961. elsö félét-i teljesitéséröl. 

gaskereket. Lám, íSY lesz a 
fából fogas.kerék . . .  

De nemcsak fog,:iskerék-
mintát gyámnak Itt hanem 
a MA V telil!etén használatos 
valamennyi öntött alkatrész 
mintája i innen keli!! ki. 

Hogy mi a műhely feladata? 
Hamarosan ezt is megtudom 
Bagarus G71örg11 műhelp·ezetó 
és V<ic.:I János ·ártásvezetó 
,·álaszaiból. 

- A MAV Anyagellátasi 
lgazgcitóság megrendelései sze

rint 1111ártjuk 4 mintákat 
mondja a műhelyvezető. 

Váczi János hozzáfűzi : 
- A MAV-M.k ez a leg,na

g11obb mintakéazttö múhel71e. 

- Hányan dolgoznak itt? 
- Hu.szcmnég71en, a=az nég11 

brigád, ebben három szocialis
ta brigád - válaszolja Váczi 
János. 

- Mind szakmunkások? 
- A mintakészitők azok 

,·ette át újból a szót Baga:-us 
György -, de a lakkozó/: kö
zött d:>lgozik két beta11!•ott 
munkás is. A famintakés;:ftés 
az asztalos munkán túlmenően 
már műazakí képzettséget is 
igén11el, ismerni kell a legbo
nyolultabb műszaki rajzokat, 
a formá::ás! eljárást, technoló
giát. 5. A Számcizsgáló Bizottság ;etentése a szakszerve:et 

A mintal,észités a legbonyo· 
1 be.$zámo'.unk a lultabb. A minta az ontó egyik 

szer5záma, 6 ahhoz, h<>iY ei;y 

gazdasági munkájáról. 
Lapunk kö,·etkezö sLámában részlet 

•ózpontl \'ezetó.ség 0.:t.;éröl. 

öntvényt kiöntsenek, több 
magszekrény szükséges. A gőz
henger mintájához például 24 
mag.szekrényt kell készíteni. 

- Súly.a mennyi ez a min• 
ta? 

- l\'71olc-tiz mázsa. 
- Mennyi ideig készül? 
- A gőzhen,ger mintájáMk 

felújítása kö;:el kéte;:er mun
kaórát t·esz igén71be, az UJ 
minta pedig több hónapot. Sze
rencse, h0(11J az utóbbi eset re 
csak tí=ét:enként eg71s:::er ke
rül sor. 

Jelenleg a Juhász-bl"ignd 
dolgozik a gózhengenninta 
felújításán. A magszekrények 
eléggé megrongálódtak, az ön
tés túlságosan megviselte 
óket. Avatott kezek gyógyít
ják a kiszakadt i;ebhelyeket. 

A gépek szakadatlanul dol
goznak. A szalagfűrész ívben 
szórja a fúrészport. Csak egy 
gép áll tétlenül az irnda előtt. 
A marógép. Olyan, mint egy 
kh·énhedt gebe. Méq a század 
elején készült. Gyakran csö
könyö . Bosszankodnak Is 
miatta. 

- .4 semminél ;obb. de az 
igényeknek már nem felel meg 
- mondja ,óla Váczi János. 
- Még ezt a berendezést kel-
lc11e kicserélni. hog71 a mühelut 
kor$.:crt1nek nevezhessük. 

Kor,-zerunek, a kövctelmc• 
nyeknek megfc!elóen. 

Tamás Men)·hérl 

te1·ő ezeknek a hangszórók11ak 
a segltségá'vel irán71itja az ál· 
lom<tS területén folyó tolatási 
műveleteket. A tolatást végző 
dolgo7.Ók pedig az állomás kü
lönböző pontjain felszerelt be
�endezés segítségével egy 
gombnyomá után vissza tud
nak szólni a forgalmi irodába. 

A TBBF dolgozol egyébként 

lelkismeretes munkával, 103 
nappal a határidő előtt elke
. zü!tek az új biztositóbe.en
dezés fel ze,elésével. Jó mun
kájuk ellsme,éseként az üzem• 
be helyezést megelőző ünnep
ségen megérdemelten részesül. 
tek pénzjutalomban. 

(Szlgetváry) 

Nagy előnyöket biztosít 

a „központi palyaudvar" -rendszer 
Nemrég fejezte be a va,;űli 

:ru zálHtás b.�zerusftéré,e, 
pontosabban a „kózponti pá
Jyaudvar"-,en.dszer kialakítá
sá.a vonatkozó vizsgálatát a 
Vasúti Tudományos Kutató 
Intézet, az útügyi Kutató In
tézet és az Autóközlekedési 
Tudományoo Kutató In1éz-et. A 
három kutatóintézet már elvé
gezte az első részletes vizsgá
ra tot Széke,;!ehérvárott, s ezt 
f'gyúttal modellkísérletnek is 
szánták. Az elképrelés szel"int 
a ,·áros 20 kilométe,es tér,é
get egyetlen „íó körzetté ' ala-

kítanák ki. A ,•asút az árukat 
a székesfehé1-vá,i pályaudva
ron, mint központban, illet\'e 
négy meghatározott alközpont
ban veszi fel és adja ki, a to
vábbi kapcsolatelt pedig a !el
adókkal, illetve a címzettekkel 
a TEFU gépkocsijai taM.ják. A 
. zámításolc szerint ezzel a 
módszerrel jelentős megtaka
rítás érhetö el. A kutatóinté
zetek megállapították: ors;:á• 
gosan az 1700 közül 650 ál!o
m<is és megálló áruforgcilmat 
lenne célszerú 40-50 kórzeti 
palyaudi·arra koncentrálni. 

Az alkotmány ünnepén adták át 
rendeltetésének Vámosgyörk állomás 

új felvételi épületét 
Vámosgyörk állomáson a vá

gányhálózat átépílésé\'el, a 
szolgálati ő,helyek és a .ak
tár újjáépítésével négy é1.n•el 
ezelótt vette kezdetét az állo
más korszerüsitése. A dominó 
,end ·zeni, vágányfoglaltságos 
biztosítóbe,endezl · felszere
l sét 1962 decemberben fejez
ték be. Ezután fogtak hozzá az 
új feh-étell épület építéséhez. 
A régi épület elbontásából az 
állomás és a t.ársszolgálati 

ágak dolgozói is ki,·ették a 
részüket. Nem keve ·cbb, mint 
2500 társadalmi munkaórái:al 
járultak hozzá a f !vételi .;pü
let üzcmelteté;;ének mielöbbi 
megkezdéséhez. 

Az új felvételi épülctet 
augusztus 20-án. az alkotmán71 
ünnepén, munkás-paraszt ta
lálkozói-a! eg71bekötce, dr. 
Pásztor Pa!, a miskolci iga1ga
tóság vezetője adta át ,endel
tetésének. 

187 ezer forintot takarítottak meg 
A deb,eceni jánnüjavítóban 

hat üzemré:;z tűzte célul a szo
cialista cím elnyerését. A 
szakszervezeti bizot t ág a mű
s:l.llki vezetök él'tókelése alap
ján a második negyedévben a 
kocsiosztály famegmunkaló 
üzemrészének dolgozói érték el 
a legjobb eredmén11t. Különö
sen a minőség javításúrn! és 
az anyagtaka,ékossággal tűn
tek ki. 

Az új. nwgmunkálaUan ra
anvac:nál az eloirá ok 80 szá-
1.alekos anyagklhasauílúst ha
tároznak meg. A muhe'.y dol-
80-lói cacJ :.zemben 85-86 

százalékos e,edménvt értek el. 
lgy 93,5 köbméte, · faanya:,:ol 
takaritoltak meg 187 czc1· fo· 
rint ertékben. 

Az üzem,é; z dol�ozói a kr
melő munka mellett a ne�elö
munkára, ci ;ó cayiittmüköclés
re. a kollektiv szellem kísú
le_sitésére is nagy no11dot for• 
c/1ta11ak. Ha az év hátrale,·ó 
részében 1s ilyen eredménre
sen dolgoznak to,·ább, minek 
<'sélyei!r a szocinl!sta üzemrész 
cfm rr <zerzé érc. 

\"olo,ino, szkl Já1105 
Deb,ecen 
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ltliért alakult kedvezőtlenül 
a táppénzes százalék ? 

A "6/lutas társa.Jalo,nbi,;stol!IÍtás első léléri 1'iadósai 

Szakszervezetünk társada-
lombiztosításra elöirányzott 
kiadásai a múlt év azonos idó
szakához viszonyítva 5,5 mil
lió forinttal emelkedtek. Ez 
a nagymértékű emelkedés an
nak ellenére sem indokolt, 
hogy 1964 elsö félévében mint
egy

{ 
2,5 százalékkal magasabb 

vol a dolgozók létszáma. A 
múlt év első félévében ugyan
is a kedvezőtlen időjárási vi
szonyok a dolgozók egészségét, 
ellenállóképességét alaposan 
próbára tették. Sokan megbe
tegedtek a hosszan tartó, ke
mény tél idején. Emiatt az ak
kor előirányzott költségeinket 
jelentősen túlléptük. 

1964-ben korántsem volt 
olyan kíméletlen a tél, mint 
az e'lözö évben. Ezért az 1963 
első félévében ténylegesen je
lentkező táppénzes napokkal 
szemben 125 OOO nappal keve
sebbet terveztünk. Ugyanak
kor 24 ezerrel több táppénzes 
nap merült fel, mint a múlt 
év azonos időszakában. Igy 
139 OOO táppénzes nappal túl
léptük elsó félét·i előirányza
tunkat. 

A túllépés okai 

A táppénzes százalék ked,·e-

sainknál 3 millió 750 ezer fo
rint a túllépés. 

Igaz, hogy a kiadások némi 
emelkedését indokolja az idő
közben forgalomba hozott új 
és drágább gyógyszerek gyó
gyítás céljaira történő fel
használása. De az is igaz. hogy 
a túllépés ilyen mértéke indo
kolatlan, mint ahogy indoko
latlan a táppénzes százalék 
magas volta is. , 

Hiba az is, hogy a tanácsi 
körzeti orvosok egy része en
ged a dolgozók kívánságának, 
és azt a gyógyszert írja fel, 
amit a dolgo:có kér. Nem bc
szél,·e arról, hogy az on·osok 
gyakran nagyobb mennyiségű 
gyógyszert írnak fel. mint 
amennyi a betegség várható 
időtartama alatt szükséges. 
Emiatt sok gyógyszer felhasz
nálatlanul megy veszendőbe. 

Kevesebb anyasági segély 

A kiadások harmadik nagy 
területe a csal:ídi pótlékra ki
fizetett összegek. Ez kisebb 
i:olt, mint amit előirá.nyo:z
tunk. A csökkenést azonban 
nem lehet pozltiv jelenségnek 
beludn'. mert an nak ellené
re, hogy a dolgozók létszáma 

2,5 százalékkal emelkedett, a 
családi pótlékban részesülök 
száma az 1963 első félévéhez 
viszonyítva 1 százalékkal csök
kent. Ez a szülések számának 
csökkenésével van összefüg
gésben. Alátámasztja az a 

A megvalósítási szerződésről 

és az eljárási vitákról 
tény is, hogy a múlt év első Ha a kísérlet eredmenyes, 
félévéhez viszonyítva 1 ,6 szá: 

I 
.agy ha anélkul is alkalmas 

zal�kkal . kernsebb_ anyasag1 

1 

a javaslat megvalósításra, ak
segelyt flzettü_nk k1. . kor megvalósítási szerződést 

A nagycsaladosok száma 1s kót az úiító és az egyszemé
csökkent. A családi pótlékban Jyi elbíráÍó 
részesülő dolgozóknak ktfize- Mc;;;valósítási szerződésnek 
tett ös„zeg az 1963. évihez és az az alábbiakat kell tartalmaz

egy családi pótlékban részesü- nia : Az úJítás előreláthatólag 
lőkhöz viszonyítva átlag 13 mikor, milyen terjedelemben 
forinttal kevesebb. A fentieTc kerül bevezeté.•re. és a�t mi
alapján 2 millió 600 ezer fo- kor kell megvalósítottnak te
rint  megtarcarftá.s jelentkezik. kinteni. Ez akk1>r következhet 

Összegezve a leírtakat a be, ha az újítást a termelés
szakszervezet valamennyi szer- ben tervszerűen alkalmazzák. 
,·ezetének, a szolgálati főnö1<:- Ennek meghatározása a ké
ségeknek, minden öntudatos sőbbi viták elkerülése miatt 
dolgozónak nagy crófeszltést nagyon fontos. Tartalmaznia 
kell tennie azért, hogy a táp- kell továbbá, hogy az újítás 
pénz- és gyógyszerköltségek m ilyen műszaki, illetve gazda
e!óirdnyzatána k túllépéséből sági eredménnyel jár, és mi
fakadó közel 11 millió forin-
tos összeget a reális lehetősé-

Iyen a mérési módszere. A 
szerződésekhez nem szükséges 
tehát pontos számadatokon 
alapuló számítás, hiszen azok 
k igyűjtése sokszor hosszú időt 
vesz igénybe. és ezt nem le
het megvárni. 

Rögzíteni kell az újító ré
szére járó díj százalékos kul
csát, illetve azt, hogy a díjat 
milyen részletekben fizetik ki. 
Ha az tljítási díj egy összeg
ben kerül kifizetésre, ebben 
az esetben csak az az Időpont 
jelölhetö meg, amikor az újí
tás tervezett mennyiségének 
30 százaléka már megvalósult. 

Ha az újító részt vesz a 
megvalósításban, a szerződés
ben ezt fel kell tüntetni. Rog-

geken belül - anélkül, hogy 
az a dolr;;ozók egészségügyi el· 
látásénak ro,·úsúra menne -
megszüntessük. 

D I C S T E L E N  Ú J Í T Á S  
K. F, 

zit.en.i ke!.l azt is. hogy m.i'w, 
milyen &s�ú ellenszoli:á!ta
tás illeti meg. 

Mi a feendó vita esetén ? 

- Mit tegyen 4Z újító. hll 
t-ite keletkezik 11 szenódl!s 
megköté�e ellltt az eg11s;emé
lyi elbírdlóvaL? 

Közös megállapodás alapján 
alávethetik magukat egy közö
sen kijelölt személy, vagy bi
zottság döntésének. E döntés 
végrehajtása mindkét félre 
kötelező. Ha ilyen eljárásban 
nem tudnak megegyezni, a kí-
sérletezésl nem lehet megkez
deni, és az· újítás gyakorlat
ban nem alkalmazható. 

Ha a vita a munkaköri kér
desben merül fel. a ja,·aslat a 
gyakorlatban megrnlósitható, 
de a vélemény eltéréstől szá
m ított 15 napon belül a meg
valósító a felettes szervéhez 
köteles fordulni a munkakö
ri kötelesség tisztázása végett: 

zőtlen alakulásának legfóbb ,--------------------------- Természetesen, adott esetben 
az újító is fordulhat a felet
tes szervhez. okait az alábbiakban lehet 

összefoglaln i :  
A szolgálati főnökségek egy 

része nem fordít kellő gondot 
a táppénzes százalék csökken
tésére. Nem találta meg az 
összefüggést a termelés, terv
teljesítés és a magas táppénz-
létszám között. , 

Nem keresik az összefüggést 
az indokolatlan túlóráztatás és 
az utazó dolgozók sok szolgá
lati órája, valamint a beteg
százalék alakulása között. 

A szakszervezeti bizottságok 
nem harcolnak a megfelelő 
munkafeltételek megteremté
séért, a munkahelyek és azok 
kórnyezetének az.. egés,:ségre 
g_\·akorolt káros hat sainak 
megszüntetéséért. 

Nem küzdenek hatékon,·an a 
bale etek ellen. Ennek kö,·et
keztében emelkedett a balese
tek, ebből fakadóan a baleset 
folytán kiesett munkanapok 
száma. 

Az orvosok egy része sem 
követ el mindent a táppenzes 
százalék csökkentéséért. Az 
üzemi orvosok ma még keve
set törődnek a megelőző gon
dozással, a tanácsi körzeti or
vosok között nagyfokú a libe
ralizmus. 

A megyei és a szakszerve
zeti bizottságok tartsák fon
tos feladatuknak a központi 
vezetőség június 12-i határo
zatából adódó feladatok vég
rehajtását és a végrehajtás el
lenőrzését. 

A táppénzldadásokat emelte 
a vasutasok 1964. évi január 
1 -i bérrendezése, valam int a 
túlóráztatásból és az utazók 
magas óraszámából előállott 
keresettöbblet. mivel a táp
pénz a kereset függvénye. 

Az 1964. évi költségvetés el
készítésénél már számoltunk a 
bérrendezéssel, amit bizonyít, 
hogy az 1963. évi egy napra 
esö átlag táppénzes összeggel 
szemben 2 forinttal magasabb
ra terveztünk. Ténylegesen 
azonban 2,88 forinttal emel
kedett 4z egy napra eső táp
pénz átlag összege. 

Hét és fél milliós túllépés 

Az elmondottak kö,·etkezté
ben a · táppénzre előirányzott 
kiadásainkat 7 millió 500 ezer 
forinttal tú!léptük. M inden 
szervezetünknek, az öntudatos 
vasutas dolgozóknak, felelős
ségteljes tevékenységével el 
lehet érni, hogy a jövőben a 
táppénzes százalék. vele a ki• 
adások. indokolatlanul ne 
emelkedjenek. 

A készpénzszolgáltatások 
többi területén nincs lényeges 
eltérés a terv- és tényszámok 
között. költségvetésen be! ül 
gazdálkodtunk. 

A táppénzzel összefüggö ki
adások másik nagy területe a 
természetbeni rngy gyógyá
szati szolgáltatások. Ezek kö
zött is legszámottevőbb a 
gyógyszer. Addig, amíg a töb
bi g1,ógyászati szolgáltatásnál, 
mint például a gyógyfürdők, 
gvó!!v:S0zati segédes:>.közök stb. 
300 OOO forint megtakaríti\s 
mutatkozik, 1111óg11szerkiadá-

Mit kell tudni 

a külföldi gyógykezelésekről 
A beteg és arra rászorult tartsák be az orrosi utasi•á- 1 

magvar állampolgárok kü,- ,okat. Az UJ muvégtag vlselé-
[őldre i-s küldhetők gyógyke- sének ebajátitá,ához idő kell. , ,  , 1 
zeló&re aldrnr. ha részükre kü- Ne törekedjenek előbb haza· 

Ü /'1 Q GALO lönlegC'.s gyóg,·l,ezelé, szült..� jo"1li az Ol'\'OSJlag szükségeB NKJ;:,l L 
ges. A kormány ezért több ido1 él, de ne is tartózkodja-

A bizottság kinevezése csak 
kózös megegyezéssel történhet 
meg. Az a helyeB, ha i�-ző.. 
könyvben név szerint rögzítik 
a bizottság tagjait, és azt az 
újító és az elbíráló 1s aláír• 
ja. 

Mikor jár el helyesen 
az újító ? 

szoctalista országgal kötött nak kint to\'al>b. mint ameny- KOC5 I 
megátlapodá.�t. A külfóldön va- ny1 az ottani 01Tosok ,·élemé- Ha a meg,.alós1tási szerz� 
ló  gyógvkezelés elbírálá,a és nye . zerint szuksé,;es. Ez a be- dés és igénybevételre való 
„ kiküldés joga az Egészség- tegnek és a népgaz.dasagnak dön te� nem jött létre, vagy az 
ügyi Mmisztériumot illeti meg. egyaránt 'érdeke. újitó tudta nélk,ül a javasla• 
Szerzödést kótött államunk a tot meg,•alósították, ilyen eset-
' 'emet Dc qkratiku,; Köztár- 1--------------

ben az úJ1tónak - az újítási 
sasággal IS, ahová mu,·égta• rendeletben megállap1tott ke-
gok elkészit.ése vegett kulde- fjó,.•elmeS ]• Cói,·jzsóá)ó retek között - az eredetileg 
nek ki csonku1ást szem·edctt li liJ li zak kért díjat kelt megfiZetni, 
betegeket Az :-.;DK-ba való ki- Zeliz1 Imre Bp. Déli allomá;; 

1 

(Puszt&l Pa! rajz&) Ez az eljárás bírói útra tar• 
küldes, az ottani kórházi ke- jegyvizsgálóJa a;r, 1908-as i=i- tozik. Az. az újító jar el helye-
zel-és és az elkéstitett mÜ\·ég- mú vonatnál három huligán- sen, aki javaslatának benyúj• 
tag koltségci bzámottevó anya- u tasra lett figyelmes, akik Bp. tál ekor már közli, hogy a 
gi kiadást jelentenek álla- Kelenföld á!lomáson szálltak 

l Ha' ronmu·111·o·s n1egtakar1'ta' s u' J· 1·ta' sbo' I nepgazda. agi megtakarítás 
munknak. Erert nagy fontos- fel Pécsig :,,:ólo gyorsvonati háey százalékát kéri ujitási 
saggal bír. hogy csak olyan be- jeggyel, A jegyv1zsgálat alkal- díjként, mert ha a fenti eset 
legek kerüljenek ki, akik a mával h

�
�_arozott v_álaszt adni, • A miskolci építési főnökség A főnökség eredményes ÚJÍ- előfordul, akkor a bíróság elött 

műi•égtagot megfelel/len tud- hocy horn utaznak, nem tud- különbözö üzemegységei.nél tómozga)mának az a titka, nem kell az újítónak kérését 
ják ha.sználni, megcsonkult tak . 'd . ben 'ó _..,_ . • h . . •♦s- f lel - ök. T 't" bizonygatni. 
t t • .. k lk 1 „ A . . . 1 •  k . ffil1l en ev J ercw.'llen�e- ogy az UJ1...,,i e o , o " öd . k''té es reszu a ·a mas arra, ,.agy 

' 
Jegy\

;.z:,ga ?11a . _m1anus 
I 
ket érnek el az újítók. A múlt Sándor és Garamszegi István Ha a szerz es meg o se 

ahhoz mút·égtagot készítsenek. � olt a . n!e0Jelenesuk_ e.s a ".!- evben ós lOfU első felébea 052_ jól egy üt dolgoznak Amellett, előtt az újító tudtával valósí• 
Fontos az is, hogy a kiküldes- sell·_edesük. Domb?varott szo!t sreseo 58 ujitást adtak be a fő- hogy rendszeresen ismertetik tolták meg a javaslatot, és az re javasolt ,szervezetileg az ugyel_ete.• rend?rn. ek es Pe- nőkség dolg~-'·i . Ebből eddig érdekeltek a díjazás tekinte-
eg-<--. •� leg e tt t k d � az ú3' ítási felaclatt.erveket. meg. téb t dn k "'' =�es y n. ':,SI' • mar . var raJU :. a re11 - 38 újítást vezetlek be. 4 ki- en nem u a mege.,., ez• 

Az NDK-ban készített mú- o�se,g. yyolag k1derult, .. h_o�y 5-érlet alatt áll, 10 javaslat pe- 6:r.ervezték a patronáló músza- ni, kijelölhetnek bizottságot, 
végtagok nem mindenkinek külon�z.o _okokból . �orozes dig függőben van. ki újító gárdát. A műszakiak vagy személyt az ügy füztá• felelnek meg. Előfordul, hogy alatt alltak e:, d1;:,52adálm akar-

, Az elfogadott és bevezetett segítséget nyújtanak a fizikai zására. Ha a vitát eldöntő bi
a csonk adott állapota nem al- tak. újítások népgazdasági haszna dolgozóknak az újítás, illetve zottság összetételében vagy a 
·kalmas a művégtag elkészité- A rendö1. g es a határőr,,�g közel 3 millió forilit. Az úji- a szükséges múszaki rajzok el- személy tekintetéb?n nem tud· 
Bére. Ezért elobb el kell végez- Zelizi Imrét dtcseretben és 300 tóknak 80 651 forint újítás! di- készite.sében. nak megegyezni. az újítási díj 
nj a szükséges mütétet. Ha forint penziutalomban részesi- jat fizellek ki. A legeredmé- megállapítása birói útra tar-
beteg a kiküldött, beteg:ségét tette. nyesebb újítók közül eddig ti- Kisvárdai János tozik. A bírósági eljárást a 
meg kell szüntetni ,  mielőtt ja- Foki Isiván I zen ktlptak kitiln.tetést. Miskolc megvalósító szerv vezetőjének 
vasalják kiküldeni a művég- kell kérni 15 napon belül. Ez 
tag elkészítése végett. . Ha 1-------------------------------------------1 nem jelenti azt. hogy az újító 
ugyanis az akadályozó körül- nem kérheti a bíróság dönté-
ményeket az NDK-ban álla- sét. 
pítják: meg, a beteget ott kell 

s k t d , t t• t•k 
A viták esetében a jogsza• 

meggyógyítani. Sót előfordul- o a mon o s a ISZ I a bály az újítónak igen szél� 
hat, hogy művégtagot nem is jogokat biztosít. Ezért meg 
tudnak részére készíteni, ami egyszer arra szeretnénk fel-
jelentős és ezekben a;,: esetek- Bár a számok a szakszen·e- csonyabb e uervezettség Ko- t.ézés módjáról tájékoztatják a hivni a figyelmet. hogy viták 
ben indokolatlan többletki- zeli mozgalom országos vo- márom és Tolna, me{lllében. dólgozókat, magasabb a rész· esetén helyesebb gondolkodni, 
adást von maga után. Az natkozású adatait tartalmaz- 1963. el.so félévéhez viszonyítva vevők száma és nagyobb 1tz tanácsot kérni. mint meggon
Egeszségügyi Minisztérium 

zál,, mégis alkalmasak arra, jelentősen csökkent a srerve- aktivitás. Ahol figyelmen kí- dolatlanul al�írn í a ozerz6dést. 
emiatt rendelte el, hogy az hogy összehasonlítási alapul zettség Komárom, Csongrád, vü.l hagyják a dolgozók jat·as- Sebestyén ,János. 
NDK-ba való kiküldést szak- szolgáljanak: az egye szak- Szolnok és Hajdtí-Bihar me- latait, ott vi6zont csökken a 
orvosi vizsgálatnak kell meg- szervezeti bizottságok adatai gyében. Ugyanakkor számotte- részvétel, s kisebb az aktivi-
elóznie, s csak szakorvosi vé- pozitív, vagy negatív irány- vö emelkedés tapasztalható tás. 
lem

t
n� alapJán !eszi meg ja- ��� a':ft�f'!fl��ár

z orszá
- :ii:��

is
!:':n,�:.o

d 
��!;;: bri�ár:;i�:e�;�:�Y·i/ ���:; vas atat az ORFI (Országos Lássuk, mi t  mutatnak a szá- bb tsé S ké t ta ö Reuma és Fürdő Intézet) igaz- mok. A szervezett dolgozo·k 

sa a szervezet g omogy, · pe mu t. 1964 els felében 
t · f- h Zala. Veszprém és Vas me- a dolgozók 2,1 százaléka ka-i;a O oorvos elyettese, dr. sza· ma 1963 azonos id""•�ka· - ében á ó Szántó László. hoz vi·szonvi't\'a 1362 ��ta"gal gy • pott Kiv l dolgozó ldtünte-
A VSZT · b. · , " - • tést, A munkások aránya az -neJ ,ztos,tott t.a- emelkedett. Ezt a növekedést A taggyúlesek megtartásá- oklevélben részesült dolgozók-gf_k és családtagjaik részére �z az állományi • létszám emelke- ban is visszaesés tapasztalha- nál 73_6, a jelvényeseknél 64_8 e oze

A
tes szakorvosi vizsgálatot dése túlhaladta. 1964 első fél- tó az előző évhez viszonyítva. százalék. Ez az aránv é,·ek óta a M V Kórház ortopédiai osz- é,·ében 4566 tagfelvétel volt. A tagság részvétele a taggyü- hasonló s,cínten mozog. Az tálya ejti meg. Ha szükséges, Ez több mint háromszorosa a léseken az elmúlt félévben is előbbinél 7.2, az utóbbinál 4.5 el\égzi a csonkon a műtétet, taglétszám emelkedésének. alacsony volt. Bár az 1963. százalék a n ők aránya. A kovagy intézkedik a kórházban Ennek az az oka. hogy a tag- második félévhez viszonvítva rábbí évekhez viszon,·ítva jaaz esetleges kiküldés előtti díjukkal elmaradt dolgozqk nemi javulás tapasztalható. vult az arány, bár ha az ö•szgyógykezelés végett. Előfordul- vagv a más mun kahelvre ke- Szakszervezeti bizottságaink dolgozók számát vizsgáljuk, hat az is, hogy a MA V kórház rülők egv része többször is új e<ry rés?.énél még nem kielégJ- még mindig alac�onv. ortopédiai osztáh·a az ORFJ taeként lép be a szakszen·e- tó a taggyűlések előkészítése. A munkabrigádok száma a nak nem javasolja a beteg ki- zelbe. tartalmi színvonala. Hiba az mozgalom kibontakozása óta küldését, mert Cloonkja nem Bár állandó feladat a szer- is. hogy ,nem vonják be meg- fokozatosan emelkedik. 1963 alkalmas az NDK-ban készülő vezett dolgozók számának telelő mértékben a bizalmia- első fe:élJ.en a dolgozók 49.4, 

művégtagok használatára. A emelése. ennek el lenére a szer- kat az előkészítésbe, a tagság jelen'eg 56. 1 százaléka dolgo
MA V szakon·osainak vélemé- ,·e7.ettségben némi ,·isszaesés mozgósltásába. zik brigárlokban. Különn<en 
nyél mind az ORFI, mind dr. tapasztalható Nehezíti a szer- A termelési tanácskoz{isok számottevő a szocialista bri-
Szántó László főorvos tigye• ,·e?ettség n ö\'elését a dolgozók !!ádok fei'ődése A 07orialista 
lembe veszik. viindorlása. több•ége már betölti szerepét. br\!!ádok közül 1 380 oklev.:Jet. Azok a betegek, akik az Ha a megvei bontásban Azokon � •znJa•i fMi helyeken, 7rlll r> , • ., ,-sc7

JA• ,,�,...,.,,. r n6� 
ORFI javaslata alapján keru,- vi1ss1:íljuk a szen·ezett•ée"t, ahol a te,·melési tanác,.kozá- első félé,·éhen 246 brigád 
nek ki az NDK-ba, minde??kor megállapítható, hogy legtil4- Mkon a java&latokróI. � elilr nyerte el a zász.Iót. 

Gondosabb 

áruhezt>lést 

Gyöngyös állo1náson a ter• 
melési t,111:\cskozáson kifoeá· 
solták a dolgozók. hrigy a Bu
dapest-Józse fL•áros állomáson 
megrakott g\'ú jlőknél gyaknri 
a számad1hel,·ála ztá . ,·a!a
mln t a h1ánv é, a felesleg. 

Az í lYen án1kezelés okozó
ja az áruclézsm:lh\s'Jknak �s 
áruelveszéseknek. Au2usLtUS 
lO�n például megrakott 
162 828 ,-z, kocsinál híám·zott 
1 7  láda az 3 132 sz. fuvarlevél 
mellő!. Az 5640 sz. fuva1·levél• 
lel 34 ládHt �rltsk fel. Ennél 
hiányzott 13  és fölös ,·olt l l  
láda. Az � • ·  , ., é•1 t11eg• 
rakott 1 43 W6 sz gvú i '"n�I a 
7326 ,z. tu\'arlevél mel ól 
hi:.11,�otl 16 l:'ir1

e é- úlös volt 
13 láda. 

Bal,,, ,ános 
Mil:ikolc 



1964. �ZEPTEMBER 1. MAGYAR VAS{jTAS 

KÖZÖS ERŐ VEL Pályaépítők között 
� 
� 
� 
� 
� 
I a dehteceni főútvonalon 

- Foga, 1
• • •  Híjj ! .  • Fo- va,lósággal versenyt kell futni 

gás! . . . Hijj' . . az idővel. Minden perc, amivel 
Az első vezényszóra a sin- túllépnénk a kért idót, súl11os 

pár alá feszúlnek .a rudak. A kiesést 'jelentene a forgalom
„hijj"-re az el:ő sorban álló ban. s ennek jelentós an11agi 
múszakiak emelnek. a mögöt- i·ona,tkozásai is lennének. 
tük feborak:ozók pedig lendi- M1g l\Iüllel' elvtárs beszél, 
tenck. És az acélsm nyögve akaratlanul is felvillan elől
enged az ember erejének. tünk a napló, amelyben a tel
Talpfástól egyiltt odébblódul, jesit.ményeket rögzítik. Az al· 
a következó csoport még ar-' cgy,ég parancsnoka, Varga 
rább lendíti az új, zurott kőből István százados nem kis büsz
vetett ágyazatra. Aki percek- keség!lel mutatta ezeket a be
kel ezelőtt látta elhaladni ezen jegyzéseket, amelyek tanúsít
a sínpáron a súlyos vasúti sze- ják: már a kezdet is nagyon 
relvényt, alig akar hinni a 
szemének. A nyíl�!;}·enes acél-
61n meghajlik, kígyóként teke
reg. A vasútépítő múszaki ka· 
tonák - Varga István száza
dos elvtárs beosztottjai - pe
dig nekiesnek szerszámaikkal 
a legyőzött acél -ínszálaknak és 
olyanná egyengetik, mint az 
imént voltak a vonatkerekek 
alatt. 

Sinhömérséklet : 49.5 fok 

sem megy enni, mindenki a � 
helyén áll. A vasutasok is, a � A Bud.a.pest-Debrecen kö
ka�onák is. A _közeli állomás � zö_tti l_cettósvágányú_ f�vonalon, 
fele figyelnek, izzadt arcukon � mint ismeretes, He3d1LSzobosz
belsó feszültség vibrál. A moz- � ló és Kisújszá!lá3 között h.iány
donyt figyelik, amely lassan. � zott a, má3odi.k vágánv. A 
�zinte lépésben közelit első � na1111 forgalom azonben sürge
ki:iros munkájuk gyümölcsén � tóen követelte a, hiányzó sza.
- a maguk építette ínpáron, � kasz _ _  pótlás�t. A múlt �v�g 

- Ilyenkor a mozdony1,eze- � Kabaig k�s;;;ültek el. _Az idén 
tó szíve is a torkában dobog � a�o�ban � . te-rveztek, _hogy 
ami - jeizyzi meg valaki a �  veqig befe3ez,� a, mu_nká�t�
vasutasok közül, majd csend � kat. A mas�,k vagany ep,
le,;z, vi · zafojtott szinte érzé- � tése tervszeruen halad. A Deb
kelhető csend. 

' 
� receni Epítési Fónökség l-es 
� számú épitésvezetöségének 450 
� dO'"OZÓja pali·a•pító gépek 
� segítségével végzi ezt a fontos 
� munkát. Kaba, és Pü.spókla
t dány között május 31-re ké-
� szültek el a 9,6 kilometeres 
� szakasz megépitésével. Az 
� épitóknek december 31-it1 keU 
� befejezni a munkát. Annak e!-
� !enére, hogy az elmúlt hetek-
� ben Apa vára és KarC!ag között 
� t•i;;;zsákos részre bukkantak. s 
?. ez kissé hátráltatta munkáju-
� kat. bíznak abban. ho1111 ez-
� uta,,i is tart.ani tudják a határ-

- Ma alaposan befűtöttek � időt. 
- mondja a munkálatok egyik � 
,:asutas Irányítója. _ '{l,•é==ék � Képriportu�ban a pálya-

csak, mit mutat a, sinhómeró?! � ép,tés egy-ef/1/ m-0.:::anatát örö-

Az il!:Ye� kb mérőmúszert � kitettük meg, 
az áttüzesedett sínre helyezi �"''''" ""'""''" """'""''"'""'""'-''� 
e� elébe áll a sugaraknak. A � 

f�;;;�
ó

e;._k
á
i;n���: �1�fi Tizenhat aranyjelYény � 

eléri a 40-es számot, majd két- ::, 
három perc alatt „feltomász- Az új sínpár állja a p.rat. A sregedi lgazgatö,,.ig terü- � 

sza'' magát 49 és fél fokig. (Fot�: Bötkös) !etén hag_vomán)·a! vanna'., a � 
Izzik az acél, nem ajánlatos ::akma ífju mestere moz:;a- � 
kézzel hozzányúlni! szep volt. A pályaéplt6 kato- Minden tekintet a sínen, a lomnak. A körelműltban meg- � 

- Ha hagynánk egy kis nák már az elsó nap t.últ.elje- kerekeken, amelyek jonnek . .  tartott viz,;gákon például 17-1 � 
ideig, még az ötvenest is túl- 61let1ék a „hivatalos • va úti Jennek • • .  jonnek • • .  :ts az űj fiatal jelent meg. A ,iz �3 � 
haladná. - torlt homlokát palyamunkások normáját, vágány dacol az lrtozato nyo- kövctelm nyelnek 62..,,n felel- � 
S:atnuiri Gé.::a, a pályame \er 105.3 százalekos eredményt er- mással . .  Nincs semmi hl- tek me". A jclven • aran,· fo- � 
és a katonák felé int feJével. tck el ! S ami a legfontosabb· ba . •  Az arcokon feleni;:ed az kozatát 16 ezüs fol<ozatat 25, � 
- ts ezek a fiúk! Ilyen pa- a telje. 1tm.én11ek azota sem Izgalom, a szen;zámot markoló bronz fokozatát pedig 21 fia- � 

Vágá.nygombolás.hoz készül a Ruzsányi-brlgM. Az 58 tag-u 
swclal.ista brigád az újjáépülő második v�ány veo.d�ínein 
végzi a leszorító csavacok meglazíití6á.t. A síncserére máMap 
került sor. 

l11amunka.sok nem dolgoztak a wbújt.ak" száz azazalék ala. tenyerek fo ása kilazul, ,-ala- tal 57 • .e.rezte meg, � 
kezem alatt, ennyi bizonyos . . .  ki na;::yot rikkant a mozrlony-

1 
A vizsgán figyelemre méltó � A délutáni órákban az alherő is megkezdte munkáját az 

Nézzék csak' Ugyan k1 hinne, Az elsö vonal vezető felé· credmén)-t értek el a Szeged � lH�;;o--es szelvéoybm_ séP Innen haladt Apavá.ra állo-
hogy nemr g még csak hirból - GombolJon rd, aza�I Ez 

I 
rókusi !!éptelep r1atalJal. Né- � más telé. 

ismertek a vasuti pályamun- Imdenkl vcntékben úszik, k1birja . . .  gyen arall)"-, oten czü t-, egy � 
kát és a vágányzarról azt i;em a szakács hol kirakja a vete- '·

!
& most már Johct az béd 

1
, f

sze
iata

r
.!_._. pedig bronzjeh:enyt 

� tudták: csz.ik-e, is: zák-e? lező kocs,ból az ebédet, hol ..,. ""'"· � 
- Aztan meglcszi.ink-eJ - meg v1.s.sza, a húvb&re. Senki Barkovila Lctván z. S. � 

szól kozlbe Horváth Laci bá• � 
cs1. .a debreceni 1gazga- ------------------------------------------ � 

t;�:;-�Et�1;�:� KEZD.ÖDIK �'\ FINIS i 
nez, majd az egymás nyoma- � 
ban haladó csoport eröfeszité- � 
sét fit:Ycll, i, csak azutan vála- Feren�ráro ban lell,é•§Ültf'I, a• Ós 1:1i a§állitát,ol,ra. 

� szol: � 
- Bizonyos, hog11 megle- Elment az eper, a alata, a ros1 teherpályaudvaron 4 ft· ml szolgalatnál a teherkocsik � 

szúnk, Vcluk meg. Erre mér- borso - Jon az ósz kövér ter- ms ezutan kezdódak. k.thasznál ának tervet 9P :: 
get merek t·enni, pedig nem mény<', a cukorrepa, a bur�o- l>Zázalékra szeretnek teljes1te- � 
t•agyok kezdó, HU.1zono, eve nya · ott van a szén, va!!, Celprémium m. A tavalyi bazlshoz viszo- � 
dolgozom a ,,s.::a.kmaban" . . .  kok; z stb. a legjobbaknak nvíh·a az idén csökkenteni �  

VersenJi utas az idöi-el 

- ftért kellett egyáltalán 
szétkötni a régi sínpárt es uj 
helyre tolm? 

Mozdonyok jönnek, hosszű akarják a kJrakatlan kocsik � 
koc:isorral, vagonok gurulnak Nemrég lermelési tanács- 6zámát. � 
a gubacsi dombon. Vezénysza- kozásra gyűltek ze a pá- � ,-ak röppennek a hangos be- lyaudvar dolgozói, ahol a !cg- A feladat nem könnyü � 
szélóben. Szófoszlányok úsz- apróbb részletekig meghatá- 1 nak át a .,vagontengcrcn·•. Ke- rozták a forgalom zavartalan A pályaudvar dolgozói most � 

- Miért? - adja met( a vá
laszt llfil!ler Károly fóép1tés
vc7,ető. - Azért, hogy kiiga
zitsuk-1-..1cgycnesitsük a t,ona
lat, plu.,z !ehetóvé ter,yúk a 
ma.•odik sinpar fektetés, mun
kalata1t • . •  Ezek a talpfák -
mutat az attolt slnpar időmar
ta o. szefogóira - ,·agv tizen
kllenc <ztendejc hevertek ed
dtgl helyükön. Akkoriban 
ideiglen , megoldásnak szán
ták - i, mind a mai napig így 
maradt minden. Az ugrássze
rűen növelwó forgalomnak ví
azont akada!yozója az egy t•á
gany. I\Iost, hogy elhatározták 
a md,,odik világháború után 
s.zükségból fel zedett és más
honi ,.áttelepített" második 
vá;::any pótlasát, a vasút eh
hez a munkához kerte a had
sereg müszakl alakulataina -
segit.ségét. És ez nem i,; ma
radt el. 

rekek, f kek e, ikordulnak, sl- lebonyolltásá,·al kapcsolata� ve�ny�e _k�l1;e : ki l�sz . �z � 
nek hajlanak, hajnalban, dél- 1ennivalókat, . . ürgós lntéu:e- �lso a celk!t'!z�sek m1elobb1 es � Délben a &áská.kból előkerült a. haza.i koszt. Ezek a pályaben, e te, Váltók kattannak, déseket. A feladatok bekerúl- 3obb teliesiteseb1;n, _A versenyt � munkások már nem vöröshagymát, hanem szalonnát és ránlám!)ák "illannak : piro -,;árga- tek a szocialista brigadok nap- hznaponkt"llt , ��<;kelik. A � totf.c5irkét ton-asz:lallak a hazai sütésü fehérkenyérhez. A közöld, mozdonyok sípolnak. lóiba. A szállítás vég:rehajtásfi- munk_a haladao;arol a reszm:- � vér szalonnából sercegve, ínycsiklandozóan C6Ul'og a. zsír a 

nak sikere a partbizottsági ér• vez.etóket táJékoztatják, .akik � kenyérre. 

- Nézzék! - mutat eiiv va
donatúj .-ínmezöre. - Ezt a 
240 méteres reszt a fiúk építet
t.ék az utolsó szögig. Az u1 
agyazatot is ök teremtettél,: 
meg. Nehéz munka volt, aki 
csak konyít is i•alamlt a pálya
munkákhoz, Jól tudja ezt. Most 
pedig felteszik legényeink a 
k°.ronát eddigi tei-ékenysé
gukre. Az elrendelt háromórás 
vagányuir alatt a szó szoros 
értelmeben áttelepítik ezt az 

1200 métere.• részt, majd össze
kött>e az általuk épített sza
kasszal - t:égrchajtjá.k a pá
lya kiegye1ies1tését. Ezzel egy
uttal megteremtik a második 
�á.gány építésének elófeltéte!ét 
t.s. 

- És a szerelvények, a for
galom? 

- S:ünetel. A tehervonatok 
mindkét irányban azt várják, 
hogy mikor fe}ezódik be a 
munka. mikor jelentjük: kés1 
�z új palya, jöhetnek. Hát 
•zért olyan sürgós a munka, 

Sinc11 megallás 

A vasút síneres szívében 
nincs megállas. Befogadja é.s 
kibocsátja a piros vagonokat 
az ország minden rész· böl. a 
világ minden tájára. Ferenc
városban a pályaudvaron már 
minden évs:a.kban {gy 1,an: 
forgalom, forgalom. Nincs 
őszi csúcsforgalom, a nagy 
munka állandósult. 

A smhálózat szélén álló kiS 
sárga épilletben a forgalom 
irányitá,·ának sokszobás köz
pontjában - olyan aránytala
nul kicsi ez a fej a nagy vas
testen - az állomásfonök, Ud
t•arhelyi István és helyettese, 
Marthy Zoltán papírlapokat 
terítenek az asztalra. A gép
pel írt számok, tények, min
dennél többet mondó lakóni
kus s7.avak. 

1963 első félévében a ferenc
városi pályaudvarra 21 455 vo
nat érkezett. 1964-ben 22 178. 
Tavaly az év hasonló idejében 
20 584. az idén hat hónap alatt 
21 943 tehervonatot indítottak. 
Az átmenő vonatok száma ii< 
na�·obb a mult évinél. 1963 
első hat hónapjában 756 453 
kocsi érkezett, míg 1964 első 
felében 835 142. A múlt év 
első hat hónapjában 839 144 
1964-ben 931 869 ,-agont gurí· 
tottak, 72 725-tel többet a ta
valyinál. 

A MAV-nak az idén 107,6 
millió tonna árut kelJ elszállí
tani. Mennyi jut ebből a fe
rencvárosi vasutasokra? Na
gyon sok! A munka dandárja 
az év eleje óta szünte1enül 
tart, ám mindenki tudja, hogy 
a vas.tit szívében, a ferencvá-

tekezlet napirendje lett. r,.z eredményeket ismertetik a � 
Októberre, novemberre cet- dolgozókkal. tgy mindenki � 

prémiumot túztek ·!. Szep- idóben me"tudja, ki maradt el, � 
temberben az egy kocsira ju- k! jár az élen, hol kell segite- � 
tó tartózkodási idó nem lehet m. � több 10,8 óránál, Októberben A nagy forgalomnak minden � 
10,6, novemberben - flgye- évben megvannak a sajátosJ lembevéve a rossz időt - 1 1  mulaszthatatlan teendői. trt- � 
óra a cél. A Yonatközlekedés hető, hiszen a feladat nem � 
terve szeptemberben 52,03. ok- könnyü. őszre kifogástalan ál- � 
tóberben 52.55, novemberben lapotba kell hozni a jelzőké- � 
45,48 százalék. Am.enn11i te· ,-zülékeket. a váltókat, a pályá- � herkocsl befut, an n11inak el la kat • .  a �n tó berendezéseit, a �  kell hagynia a pá!11audvart - vaganyfékeket. A keleti ren- � ez a szállóige most a ferenc- detőben az úgy,ievezett , 2-es � városi vasutasok között Ha vágány/éket augusztus 30-ára � 
mégis késlekednek a ,·agonok teljesen felújitották. Augusz- � 
továbbításával, a kocsik meny- tu, végére. szeptember elejé- � 
nyisége a 20 szá;;;alékot nem re kes:r.enléti állapotba kerül- � 
halad/latja meg, és két alka- nek az ászi, a téli ruhák a � lomnáJ többször nem fordu1- kesztyük, a;;; esőkabátok.' a �  hat elő. A tehervonat.ok me- csizmák, a sapkák, a bundák. � netrendszerúségét szeptember- Müszakilag, emberileg - ez � ben 67, októberben 71, novem- fogadalom - mindent elkövet- � Eb 'd •�-berben 65 százalékra kfránják nek a nagv szállítási feladatok � 

e u .... , jóleslk egy poh
;�;eg

íz
: Ylsi Ferenc teljesíteni. A TEEM- és a sikeres ,·égrehajtá»áért. Saj- � - • 

gyorstehervonatoknak 80 szá- nos, azonban, amiben az em- � 
Foto: Hemzo Karoly 

zalékát kell átengedni mielőbb bereken lehetne segiteni, a re-.. '''''''''''''''''''''''''''<lt(t,,,.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"" �,,,,,,, ... ..  , ...... 
a pályaudvaron. rencvárosi pályaudvaron aUg-

A más k fonta feladatot í v ha lesz hamarosan változás. 
fogalmazták meg az állomás- Régi. fájó gond: kicsi és kevés 
fónök irodájában: min.e! keve- az öltözóhelyiség. Egy szek
sebb vonóerővel, minel na,- rényre három-négy vasutas 
gyobb vonatot továbbítani. En- ruhája jut. A gubacsi 3-as őr
nek az elvnek is készen áll a helyen deszkakalvibában fo
,·égrehajt i skálája. Szeptem- lyik a fontos szo.lgálati mun
berben 1130, októberben 1120, ka. Az esóviz ott csurog be 
novemberben 1100 tonnára rajta, . ehol éppen rést ta/41. 
ten:e7ik a vonatok átlagos ter- H!l-rmmcnégy nódolgozónak 
heléset. A gl'bacsí gurítóról nincsen külön öltözője. Ezeken három hónapon át 95 száza- a gondokon eddig segíteni még 
lékra kell tel)esítem a környe- senki sem tudott. 
ző uzemeknek a grafikon sze- Szeptember, október, novem
rinti . anyagkiszá.llítás menet- ber. -('>-z „emberhónapok" meg
rendJét. Innen, erről a domb- h?z� _ a nyár tennényét, a 
ró! naponta 2800 kocsit guríta- te! futoanyagát, a ferencváro

na.k a vasutasok. A kere:.kedel- si pályaudvarra. Békés Attila 

RakétaYonat 

Kétszázötven kilométer 
óránként! Kozmikus vonatse
bességnek nevezték ezt a 
szovjet közlekedésügyi minisz
térium tudományos-műszaki 
bizottságának szakmai ülésén, 
amelyen az expresszek távlati 
fejlesztését vizsgálták. A 
szakemberek máris hozzá
kezdtek a probléma kidolgo
zásához. A nagy sebességü 
expresszeknél fontos szerepe 
lesz az automatikának és a 
távvezérlésnek, különleges 
fékrendszereket dolgoznak ki. 

Az utóbbi öt év alatt a tá
volsági vonatok átlagsebes,e
ge 25 százalékkal növekedett. 
Egyes szakaszokon a vonatok 
már ma. is elérik az óránkénti 
160 km-es sebességet. Moszk
va és Leningrád között a 
gyorsvonat mindössze 5 óra 20 
percet igényel. Ez az idő is 
hamarosan 4 órára csökken. 
A Moszkva-Breszt vonalon a 
szerelvények óránkén 140 km
es sebességet érnek el. 



4 MAGYAR VASUTAS 

Szakszervezetünk elnöksége 
augusztus 7-én megtartott ülé
sén a közgazdasági osztály és 
a 2. S2lakosztály írásos jelenté
se alapján megtárgyalta a vas-
úti ipar - vasipar és házilagos 
építőipar - 1964. első félévi 
túlórafelhasználását. A gondo
san elkészített statisztikából 
már az első olvasásra kitűnik, 
hogy a túlórafelhasználás nö
vekedésének alig van határa. 

tme, a számok, amelyek ön-
magukban is sokat mondanak. 

A vasúti ipar, a házilagos 
építőiparral együtt a múlt 
év elsö félévéhez viszo
nyítva 30,4 százalékkal 
használt fel több túlórát. 

szabálysértő Intézkedések-
kel, 

Ezek részben a helyi vezetők
től, másrészt a felügyeleti 
szervektől erednek. Ilyen kö
rülmények között nem csoda, 
hogy a f.elügyeleti szervek szi
gorú hangú figyelmeztetése ed
dig még nem vezetett ered
ményre. 

A főosztályi rendelkezések 
és az igazgatóságok intézkedé
sei köwtt is hiányzik az össz
hang. Az építőipari szolgálat 
kezelésében levő zöld kocsik 
túlórában való kirakását pél
dául főoszt6.lyi rendelet tiltja, 
az építési főnökségek többsé
génél mégis a túlórák jelen-

tős része a kocsik kirakásánál 
jelentkezik. 

Lehetne tovább sorolni a 
példákat és azokat az okokat 
is, amelyek előidézik a nagy
fokú túlórafelhasználást. Az 
írásos jelentés és a mellékelt 
kimutatás ugyanis bőven szol
gáltat adatokat. úgy véljük 
azonban erre nincs szükség. 
Hiszen a cikk elején ismerte
tett főbb adatok is bizonyít
ják: elérkezett az ideje, hogy 
a rendelkezésre álló eszközök 
- bírságolás, prémiurnmegvo
nás stb. - alkalmazásával kor
látot szabjunk a mértéktelen 
túlóráztatásoknak. 

(vf) 
Ezen belül a járműjavító vál- r-------------------------lalatok és a 6. szakosztályhoz 
tartozó ipari vállalatok túlóra
felhasználásának emelkedése 
204 százalék. Külön a jármú
javítóké 214 száza.lék. 

Ha külön-külön vizsgáljuk 
a járműjavítók túlórafelhasz
nálását, a Landlerban 26,6, a 
miskolci jármújavítónál több, 
mint ötszörös, a 6ZOlnoki jár
műjavítónál több, min,t négy
szeres, a székesfehérvári jár
műjavítónál több, mint tizen
három- és félszeres, a szom
bathe!Yi járműjavítónál pedig 
csaknem hatszoros a túlórafel
használás. 

[óvetésre méltó példa 

UJONC NEVELÉS 

Napjainkban a vasút terü
letén élénk érdeklődés kíséri 
a közelmúltban megjelent és 
a dolgozók érdekeit legmesz
szebbmenőkig védelmezó 
munkavédelmi tárgyú kor
mányrendeletet. 

A 33-as, 34-es, 39-es kor
mányrendeletet és azok vég
rehajtási utasítását szinte 

minden szolgálati helyen is

mertették, tárgyalták, vitat
ták. Dolgozóink igen sokat 
várnak ezektől a rendeletek
től. Megvalósulni látják ben· 
nük pártunk VIII. kongresz
szusának a dolgozók élet- és 
munkakörülményeire vonat
kozó határozatait. 

Gondoskodás az ernberröl 

A kormányrendeletek jelen-
tőségével lapunkban már 
többször foglalkoztunk, ki-
emelve azokból a legjelentő
sebb intézkedéseket és meg
állapításokat. A rendeletek a 
legmesszebbmenőkig kifeje
zésre juttatják népi 6.Hamunk 
emberrlll való gondoskodásá
nak nagyfok'IÍ. humanit6.sát. 
Jelentősen növelik az irányí
tás és végrehajtás önállóságát, 
felelősségét, nemkülönben az 
ellenőrzés hatékonyságát. 

Most elsősorban a munka 
során balesetet szenvedett dol
gozók érdekeit szolgáló 39/1963 
és 33/1963 számú kormányren
delet végrehajtása során szer
zett tapasztalatokról kívánunk 
tájékoztatást adni. 

Köztudott dolog, hogy egy
egy baleset az egyén és a tár-

sadalom számára egyaránt 
hátrányt jelent. A munkaerő
hiány a balesetek miatt to
vább fokozódik, a tervszerű 
gazdálkodást nehezíti. De a 
baleset a fizikai fájdalmakon 
túl a család anyagi gondjait 
is súlyosbítja. :eppen ezért tör
vényeink már a munkaviszony 
keletkezésére vonatkozóan, 
mind a munkaadóra, mind a 
munkavállalóra kötelezó érvé
nyű, szigorú Tendelkezéseket 
tartalmaznak a biztonságos 
munkafeltételek biztosítása és 
a biztonságtechnikai előírásol< 
betartása tekintetében. 

A 39-es kormányhatározat 
értelmében hozott 2/1964. 
MűM számú rendelet e felté
telek teljesítésétől teszi füg
gővé a balesetet szenvedett 
dolgozók kártalanítását. Igaz, 
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hogy a legtökéletesebb felté
telek mellett is előfordulhat 
üzemi baleset, de az biztos, 
hogy a hiányos műszaki fel
tételek a legfegyelmezettebb 
dolgozó �zámára is veszélyt 
jelentenek. Ez is alátámaszt
ja, hogy ilyen esetben mél• 
tánytalan lenne a sérültre há
rítani a balesetből eredő ter
heket. Ugyanakkor azt is he
lyesnek tartjuk, hogy a biz
tonságtechnikai követelmé
nyek megszegőit a kártérítés
ből kirekesztik. Ez az intéz
kedés fegyelmezóleg hathat a 
biztonságtechnikai fegyelem 
megszilárdítása érdekében. A 
különbségtétel tehát feltétle
nül indokolt. 

Körültekintő 
balesetvizsgálat 

Amint az a rendeletből ki
tűnik, nagyon lényeges, hogy 
a balesetek vizsgálatánál a fe
lelősség kérdésének megálla
pítása minden kétséget kizá
róan történjen meg. Adott 
esetben mind a munkaadónak, 
mind a dolgozónak vállalnia 
kell a mulasztásából reá háru
ló anyagi következményeket 
is. 

A:r, elmaradt jövedelem meg
térítésére vonatkozóan a hi

Külön kell szólni az :eszakí 
'J6.rmújavítóról, ahol az utób
bi időben egyáltalán nem me
rül fel túlóra. Hogy miként 
csinálják? Ezt az illetékesek
nek nem ártana tapasztalacse
re keretében megismerni. Meg
győződésünk, hogy az északi 
vezetői nem rejtik véka alá 
módszerüket. 

--------------------------1 vatkozott MÜM rendelet az 

Kétségtelen, hogy a többi 
jánnűjavítónál a minőségi jár
műjavításra való áttérések, az 
állandóan jelentkező létszám
hiány, a tervtől eltérő felada
tok, illetve a tervezettnél 
előbbre ütemezett feladatok 
elvégrese, a kedvezőtlen téli 
időjárás miatt az első negyed
évben jelentkezett lemaradá
sok behozása, továbbá a vasút 
szállítási feladataihoz szüksé
ges üzembiztos járműpark biz
to.sítása okozták a nagyobb
mérvű túlórafelhasználást. Az 
is igaz, hogy jobb szervezéssel, 
előrelátóbb tervezéssel, a meg
felelő munkakörülmények és 
anyagszükséglet biztosításával 
elejét lehetne venni a mérték
telen túlóráztatásnak. 

Egyes üzemi vállalatok azon
ban előszeretettel aJkalmaz
zák az úgynevezett 1959. évi 
módszert, mely szerint már a 
munkaügyi tervben túlórát ter
veznek be a hiányzó munkaerő 
helyett. Ami azt illeti, a hiány
zó létszám munkaóra fedeze
téül, a terv teljesítéséhez egy
szerűbb túlórát igényeln.i, mini 
vállalni a többletmunkával 
járó feladatokat. 

Szabálysértő intézkedések 

A nagyfokú wlórafelhasz
nálás gyakran párosul 

a Munka Törvénykönyve 
rendelkezéseibe ütközö 

- No, fiúk, ami most következik, azt nem szabad meir• 
tanulni. Még nekem is égnek áll a hajam, valahányszor 
megcslnáJ.oml 

KÖZLEMÉNY 
A szakszervezeti munkavédelmi felügyelet tagjainak igazolványairól 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1963. évi 34. számú 
törvényerejű rendelete, a magyar forradalmi munkás,-paraszt 
kormány 39/1963. (XII. 26.) 6Zámú rendelete, a Szak-

(Pusztai Pál rajza) 

szervezeteik Országos Tanácsának 2/1963. (XII. 26.) számú 

Kocsirongálót lepleztek le 
szabályzata a dolgozók �észsége és testi épsége védelmével 
kapcsolatos kérdéseik.r&, valamint a SZOT Elnöksége 1964. 
február 29-i határozata alapján, a. Szakszervezetek Országos 
Tanácsának Munkavédelmi Osztálya a. munkavédelmi fel
ügyelet tagjait fényképes (QaZolvánn11al látja el, illetve a ko
rábban kiadott jagzo1vány0kat kicseréli az alábbiak szerint: Szombathely állomáson 

Szabó János 19 éves bünte
tett előéletű vasvári lakos 
augusztus 5-én kilépett mun
kahelyéről. Kilépése után 
Szombathelyen a strandokon 
és a vasútállomáson csarvar
gott. Augusztus 6-án este már 
haza sem ment, hanem az ál
lom6.s tároló vágányain álló 
kocsikban keresett magának 
éjszakai szállást. Abban a ko
csiban, amelyet hálóhelyül vá
lasztott ki magának, az ülések 
műbőrrel voltak párnázva. 
Szabónak megtetszett a mű
bőr. Mindjárt arra gondolt, 
hogy csináltat magának egy 
mGbőrkabátot. Az alkaltJm is 
megfelelő volt. Az á!Io;násnak 

1. A munkavédelmi föfelil{lyew", felügyelők igazolványai 
dett, de ott a műbőr több be- 1964. évi augusztus hó 1. napjáig bezárólag már kic.serélés.re 
lyen is beszakadt, ezért abba- kerültek. A SZOT Munkavédelmi Osztálya hiteles.ítette alá
hagyta a „munkát". ZsAloná- írásával és bélyegzőjével. 
nyát szépen összehajtogatta és A:r. új főfelügyelői és fe!Ogyelói Igazolványok tartalmaz
mint aki jól végezte dolgát, a zák a főtelügyeló, illetve a felügyelő adatait, valamint (röVi
váróterembe vonult. A vasúti dített formában) eljárási és bírságolási jogaikat. 
tiszti őrs ;árllrei ott leplezték 2. A szakszervezeti központ.ok és területi szervek társa
le, miután ·az igazoltatásnál ki· dalml munkavédelmi felügyelőinek igazolványai 1964. évi ok
derült, hogy személyazonossági tóber hó 1. napjáig lesznek kicserél�. 
igazolvánnyal sem rendelke- A szakszervezeti központok: a kőzpon,t társadalmi mun-
zik. kavédelmi felügyeloine", az SZBT-4t ésSZMT-k: a szakmaközi 

hall bizottságok, a budapesti, illetve a megyei bizottságok társa-A kocsirongáló a ki ga- dalmi munkavédelmi felügyelőinek igazolványait érvényesitik tás során több lopást is beval.- félévenként. 
!ott. �zért le�óz:atru:ba be- 3. A smkszervezet/1 bl.rotwgok (egyes múhelyb1zottságok) 
lyezték és a táraadalm1 tulaj- társadalmi munkavédelmi felügyelói 1964. éVi október hó 1. 
don elle� elkö_�etett lopás �Gn-

1 
napjáig �esznek ellátva új igazolvánny�. 

tette miatt rov1desen bíróság A:r. 1gazolván;yt a szakszervezeti bizottság - vlsszavoná-
elé állitjak. sáig - adja ki. 

azon a rés.i,én éjszaka nem ;árt.---------------------------------------
senki. fgy zsebkésével könnyű-
szerrel lefejtett az ülésről 2 
négyzetméter nagyságú mú
bórbevonatot. 

Szabó a siker láttán egy má
sik ülésen is munkába kez-

Régi téma új hangszerelésben 
szont követltezmény esetén an
nál több sűly0s felelősséget. 

A termelést nem lehet elvalasztani 

a munkavédelemtől 

Augusztus 8-án Baja állomá• 
son az 5237 számű személyvo
natot szembemenesztebték a 
bejárati jelzőnél álló 2138/II. 
sz. mozdonyvonattal. S hogy 
bebizonyítsák: ez az esemén11 
nem a véletlen műve volt, a 
következő nap ismét szembe
menesztetté� a 2136 sz. sze
mélyvonatot az ugyancsak a 
bejirati jelzőnél álló 2113 ,z. 
mozdony vonattal. 

legritkább eset.ekbEll ta:rtjá'k be 
a vonatok közlekedtetésére 
előírt szabályokat. Sajnos, így 
van ez mind a for,galmi, mind 
a vontatási szolgálat rés2Jéról. 

Elgondolkoztató események 
ezek. S az emberben joggal fel
merül a kérdés, hogy a megle
vó rendszabályok mellett mi
lyen egyéb szabályok megho
zatalára lenne szükség ahhoz, 
hogy minden VQ!latkén,t; közle
ked,3 menetet vonatnak te
kintsenek, s az ezzel kapcsola
tos el6írásoknak mindenkli 
maradéktalanul eleget tegyen. 
Ennek a kérdésnek a rendezé
sére azért is szükség van, mert 
hason.Ló felelőtlenségeket lehet 
tapasztalni vonatként közlek,e
dő pályafenntartási menet ese
Jeiben is, a pályafenntartási 
személyzet szabálytalankodó 
közreműködésével. 

Ezen túlmenően marad még 
egy feltételezés, mind a von
tatási, mind a pályafenntartá
si szolgálat dolgozóit Jlletóeo. 
A:r. ilyen szabálytalanságoklhoz 
minden bizonnyal azért adják 
a hozzájárulásukat, mert az ér
dekeltek nincsenek tisztában a 
11onatként közlekedó menetek 
közlek.edtetésének utasításban 
előfrt szabályaival. A hiányos 
utasítás.ismeret pedig mindig 
azzal jár, hogy a kiadott ren
delkezést akkor is végrehajt
ják, ha az utasítás-ellenes. 

Szakszervezeti bizottsá-
gunk sokat foglalkozik az 
1963. évi 34. számú kormány
rendelettel és annak végrehaj
tási utasításával. Mivel ebben 
a rendeletben is a dolgozó em
ber védelméről van szó, első
sorban a felvilágositó munká
ra fordítunk nagy gondot. A 
maradi szemlélettel nálunk, a 
pécsi fűtőházban is találko
zunk. 

„Engem nem kell félteni, 15 
éve csinálom és még nem volt 
baj." ,,A tartókötél akadályoz 
a munkában, azért nem hasz.. 
nálom." Ilyen és ehhez hason
ló indokkal védekeznek azok 
a dolgozók, akiket a biztonsá
gi szabályok megszegése miatt 
figyelmeztetünk. 

Mit várhatunk a fiataloktól, 
ha az idősebb, tapasztalt szak
emberek is így beszélnek, ha 
ők sem tartják be az óvó
rendszabályokat. 

Nem könnyű dolog az embe
rek tudatát formálni. Még ne-

hezebb közel kerülni és alapo
san megismerni azokat, akik 
utaznak, akik keveset tartóz
kodnak a szdlgálati helyükön. 
Ahhoz, hogy a vezetők jól is
merjék beosztottaikat, nem 
elég a munkát kiadni, a fel
adatot meghatározni. Az em
berekkel sokat kell foglalkoz
ni. Nevelni, formálni kell őket. 
S ez nemcsak a mozgalmi 
szervek feladata, hanem min
den vezető kötelessége a cso
portvezetőtől a szolgálati hely 
Vezetőjéig bezárólag. 

Ugyanezt lehet elmondani a 
34-es kormányrendeletről és a 
Munka Törvénykönyve VIII. 
fejezetéről. E rendeletek ma
radéktalan végrehajtása nem
csak a mozgalmi szervekre, 
hanem mindenkire nézve kö
telező, mert a termelést nem 
lehet elválasztani a munkás
védelemtől. 

Eperjessy Ferenc 
szb-titkár, Pécs 

Ezek az események nagyon 
is negatív értelmű dicsőséget 
jelentő elsőséghez juttatták 
Baja állomást. A vasút törté
netében ugyanis ők az egyedü
liek, akiknél 36 órán belül 
kétszer fordulhatobt elő a vo
natok szembemenes:zrt.ése. Sze
rencsére, egyik esetben sein a 
mul�ásokat elkövetőkön 
múlott, hogy a szembemenesz
tések nem jártak komolyabb 
következményel!lkel. 

A mozdonyvonat is vonat! 

Nem akarjuk részletekbe 
menően taglalni, hogy a bal
esetvizsgálat kinek a terhére 
milyen mértékű mulasztást ál
lapított meg. De az tény: az 
ilyen események legfőbb oka 
abban keresendő, hogy vasút
hálózatunkon a mozdonyvona
tokat nem tekintik vonatnak. 
Kö2'llekedtetésük alkalmával a 

Titkos elkötelezettseg 

Valahogy úgy néz ki, mint
ha ebben a VQ!latkozásban a 
mozdony. és a pályafenntartá
si személyzet valami titkos el
kötelezettséget vállalt volna a 
forgal.ml szakszolgálattaL 
Egyébként érthetetlen, hogy 
miért adják hozzájárulásukat 
olyan szabálytalanságokhoz, 
amelyeknek az elkövetése szá
mukra alig jelent előnyt, vi-

Mivel a két valószÍ!l1Gség kö.. 
2lill. az ut.óbbinak vannak meg 
inkább a tapasztalatokra épít
hető alapjai, oélravezetónek 
látnánk egy olya,n új rendsza
bály kiadását, amely előírná, 
hogy nemcsak az ilyen bal
esetvizsgálatak, hanem ha az 
ellenőrzések alkalmával is 

olyan hiányosságok kerülnek 
megállapításra, amelyek pá
rosulnak a hiányos utasítás is
mereteklkel, az érdekelteket el 
kell vonni a járművezetői be
osztástól mindaddig, amíg a 
hiányosságot nem pótolj6.k, il
letve még az új, teljesértékú 
forgalmi vizsgát le nem teszik. 

Fehérvári József 

egyeztető bizottságokat ruház
ta fel nem kizárólagos dönté
si joggal. Az 1961. április 1· 
vel visszamenő hatállyal élet• 
be lépett törvény alapján ed
dig már számos kártérítési 
igénybejelentes töri.ént. Vál
lalati és területi egyeztetó bi
zottságaink néhány ügyben 
már döntést is hoztak. 

A lefolytatott tárgyalások 
tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy az igénybejelentések 
többsége az elmaradt jövede
lem megtérítéséért indult. 
Olyan esetek is előfordulnak, 
hogy az egyeztető bizottságok 
a balesetek vizsgálatának meg
állapításaival ellentétben, a 
dolgozó javára hoznak döntést. 
Ez a körülmény annak tudha• 
tó be, hogy a balesetvizsgálat 
sor6.n nem minden köriil
ményt tisztáztak, és - mint 
számos cikkünkben már meg• 
állapítottuk - sok esetben in• 
dokolatlanul a sérült (elelőssé
gét állapították meg. 

Tanulságos eset 

Helyesen foglalt állást a Du
nakeszi Járműjavító egyezteltl 
bizottsága F. T. ügyében, ami• 
kor részére az elmaradt jöve
delem tekintetében a jogala• 
pot megállapította. Nevezettet 
egy vizsga néll.."illi dolgozó á.1· 
tal vezetett, műszakilag is 
meghibásodott targoncával el• 
ütötték. Ennek következtében 
a dolgozó több mint 100 na
pig volt betegállományban. Az 
ügyben a területi egyeztető bi
zottság a vállalat fellebbezését 
elutasította, és kötelezte az el• 
maradt jövedelem megtéríté
sére. 

Tanulságul szolgálhat ez az 
eset mindazon szolgálati he
lyeknek, ahol még ma is több 
dolgozó vezet gép_i meghajtású 
j6.rműveket a szükséges isme
retek hiányában. A Nyugati 
pályaudvaron például jelenles' 
is 30 targoncán beosztott dol
gozónak hlanyzl!< a szüksége� 
vizsgája. Ugy gondoljuk, hog)' 
költségkihatás tekintetében is 
de elsősorban a dolgozó életé
nek és testi épségének védel
me érdekében sokkal elónvö
sebb megfeleiö szakvizsgáva' 
rendelkező dolgozók kiképzé
se és vizsgáztatása, mint a 
vétkességgel járó kártérítés és 
erkölcsi felelősség vállalása. 

Egyeztető bizottságaink gya
korlatában e téren kellő ta
pasztalatok még nem állnak 
rendelkezésre, éppen ezért a 
téma fontosságánál fogva 
szükségesnek látszik, hogy 
egyeztető bizottságaink tagjai 
a legszükségesebb biztonság• 
technikai előírásokat alaposan 
tanulmányozzák, és szükség 
esetéP munkavédelmi szak.ér• 
tők meghallgatását indítvá· 
nyozzák. 

Hegedüs Károly 
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Bemutatjuk a két kitüntetett vasutas együttest 

•• So/c aihert 1'írán11nl, a ,nagyar ras11,tasol.nah .. 

Az Alkotmány ünnepére 16 
műkedvelő művészeti csoport 
részesült kiváló együttes ki
tüntetésben. A kitünteté.,;eket 
ünnepélyes keretek .között, 
augusztus 17-én. a Szakszer
vezetek Művelődési Otthooá
ban, Varga Edit, a Művelődés
ügyi Minisztérium kömiúve
loo�i főosztályának helyettes 
vezetője adta át A kitüntetet
tek közótt volt a vasutas.szak
szervezet Központi Kép:ömű-

m.ányával, technikájával. Min
den sz.abad idejüket e ne
mes cél érdekében használják 
[el. Naponta munka után, va
sárnap délelőttönként szorgal
masan vesznek részt a gyakor
lati munkában és az elméleti 
képzésben. Lengyel, angol és nyugatnémet 

vasutas vendégeink voltak 
Az iskola két kivaló pedagó

gusa, Kirchmajer Károly szob
rászművész és K!ing Gvörgy 
festömúvész, mindig srolgá1at
készen, türelmesen foglalkozik 
az iskola l átogatóival. Türel
mes, nevelő munkájuk alapján 
a= iskola. fennállása óta eg11en
letesen fejlódik. Err51 tanúsko
dik az évente megrendezésre 
kerülő országos vasutasnapi 
kiállítás, a SZOT által rende
zett országos kiállítás és az a 
sok kisebb kiálitás, IT'elven a 
kik munkájával rés t vesz. 

Euoenius Grochal elvtárs, a 
tlengyel vasutasszakszen·ezet 
főtitkára feleségével együtt 2 
hetet töltött hazánkban. Felke
re&te a mátraházai vasu..as 
üdülőt. meglátogatta a bala
t(l(lkenesei vasutas gyerme:-
nyaralót é,; term · ze.esen 
megtekintettek Budape;;, ne
vereteMégei t. * 

Angol vasutasokkal, akik 10 
napot töltöttek hazánk tájain. 
szakszen·ezetünk srekházában 
folytattunk besrelgetést. A há
rom órás esz:mecserét érdemes 
lett volna mindenkinek végig
hallgatni.  

Kérdéseiket három fő �o
portban tették fel. Az egyik 
kérdéscsoport a szaksren·ezet 
munkájára vonatkozott, a má
sik a zociális, szociológiai, 
mig a harmadik politikai kér
déseket tartalmazott. �rdekes 
,•ita alakult ki a ,zakszei"\·eze
tek jogait illetően, Dicsérték 
n11ugdijrern:iszerünket - náluk 
ugyanis 67 év a nyugd1jkorha
tár -, a társadalombiztosítási 
rívmán1,1aínkat pedig „e1711edül-
411ón,1k" tartottak. Náluk nem 
in,gyenes a társadalombiztosí-

tás és egyene;.en elképzelhetet
len, hogy a lakosság csai<nem 
egé..�zen C!vezi annak ck,nycit. 
Számunkra furcsa, de nekik 
font0s kérd volt a m unk.a
nélküli ség Azt, hogy e:: már 
1uílunk hos�zú ideje ismeretlen 
még csak elhitték, de „fejcsú
t•áll'll" fogadták, m ikor a nagy
fokú munl.a.eröhiányról érte
sültek. 

Nagy vita alalrnlt ltí a 
sztrájkjogról is. Nehezen, de 
vt::i,il is megértették, ho�y a 
szocializmus vivmanyaí közó 
ez a kl-rdés nem ugyanaz, mint 
náluk. 

Számtalan más l,érdés mel
lett, az oktatási rendszerröl, a 
választ.ásokról, a nök jogairól, 
az ifjú '! problémáiról, a lak
bérekról, k"zlekedl-,;i és; egyéb 
k;',ltsége!t!'öl és a smciáhs jut
tat.1soh,o1 is érde;;Jődte:,. A 
hallo,takat megeléged · seJ vet
ték tudC>m„ ui. 

Befejezé ül annak a :remé
nyüknek adtak kifejezést, hogy 
ezek a talá.lkozások egy jobb 
mef( · t hez. egymás megbe-
csU!é'>éhez fognak ,·ezetn!. A 
lap útján sok s,kert l:frá„nak 
a magyar t•asu ta.sokn � k. 

Az NSZK-béli , '".�idenből vészeti Iskolaja és a szolnoki 
vasutasok e.; felesegeik - 31- fűtöház Tisza Tánceg1,1üttese. 
en - lá ogat,ak eJ Magyaror- Mit tett�!,? H0Avm1 dolgoz
szágra. Öt napot töltöttek Bu- tak' l\1i\·el érdemeÍték :ki a kid:ipesten. A látottakról eltnne- tüntetes-t? 
röen nyilatkoztak: Elmondták. ! h�gy m!ndannyrnn el ·,.t.:tr Türelmes Jamak Magyarországon. de _ , 
nem u o!Jára. Budapest s:ép- nevelo munkaval 
sége mellett az emberek öltöz
ködését, a ;ó el.látást dicsér
ték. B�te1<: arról is, hog�- n 
ma!O"are'!enes propa,,"'.lnda h 
zugságalt e.gy ilyen látoga• 
neve�essé teszi. 

ll?aZ, hogy e:óitéleti� jöttek 
6k is - éppen a propaganda 
hatására - de talán emiatt 
még el l túlo?'.tá1, élml<n ·e '· 
ga1.dagságát Hans Hauser, a 
csoport �·e-z.e!őíe abban foglal
ta Ö96zie benyomásaikat, hogy 
nem tudják e sok kech'E'<;.!ége! 
,,vis1-ono211i'' él v.on poleml
zált, .. hogyan mondja el a lá
tottakat, his7.el'l ú�m h:sztk 
el !'' 

Gözmozdonyok 

olajtüzelessel 

A kózponbi képzömű,·l.szeti 
' - '•f>lán 80-85 dolgozó ismer
kP.dlk a képzöműv�szet tudo-

A nemzetikózi vasutas ·épzó
múve-Szeti ki · Iít.ásokon való 

Az NDK-ban új eljárást vezettek be A Deutl;che Reichsbahn JIZ 
,el.so gőzmo,.donyt 1959-ocn , 
épí ette á ola1tüze'e,;re. Idő� 

1 közben a meiningenl vasutl 
körzetben 20 db 44 sorozatu 1 
mozdonvt a:akitottak t olaj- 1 
tüzel. 1·e, mi\·el az o:aJ AZ 1 
NDK-ban i mmdmkái>b az: 

1 

Ipar e energia a!apanyagih a 
váh.k. 

a gözmozdonyok gazdaságosabb kihasználására 
A vasutak ma azon !ára

doznak. hogv az új \'Ontatás1 
módokat, a Diesel- és a Vllla
mos vontatást minél ze\esebb 
korben Yezessék be. Termé
sie:e en a7 uj technika ma 
mé& nem ment fel bennünket 
az alól, hogy a gőzmozdonvo
kat to,•ábbra is maxlmállsan 
kihaswá!Jul<. 

A Deutsche 'Re.ich•bahnnál 
a, egyik Idevágó mutatoszám 
a zökkenómentes mozdonyfor
dulő, kilométerben méM.·e. 
1962 zer,tembereben az , 'DK 
vasútja 90 ezer km-es tlngo,, 
zökkenőmentes futa,t ért el, 
196.1 �zeptemben)hen ugyanez 
a teljesítmény 130 ezer km 
volt. 

Eddig a Deulsche 'Re!chs
bahnnál minden mozdon ·bri
ré.d egy meghatározott moz,.. 
donnyal utazott. E!!Y idő óta 
bevezették a komoler f!/jtiras 
alkalmazli�át. Különbö7.ö fútő
házak több mozdonvát egy 
szolg41ati tervbe foiilaliák ii•z
gze. hogv a személyzet mini
mális kiesé. i ídeie mellett a 
gépeknek a vonóh'lrPon m,;rt 
maximális használati idejet 
érjék el. 

A komolex mo7.donyhnszná
latnak három formája alakult 
ki. A legiobb példá a Berlin 
M:höneweidei és az elsterwer
dal fútöházak m·éljto tak, 
ameh·ek ei:vmástól 1 40 km tá
vol áitra vannak Mindkét 
,zoleálati helnöl több mint 
két é,·e 4--4 mozdonv üzemel 
eev ten·ben. A m�zdonvnk 
Berlin Sehöneweideböl. illető-

leg Elsteorwerdaból minden 
ese•ben a végpontig futna� és 
a szem,;ly:et az út kb=epen 
fekt•ő Gohen allomason t·alt 
es az el/enconatot hauife!é 
ns.<zahotza. E:: a komple.rterv 
f!l.'Í 15 e:er márka hasznot ho:. 
A szemelvzet pedig 30 óra he
lyett csak 12 órat t·an •zol17á
lati helyétil! tat•nl. A tu'órákot 
c,.ökkentenl lehete t és hat 
személlyel ken�sebbre van 
szuk. g. 

A t�rekrényt ket kénke
rek u !Jan t.apláljá . 80 fo..:• 
ra e őmeleg1tett olaj egy to 
,;ábbi előmele;:itón keresztill 
jut az álló kazán hat o íalá
na·· a!Jan egyma.s mel,ett el• 
h yez tt 2 egöbe. Az oiaJat , 
forró goz por ztJa A tartkly-

1 ba 11 íél óbmeter ol j !er. 

A ,ö, óben további gözmoz- , 
don o at állítanak át o,a 1tüze
lésre, 

A kózos munkára v·a)ó átlé
res term zetesen na,oobó 
ön udatot kíván. Az e�e.s ze.. 
melyleteknek a partner moz
donyát Is úgy kell tekinteni é6 

gondozni, mint a sajátJuko . 
Ezt a módszert mo t kiter- �''''''"' 

jeszt1k további olyan vonala.'k- � 
ra, ahol a komplexelJárás � Amikor haziúrkeztem, azt 
ga7.d�gj szempontbol alka!- � kérdeztek bara'a1m, hog11 
ma üres mozdonykilométerék � megmáutam-e az Ei/!el-tor
eLkerülésére, valamint a &ze- � n11ot, 1,oltam-e a Moulin
mélyzet hosszú távolléll kleJe- � Rougeba11? 
nek kikü zóbölésére. � - l\"em !  - t:ala.!zoltam. 

Egy másik eljárast is ipró. � - /\'a, szege1111, Te akkor 
báltak a �lachaul fűtöh:i>:ban � nem lattal Pári:sból semmit! 
a gó,:mozdonyok ésszerű k1- � - mondta!,; ajl,biggyesztve 
ha•málására. Szinte minden � Elgondolko::tam. E:rdekea, 
futőházban rnnnak ol.van gé- � ahogy a köztudatban él ez a 
pek, ame!Yeke meghatározo t � i:áros, a hatalmas, s.eltd i:a.<
terv nélkül különböző •ze- � &ri,usal, az E1ffel-toro1 nual, 
mélyzet hasmál. Ezek magas � :\foulin•Rouge táncosnóivel, 
költ. éggel járnak, ro sz minő- � akik csak ugy beletáncolMI: 
·éget eredmépyeznek. :\fo t � az odat•ágy6, mint az ott levő 
úgynevezett tervkö=bs.•égeket � turista gondoliltvilágába, mtni 
alakitottak. amelyeknek blzto- � Toulouse-Lautrec ecutiébe. 
sitaniok kell az üzem kifo2ás- � ceru::ajába annak idején a 
talan Jebon. ·o!itását, Yalamínt � bukjelszoknyas „sanzonette1..:". 

a nem ten· zerú vontató jár- �  A Notre Dame, a Pigáll, a Bo11 
niüYek itazdaságos kih9.5znalá- � de Boulogne olcsó orömöket 
sát � kereső uracskái, a Montmartre 

Karl-Ueinz Gummich � szakállas 11aplopói. az utcai 
� piktorok. mind-mind Pári:s, 
� de egu ldcsit a s::ínes. szára

Tervszerüen balad 
i k�z'.atö írások. a képeslapok 
� Pan=sa. 
� Mielőtt elutaztam, elhatá-

a román vasutak korszerűsíté �e 
� roztam, hogy én minde:eken 
� túl megkeresem a franciák Pá-

A Román Népköztár�aság 
ipari és mezőgazdasági terme
lésének gyor.s növekedése 
együtt halad a közlekedés. el-
1>ÓSOrban a vasúti szál11tások 
íejlődésé\'el. Az elmúlt évek
bt'n a fejlődés főként a szúl
lítóeszközök korszerúsíté. ében 
jelentkezett. 1963-ban például 
a román vasutak 58 Díesel-vil
lamosmozdonyt és 4330 vasúti 
teherkocsit kapott a hazai 
ipartól . 

A hazai gyártású D:e-el
'nozdonyok forgalomba álli
tásá,·al növekedett a román 
tasutak vontatási kapacitása, 
lnegnlltt a vonatok utazási se
hessége. ja11ult a közlekedés 
hiztonsága. A Yontatásl költség 
1959-hez viszonyítva 29 száza-
llé

kkal csökkent. Jelentős szám 
z, !ókent ha figyelembe vesz-

� rizsát, az ott élő embereket, 
szilk. hogy az árusza!litások � azokat, akik a nei,ezetesséatk
volumene tonna kilométerben � tő! eltekintve ;ellemzík a 11á· 
sz.ámítva 98 százalékkal emel- � rost. 
kedett. . _ . � Amikor t·illan1,1gépes �·ona-

A vonoerő kors7.erusi•ése � tunk közeledett az ötmilli6s 
mel.lett folya'!'atosan moder- � metropolis, Párizs felé, alcar
nlza!Ják :1- palyaud\'a;okat, a � l'a-akaratla1iul is a képeslapok 
berendezeseket. c�ui:an � 963- � rárosát kellett először megpi!
ban 15 na.gyforgalmtt _ _  palya- � lantan1111k: a montmartrpl 
udvart korszerus,t�ttek. � dombon, a reggelt napsüti'sUgrn�c '.1-k ebl'�l'l az � evben i ben fehéren csillogó Sacr• 
hoztak I tre elso1zben 100 km- � Coeure templomot és horihore,;, vona:szakaszon hegesztett � gas fiaurájáva! az 1889. él'! 1,1-felépítmenyt. . . . . l lágkiállítás emlékét hírdetó .10n Az 1964. evi 1ei' ben . 16 � méteres tornvot. melv úau nagy helyet kap_ot.t .a roman i vonzza a ti,kintetet mint máa· vasutak korszerus1té.-e. A ter- � nes tűt 

• 
\'ek s7.erint a Die.<el-,·ontatás � 4 • 

. . • aránya 29 százaléka Je<z a � Amikor a Ga.re de I Est-1 pa· 
teljes forgalomnak. Tovább � l11audvaron megállt a. vonat. 
növelik a teherkocsiparkot é5 � az éjszakai utazástól fáradtan. 
széles körben alkalmaznak � de attól a gondolattól, hoov 
automatiku.,, berendez.éseket. � Párizs küszöbén állok, fe/Jria• 

Kirchmajer Károly a Képzőmúvénett I kola vezet-0je, a 
Debreceni V C sporUel !I ·re J;.ésúteUe ect a �riolö llút 
ibrázolö aobroi. 

(Bemzó llá.rol:, felvétele) 

Az ezerarcú Párizs 
(Ltijegyzet 1.) 

silh:e haladtam leJeU a Metr6 
lépcsöin. 

Metró' 
Páriz., eguik érdekessége, A 

városi ,,ö;:lekedea zömmel ltl 
bon11olódik le. Neav emelet 
mél1,1séaben. egvmás alatt ke
resztül-kasu l szaladnak a mo
torkocsik. Ügyes megoldással 
elektromos g1,1újtású tálflák 
magyarázzák, ltogy mel11ik 
irányban kell utazni a cél fe
lé. Nem olcsó az utazás. A 

frank és forint viszonyában 
kb. 2,50 forintba kerül egy vo
naljea11. A turista, aki látni is 
s::eret ne 1,a!amit ebből a nagy 
tis érdekes városból 3-4 fran
kot, a:.az 20 forintot könnye11 
eluta=aat naponta. 

Miután 4 Louvr" •- régefl 
királyi palota, ma mil=eum -
1Ultalm43 ternieinek e11u részéi 
l;örbejártam es a 1\,fo1!a Lisa 
i·arázsától is meabűt·ölten ki
támolyogtam onnan, réaigsik
lott tekintetem a Tuleriák 
kertjének t·i rágágyain. s.:öká
kútjain, elegánsra. n1,1lrt bok
raín, fáin, ma;d a Councord,t 
terének é · a Champs-Slysée, a 
sugárút valószínűtlenül nag11 
autóforgalmán, megint r.�ak a 
nagyon sokszor látott képeslap 
elevenedett meg előttem 

E:s az élet . . .  ? 
Ott va,i . . . 1 Igen ott . . .  ! A 

parkban is, hol mint eg11 kll
leidoszkópba.n foluton váito,-
nak a képek. Itt pénzt ráznak 

Fiatalok, ha találko:inak az árkádok alatt. Ez Is Párizs . .  , 
(llemd Károly felv*le) 

részvételük is igen eredmé
nyes. Kitüntetés, díj nélkül ed
dig még onnan sem tértek 
vissza, pedig már Öt al.kalom
lllill vettek részt olyan vasutas 
1' :iz.etközi kiállításon, melyen 

zel 20 nemzet vasutasai ver
senyeztek. 1\1ost a párizsi nem
zetközi kiálitásra készülnek. 
Reméljűk, ott sem marad el a 
i.iker. 

Mozgalmas múlt áll 
mögöttük 

A szolnoki fűtőház Tüzo 
Tancegyüttese 15 éves múltra 
tekint viss.:a. Az együttes tag
jai az alapíló tagokat ki�•eve, 
már részben kicserélődtek. 
Férjhez mentek. megnosültek. 
de közülük igen sokan karju
kon kisbabáYal, ahogyan ök 
mondják .,az utánpótlással", 
szi\·esen eljárnak a táncegyut
tes rendezvényeire, próbfura. 

A táncegyüttes fennállása 
óta mozgalmas. szép múltra te
kint vissza. Ma már nemcsak 
Szolnok városa ismeri es sze
reti a Tisza Tancegyütte t, ha
nem az ország legkülönbözőbb 
helyem, söt. külföldön is. 

A szolno�i fütóh,\z Tisza 
Táncegyüt eset fennállásának 
l 0, évfordulóján a „Szocialisra 
Kultúráért" jel\'énnvel tüntet
ték ki, mely további lelkese
dést. lendületet váltott ki az 
együtte ·böl . , 

A tánccsoport külfölcü út
jain is becsületesen helytállt. 
Méltóan képt•iselte a mag1,1<1,r 
népitánc-kultúrát, egys=i?T 
Franciaorszáaban. két ízben 
pedig Finnországban. 

Az eredményekhez. a tánco
sok lelkesedese, a jó d<ollektiv 
szellem mellett nem kis mér
tékben járul hozzá a íútóház 
. zakszenrez.etí bizottsága, az 
SZMT, a Ságvári Endre :\11:úve
lödési Otthon vezetői es nem 
utolsó,,orban az örökifjú kul
túrmunka.s. !dós Szentendrei 
György, a táncosok Gyuri ba
c�ija. 

Várhell,li Lajos az egyúttes 
múvészeti ,•eze•öje hozzáértés
sel, nagy szaktudás�! fogl-al
komk a = rttal. Munkájá
nak ehsmeréséul ,.Szoeúiltsta 
Kultúráért" kituntetésben re
szesillt. 

K1vánjuk. hom· a most ka-
pott kitünte:és további ered
menyes munkára ösztönözze 
mind a képzőművésreti í<iko
lát, mind pedig a szolnoki Ti
sz:a Táncegyüttest. 

Kll6zás István 

- a ha::a.i „snúr''-hoz ha.son
löan - kopott cou:boynadr<>
gos, tarkainges, bubifrizuras 
aranyifjak. A s::ökökút kilpad
káján deres hajú gat·allér ölel
get eg11 csitrilányt, Nagy da
rab fekete férfi és eg11 t•ékonv
ka fehérnö mellett k.apuciner
barna kisfiú lépeget. A gyerek 
el-elbámészkodik, majd e1111 
hasonló korú fehér ftúcskái·al 
ke=d baratko.:ni, de csak né
hán1,1 pillanatia, mert nagv
hirtelen mellettük terem e1111 
„madmoasel". aki úgy rántja 
el a fehér fiúcskát a színei 
gyermek m ellöl. mintha bél
poldostól akarna óvni. 

Az E:lysée hatalmas autöfor
galma, mely már-már a. pari
:::si közlekedés csódjét jele11t1, 
leáll, amikor egy anyóka tipeg 
at a széles úton. Utcalány ter
den felül érő, magasan felvá
gott szoknyában, nyakába n 
nagy kereszttel kémlel erre
arra. Kék, földig érö nem:et1 
riseletben japán nők, párduc 
1:arcsúságú néger lányok, tur
bános arabok, s megan1111i 
európaiból tet'ödik össze a:= 
f:lysée gyalogos forga.lnUl. • Kát·éház, kát·éházat ér. Ki
nai bár . . .  Amott kol:fus ül a 
fal mellett, előtte bas:ksapka 
és egy üi,eg bor. Kenyérre ké
reget mert a kenyér Párizsba11 
draoabb, mint a bor. Piros 
gombasátor alatt Huma . , .  
H'll má . . .  - torkasza',a.dtából 
kiabál egy rikkancs. (!gy be
cé=I a párizsi polnár a Hu111a-
11ité című újságot.) 

Hömpöl11ög az élet • • .  ! 
A párizsi bábel főútJát az 

Etoile - a körtér - zárja le 
a. diadalívrel a:: Arc de 
'!• iomphe-fo' melu r lott az ismeretlen katona siremlé�e 
va.n. 

Ger�ely József 

( FoZ11tatJuk.) 
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A munkára, az életre nevelik őket 

Több, mint „mumus" akar lenni 

a BVSC jégkorong-csapata 
:lwekig csak a Hamupipőke 

szerepét játszotta a magyar 
jégkorong-bajnokságban, a 
vasutasok csapata, a BVSC. 
Négy-öt évvel ezelött még az 
a veszély is fenyegetett, hogy 
fel kell oszlatni a szakosztályt. 
Htiray Béla edző vezet.ésével 
azonban úgy dolgoztak, mint
ha minden a legnagyobb rend
ben volna körülötte. 

a világbajnokság ikezdete előtt 
véget ér. 

Egyenlő eséllyel 

Háray Béla. vezetésével és 
szakmai irányításával az ed
digieknél is lelkesebben, szor
galmasabban készült a csapat. 
Talán ez az alapja annak a 
tiltakozásnak, amely a nyurga 
hátvéd, Koutny Lajos szájáMa már nehéz választ adni ból hangzott el: arra a kérdésre, hogyan, mi- _ Nem most már nemcsak ként változott meg a helyzet, mumusok ' akarunk lenni a hol állt be az_ a bizonyos sors- bajnokságban. Ha kapusunk fordulat. Talan azokon a ke- · lett volna már az elmúlt két m�nyen átdolgozott nyári dél- bajnokságban is jobb helyeutándkon, amelyeken csen�- zést érhettünk volna el, a Mab<m. de nagyon lelkesen ike- gyar Népközttirsasági Kupát szült a téli mérkőzésekre a 

pedig meg is nyerhettük vol
na. Most már ezen a téren is 
;avulás várható. Balogh CML
ba súlyos szemsérülése rend
bejött. Most már bátrabban 
kezd védent és mindjobban 
beváltja azokat a Teménye
ket, amelyeket súlyos szemsé
rülése előtt már f.gért. Ha. 6 
teljesen rendben lesz, akkor 
ef1Yenlő eséllyel indulunk a 
bajnoki címért az FTC-vel, a 
Vörös Meteorral és az U. Dó
zsával. 

Egy talpraállt, megerősödött 
jégkorong-szakosztály hangja 
is volt Koutny Lajos vélemé
nye! 

Vedres József 

01lrda. Talán az jelentette azt r-------------------------

a, sorsfordulatot, hogy a vas
utas szülők gyerekei és a, 
zuglói gyerekek közül mind 
többen kezdtek vonzódni a 
mérkőzéseken lelkesen, nagy 
akarással, példás sportszeril
séggel küzdő BVSC jégkoron
gozókhoz. :lé:s ezekből a fiata
lokból hamarosan a serdülő 
és az ifjúsági csapat játéko
sai lettek, akikkel Háray az 
ifjúság, a sportág iránti rajon
gó szeretetével és hozzáérté
sével foglalkozott. 

A HÁ R O M K O NR Á D  

A bodrogolaazi nevel6inté
zetben évente 120 fiúgyermek 
nyer elhelyerest. Ezzel 120 
család gondján, problémáján 
igyekszik segíteni a vasút. Az 
int.ézetról, a tanárok és a dol
gozók munkájáról elismeréssel, 
megbecsüléssel emlékezr>ek 
meg a szülök és a felsőbb ve
zetők. 

A volt Lónl/c.i főhercegi kas
télyt 5 és fél millió forint költ
séggel alakították át. A ne
velőintézetben szép hálóno
bák, korszerűen felszerelt tC'r
naterem. orvosi szoba, modoi'rn 
étkezőhelyiség, játékszoba és 
tantermek állnak a tanulók 
rendelkezésére. A tisztaság 
példamutató, s az ellátás is 
minden igényt kielégít. 

- Az intézetbe alsóta.go:::atú 
gyermekeket veszünk fel -
mondotta Honxí.th De::ső ig!l.Z
gató -, az ország minden ré
széből. A közösségi szellem 
kialakítá8a, a. tisztaságra., ci fe-
1711elemre való nevelés l<ez
detben nem ki.3 felcuf4.tot ró 
neve!őinkre. A végső ered
mény azonban kárpótol min
den fáradtságot. A nevelfünté
:zet tanulóinak tcinulmán-yi -it
!aga legjobb az egész ;drá.sba1,. 

A gyermekek példamutatúnn 
!civeszik részüket a társadalmi 
munkából. Ezt bizonyítja az 
általuk megépített játszóté�, 
röplabdapálya, homokozó és 
gyalogjáró. Sót a kB:5tély �ark
jának cslnosltását is elvegez
ték halnstavat építettek, s kil
rillültették facsemetét.kel. ősz
szel a közeli tsz-nek segítettek 
a betnkaritásba:1. 

- A 1111ermekek tá.rsadalmi 
munkájának értékét pén.::ten 
ki Lehet fejezni, iu ennél is 

értékesebb az, hogy munkára, 
az életre neveljük őket 
mondotta Vinnai Rudolf elv
társ, a nevelőintézet gondnoka. 

A tanév befejezt.ével, a g'{e
rekek hazamentek, de a mu:;
ka továbbra sem szünetelt, 
mert csaknem 500 gyermE:k 
üdültetését bonyolították le 
kéthetenkénti váltással. 

Ezúton köszönjük meg a szü
lök nevében a pedagógusok, a 
nevelőintézet dolgozóinak széo. 
nehéz és felelősségteljes mun
káját. 

K. J. 

A szerkesztőség üzeni 
Leitl. Fer<m<:, VolOS!novszld Já

nOIS, Debrecen; Fold István, Buda
pest; Gál Sll:nclor, Bakó .János, 
Ki.sVárdal János, Miskolc: Boldl
már Gyula, Békéscsaba; Szücs Fe
renc, Hatvani Bognár Káa:oly, Ta
polca; Kiss Laj06, Alsóőrs; S7.I
Mdl Sándor, <fr. Bánk!a.lvy Gyula, 
Szeg,ed; Pintér Lajos. Vácrátót; 
Eperjessy Ferenc, Pócs; Halász .Jó-
22Se!, Vámasgyörk. Leveleiket la
punk anyagihoz fclhaszn'1Jllk. 

Boldizsár Gyula, Békéscsaba; 
KOC7.ka István, Kaz1ncbarclka; 
Németh Ist\,·án, Buda()ESt; Vár
tahi Gyula, Gyékényes: Béres La
jos. KisúJs>.állás. Level.-lket illeté
k.,. helyre tovl.bbltottuk. 

Leiti Fere:nc, Debrecen: A záher
ny:I új felvétel! épO!et átadásáról 
riportban 6%.ámOlwnk: be. 

Melega Mik16s, Szombathely: A 
vándan.ászló átadásáról készített 
képei lapzárta után érkezte1c, 1gy 
már nem tudJulc köz.ölni. 

Fekete Ká.lmll.n, Budape,it: 25 év 
dma l:rása � l"erenC'°ár06 cimil 
verse kOzlésre nem alka.Imas. 

Behán Róz.sa. KazincbarcilU!; 
BofrllÚ K.troly, Tapolca; Fo-:d Ist
ván, Budapest; Markos .Jóu.ef, 
z�erszeg. frii.salkat helyazűke 
nuatt nem tudjuk közölni. 

- Határidő előtt elkészültek 
Balatonalmádi állomás átépí
tési munkálataival. Az állomás 
korszerű térvilágítást kapott. 

- BOVlTTK TOLNAMŐZS 
ÁLLOMÁST. A megnöveke
dett forgalmú áliomás i•áróter
me mellett új hel 11iséget épí
tenek. Az építke:;és idejére a 
forgalmat ideiglenesen a rak
tárépület mellé tereLték, a je
gyeket pedig „utcán át" árusít
ják. · 1 

- A szibériai Tajgából egy
szerre két irányból, nyugatról 
és keletről végzik az Abakan
Tajset vasútvO'Jlal építését. Az 
építók a krolszlti hágóban már 
találkoztak egymással. A hágó 
alatt 2252 méter hosszú alag
útat fúrtak. Ezen a vonalsza
kaszon &szesen 9 alagút léte
sül. 

- Munkásvédelmi kiállitá.3 
nyílt Szegeden a Vasúti Főosz
tály és a szegedi igazgatóság 
rendezésében. A kiállítás, 
amely kilenc napig á!J az ér
deklődők rendelke7..é,;ére, szem
lélt-etően hirdeti azokat az in
tézkedéseket, amelyek nélkü
lözhetetlen�k a balesetelhárí
tás.l munkában. 

- FRANCIA KÖZGAZDA
SZOK számítása szerint a gőz
i·ontatásról az eleklromos von
tatásra történő átállitásokkal 
kapcsolatos beruházások 7-8 
év a.latt a111ortízálódnak. 

Már nem „mumus" a BVSC 

Aztán egyik figyelemre 
méltó eredmény a másik után 
következett. A BVSC jégko
rong-csapata, amelyról addig 
csak annyit tudtak. hogy Ba
bán Koutny és Kertész sze
mélyében három kitűnő hát
védje van a magyar bajnak
ságban a ,,mumus" szerepét 
kezdte játszani. Még jött né
hány nagy gólarán11ú. vereség. 
de jöttek meglepő győzelmek 
is. Az előro évek bajnokcsa
patai, az FTC. a Vörös Meteor 
és az U. Dózsa már nem kor
csolyázha tott a biztos két pont 
reményében egyszer sem a 
jégre, amikor a vasutas volt 
az ellenfél. Az utóbbi két év
ben pedig már határozottan a 
mérleg nyelvét játszotta a 
csapat. A magyar bajnokság 
sorsát 1962-63. és az 1963-
64. évben már az döntötte el, 
hogy a bajnokjelöltek köziil 
melyik gyú,jtötte össze a leg
több pontot a BVSC ellen. 

Vasutas természetjárók 
a Balaton partján 

- 42 évet töltött el dr. Be
retz Péter főtanáA!sos a szege
di igazgatóság főorvo,helyelte
se a vasút orvos-egé,,z.�égügyi 
szolgálatában. A 70 éves fö
orvos munkáját az emberek
kel való n1141"yfokú töródé<;, 
odaadó munka és Igaz gondol
kodás jellemzi, Tudományos 
munkásságának elismeréséül 
egyetemi taná.rn I nevezték ki, 

Ez lenne a végállomás? 
Nem, ez ellen elsősorban ma
guk a BVSC-játékosok tilta
koznak a legélesebben, hiszen 
az elmúlt két év során komoly 
minőségi változás állt be. A 
szakosztály az egyesület éle
tében is megerősödött, na• 
gyobb tekintélyt nyert. Ma 
már nincsenek olyan tervek. 
hogy a jégkorong-szakosztályt 
- a téli labdarúgás szakosz
tályát - meg kellene szüntet
ni. 

Minősegi vallozás 

A minóségi változást az a 
lista is mutatja, amely az 
1965. márciusában, a finnor
szági Tamperében sorra ke
rülő jégkorong-"ilágbajnok
ságra készülödő magyar válo
gatott keret tagjait tartalmaz
za. Már nemcsak a régi nevek: 
Babán, Koutny és Kertész ta
lálha!ók ott, hanem a fiatalak 
nevei is. Babánék mellett 
Zsitva II., Bikár, Gá11tán, Le
veles és Kósa is ott volt a 
csehszlovákiai Hodoninben, 
hogy felkészüljön a novem
beri világbajnoki selejtezó 
küzdelmeire és - ahogy a se
lejtezőkön túl lesz a magyar 
csapat - a tamperei VB-mér-

1!kőzések;re is. 
A hazai versenyek soroza

ta ebben a szép téli sportág
b;n, október utolsó hetében, 
a Béke Kupával kezdődik. A 
nemzetközi műsor miatt a 
maflYar bajnokság csak de
cemberben ke:dödik, de· még 

Augusztus 16 és 23-a között 
a magyar ten.i::cr part:tán, Ba
latonakarattyán rendezték 
me" a vasutas természel>ba
rát;k XlU. orsz..">gos találko
zóját. Az első taláLkozóra 1952. 
november 7-én Bánkúton ke
rült sor. OH hangzott el �z a 
javaslat, hogy a találkozót 
minden évben meg kell ren
dezni az ország valamely vi
dékén. 

A bánkúti „határozatok" 
alapján Dobogókó, Zsfroshegy, 
Köpiisrét Sárospatak, Balaton
kenese Miskolc, ci bakonyi 
Hódos:ér, Balatonfüred, a 
zempléni Kőkapu, Von11arc-

vashegy és Budapest 
találkozók színhelye. 

volt a 

Az idei találkozón is gazdag 
program várta a természetba
rátokat. A tábor területéről 
több túrát rendeztek a Bala
ton-felvidék különböző tájai
ra. Jártak Badacsonyban, Ti
hanyban, Veszprémben. Au
gusztus 19-én és 20-án lengyel, 
csehszlovák és német vasutas 
turistákat láttak vendégül. A 
JJubile-umi Kupa·• tájékozódá
si versenyt az alkotmány nap
ján rendezt.ék meg. majd ez
után sor került a XIII. orszá
gos találkozóra. 

- Vezetőhely 111Hküll, úgy
nevezett pót Diesel-mozdonyt 
fejlesztett ki a General Mo
tors amerikai vállalat egy 
amerikai vasúttársaság résLé
re. A pótmozdonyt rendes vo
nali Diesel-mozdonyhoz ter
\'ezt&, amely így összesen 7500 
lóerőt fejt majd ki. 

- Három szocialist.a brlg.i.d 
nrsenyez egymás között Lö
kö. házán és a magyar-rom1tn 
kc\zös határállomáson, Curti
ciben. A brigádok egyik leg
f,ibb feladatnak az id!'1:len ko
csik gyors továbbítását tart
ják. Ezáltal a kocsföér mini
málisra csökken. 

Lépést tartanak 

- A XI. Nemzetközi Vasúti 
Modellkiállitást az ősszel n�·it
ják meg a l\füszakl E�yete
men. A kiá!Htásoo mozdony
nrsenyt is rendeznek több 
európai játékgyár mozdonyai
nak részvételével. 

A BVSC OB I-es ví:rJiabch.-csapaiának csatársorát a Kon
rád fivérek, Konrád J. Sándor, Konrád II. János, és Konrád 

a megnövekedett feladatokkal 
IIL Ferenc alkotják. Mlndhárma.n válogafottak. A középső A szegedi rakodógép kar
fiút, Jancsit az a megtiszteltetés érte, hogy Tokióba utazhat, bantartómúhely feladata nem
az olimpiai vá.loga.tottal. A két idősebb fivér egyébként egye- csak a rakodógépek, hanem a 
temre jár. A legfiatalabb Konrád fiú, Ferkó, a szakemberek 

l 

mérlegek kisebb javit��nak 
- . elvégz.é<;e, sót már a vagany-szerint nagy igéf"ete a v1zilabda-sportnak. 

h!dmérlegek javítására is át-
(Hemző Károly feh,étele) tértek. A szolnoki járműjavító 

mühelyhídmérleg csoportjával 
karöltve három brigád járja 
az igazgatóság területét és 
vé<>zi a javítás.! munkákat, va
la;;;int a 6 havonként esedékes 
hídmérleg-ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat. 

A kocsipark fokozatos kor-
-----------------------------------------1 szerüsítése és az OPW-kocsik 

erősebb forgalma magával 

- Pénzváltó automata. A 
lipc,;ei fcipalyaudvaron elhe-
1 ezett 1600 rekesz1:s poggyasz
megörzö automata érmehiány 
miatt gyak1·an okoz'>lt gondot 
az utasoknak. Ezért a közel
múltban a poggyászmeiőrtók 
mellett olyan automatát he
lyeztek üzembe, amely önmú· 
ködöen felváltja a nagyobb 
pénzérméket. 

Levelezóink írják 
Gyoma állomáson már öt 

helyett hat vágányra tudnak 
fogadni vonatokat. A több 
mint 200 ezer forint összeggel 
épült váltóiorony is hozzájá
rul a feladatok könnyebb 
megoldásához - írja Boldizsár 
Gyula békéscsabai levelezőnk. 
- A békéscsabai pályafenn
tartási főnökség dolgozói is 
eredményesen dolgoznak. A 
szakaszos pályafenntartási 
munkát 146,5, a zúzalékolást 
108 százalékra teljesítették. 

* 

Miskolc rendezö pályaudva
ron az alkotmány tisztelet.ére 
ünnepi műszakot tartottak. A 
műszak alatt az eddigi átlag0s 
napi 3000 kocsi befutást 3220, 
a kocsi kifutást 3475 kocsira 
telesítették. Ennek a mun.ls:á
nak a megszervezésében kivá
ló teljesítményt nyújtott Kail
bach Ferenc intéző és Koncz 
Zoltán fótiszt ál!omásirányító. 
A gurítón az átlagos napi 
3100-3150 kocsival szemben 
3659 kocsit gurítottak. Ez úgy
szólván egyeditlá!ló teljesít
mény. Az eredmény elsősor
ban Soltész László és Sári Fe
renc gurításvezetők jó mun
káját dicséri - olcastuk Gál 
Sándor !nté:ő levelében. 

38 tagú vasutas csoport lá
togatott el a Déli pályaudvar
ra Kassa állomásról. Vendé
geink elismeréssel szóltak a 
vonatszemélyzet udvariasságá
ról. Tetszett a Velencei-tó és a 
Balaton melletti állomások 
parkosítása is. Elmondották, 
hogy náluk is van virágosítás, 
de nem olyan szép, mint ná
lunk a Balaton mellett. Dicre
ret illeti a seregélyesi, a bala
tonboglári és a badacsonytör
demici MA V-kertészet dol.E(o
zóit - írja Foki István buda
pesti tudósítónk. 

* 

A tapolcai fűtöház vágányai 
között áll egy „Műemlék" fel
irattal ellátott személykocsi
szekrény. Ez télen jégszekrény, 
nyáron meg kazán. Fekete bá
dogtetőzete elnyeli a napfényt. 
Emiatt 50 folcos benne a for
róság. Ha esik, beázik. Bent 
dohos minden. Az egerek a 
dolgozók élelmét és ruháit 
tönkreteszik. Balatonszent
györgyön és Celldömölk ren
dezőn is elhanyagolt helyiség
ben kapott helyet a tehervona
tos vonatkísérők laktanyája -
írja Bo11nár Károl11 tapolcai 
levelezőnk. 

A debreceni igazgatóság te
rületén Ecsegfalva nagyon sok 
állomás példaképéül szolgál
hat a teherkocsik gyors ki- és 
berakását illetően - ír ja Leiti 
Ferenc Debrecen állomásról. 
- A:z. állomásfőnök azonnal 
intézkedik a megfelelő értes!
tésról, hogy az érkezés pillana
tában már a helyszínen várják 
a címzettek a kocsit. A hely
beli termelőszövetkezet dolgo
zói is szem előtt tartják vas
utunk súlyos problémáit. Nem 
darabáruról van szó. hanem 
kocsirakományról . Péli István 
főintéző állomásfőnök kiváló 
szervező munkájának köszön
hető, hogy 1964. január l-től 
május 31-ig 32 rakott teherk<>
csit sikerült a vonat tartózko
dás ideje alatt kiral!latni. 

* 

Szeged állomás szakszerve
zeti bizottsága felmérte a dol
gozók iskolai végzettségét. Er
délyi Isti'linné oktatási felelós 
sok segítséget kapott a szocia
lista brigádoktól és Kasza La
jos SZB-titkártól. A szakszer
vezeti bizottság a vezetőkkel 
közösen szervezi meg a levál
tási lehetóségeket, az esti ta
gozatra járók részére a fel
mentést a szolgálatból - írja 
dr. Bánkfalvy Gy-ula szegedi 
lel!elezőn1'. 

hozta a 30 tonnás vágánylúd
mérlegek kicserélését 50, 60, 
80 tonna mérőképességü mér
legekre. 

Ebben az évben Bácsalmá
son egy 80 tonnás, Kunszent
mil<lós-Tass állomáson egy 
100 tonnás vágányhídmérleg 
beszerelését és üzembe helye
resét végezték el. Ezenkívül 
az év végéig Makó állomáson 
egy 60 tonnás, Gyula, Kun
szentmárton és Baja. állomáson 
pedig 100 tonnás vágányhíd
mérleg beszerelését végzik el. 
Jövő évre Békéscsa.bára ter
\'eznek egy 120 tonnás és Kis
kőrösre egy 80 tonnás vágány

- NÖVEKSZIK A BA-
KONY erdei �isvasut személy
fo7galma. A kisrnsút. amel11 
korábban csak kitermelt fát 
s=állított, naponta két-három 
fordulóval kirándulókat i3 
szállit a Bakonyba. 

- 10 OOO tonnás túlsúlyos 
i·onat. A Szovietunio , 1 •  - , ,._ 
kajai fütöházának két moz
donyvezetője a köze.rnu, .oan 
10  036 tonna súlyú i rányvona
tot továbbított az Ob melletti 
Kameny állomásra. 

A Hivatalos Lapból 
hídmérleget. A 120 tonnás A mvata106 Lanból 3 &Lak,,-zer• mérleg kettős mérleg, melyen vez.eti biZ<>tt.sáE<ok es a dolgozók 
a leghosszabb tengelyttivú ko- 1 

fi2ve1me
. 
be a

.
i anJ.iuk a követJ<ezó

csik is megmérhetők. k�:- számból: U6 337 1� , s. e. Gasztán11 Ferenc fóintézö, a EJsősegélyn,ujtás céljára rendsze-
karban��rtó mühel?. híd11;�rleg ���• e�-s•é';.,°�•a��.,,,����%!'.s�f-csoportianak vezetoie, ak1\el a helve,..ésf, és kezelése megnövekedett feladatokról 117 95811964. Ti6 B Pá!vafenntar
beszélgettünk úgy nyilatko- tásJ f6nökséllek vonalhálóutánnk 
zott, hogy a '  műhely lépést mtl

0��ból: 118 491/1964. I'3. B. A akar tartani a fejlődéssel. dolaozó egész.se,ae Yae:v 1es11 éo-
Dr. Blinkfalvy Gyula �!�

6
i"'tb6I eredő károk m""

Szege<l 

- 80 éves a KeletJ pálya
udvar. 1884. augusztus 16-án 
adták át a forgalomnak a bu
dapesti személypályaud,,art, 
amely később a Központi Pá
lyaudvar, majd 1892-161 a Ke
leti pályaud,•ar elnevezé,t kap
ia. 

MAGYAR VASUTAS 
Felel6s szer1<eszt6: Gulyás János 

Pelei� kiadó: S7ab0 A.nt.al 
Szerkesztőség: 

Budapes1 Vt.. Benczúr u 41 Telefon � városi : 424-J84 
Otemi: 39-TI 

rerjeszt1 : a N�oszava Lar,kiadó 
Vállalat 

Budap,-,.1 \ rr Flál<<l<-z! ót 54 
Szikra Lapnyomda 
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Bárom hónap alatt 

30 millió tonna "•ál 
száll!t a vasát 

A S Z E RV E Z E T T  V A S U T A S  D O L G O Z O K  L A PJ A  

Az őszi szállítási leladatokról tárgyalt 

szakszervezetünk központi vezetősége 

VIII. tVFOLYAM. 18. SZAM Ara 40 fillér 11164. SZEPTEJ\IBER 19. 

Szaks:ervezetunk központi vezetősége Az ülést Végh, Lajos elnök nvitotta meg. 

l\1oszkváhól jelentik : 

augusztus 31-én ü/.ést tartott. Az elnökség
ben helyet foglalt Beckl Sándor, a SZOT 
titkára, Végh Lajos elnök, Panti Béla alel
nök, Szabó A ntal főtitkár, dr. Soproni József 
titkár és Lindner József vezérigazgató
helvettes. 

Odi:özló szavai után ismertette a központi 
vezetőség napirendjét, majd átadta a s,ót 
Lindner Józef vezérigagató-helyettesnek, aki 
a vasút őszi smllítási feladatairól tartott 
részletes tájékoztatót. 

- Az első félévben a va.sút 
teljesitette ut<l3- és áruszál
lítási tervét - mondotta be
vezetőjében. - Elszcil!ítottunk 
198,6 millió utast és 53,3 mil
lió tonna árut. Az előbbinél a 
bázishoz viszonyItva 4,1 a 

adatok t.eljesltése. Naponta 1,2 sem növekszi.k olyan ütemben, 
mil.lió utast és sok millió ér- mWtt feladataink. Ezért to
tékü áru elszállítását kell biz- vább kell növelni az élő- é� 
tosítani. Méghozzá nem akár- holtmunka termelékenységét. 
hogyan. Fő követelmén11 a biz- Egyik legfontosabb feladat az 

tonság, és a menetrendszerű- eszközök jobb kihasználása, a 
ség. Ebben a tekintetben még tartalékok hasznosítása. Csak: 
sok a tennivaló. Az üzemi, tervszerű munka mellett le
személyt balesetek száma het az egyenletes leterhelést 
1963-hoz �iszonyitva 206-tal, biztosímni, az emberi és tt 
ezen belül a haláloo balese- gépi tartalékok.a.t hasznosi
tek száma 19-cel nött. A köz- tani. 

,,. -

,Próbaúton van a MA V részére gyártott 

2000 lóerős Diesel-elektromosmozdony 

két mintapéldánya, 

ten•hez viszonvit va 1,4 s:á-
zalélckal többet, az utóbbinál 
a bázishoz viszonvitva 13,4 
a tervhez t•iszon11it i:a pedig 
2.6 százalékkal többet. A szál
Jitá sal kapcsolatos műszaki, 
gazdasági mutatók többsége 
mind a bázishoz. mind a ten·
hez viszonyítva jobb. A beru
házási és a f Júj itá. i tervek 
teljesítésénél sajnos, lema
radtunk. A vasút házilagos 
építőipara több mint 200 mil
lió forint értékü munkávar 
maradt adós. 

Jól dolgoztunk 
Nehéz, de eredményes fél

é\'et hagytunk magunk mö
gött. Nem volt könnyű a nép
gazda ági, a ,·a útúzemi érde
kek, a zo:gálati ágak, az épí
tési é záll itá i uzemi, rnla
mint a h lózati é · helyi erde

lekedö vonatoknál előforduló A \'asútüzem tervszerű égé
balesetek kárö. szege 1,3 mii- re külső és belsó tényezők 
Hóval kevesebb a taval\inál, egyaránt hatnak. Külső iénye
ugvanakkor a tolatásnál, a zók az ipar által gyártott esz
guritásnál 1 millióval na- közök biztooitá a, anyagellátas 
gyobb. Növekedett a közleke- stb. A belső tényezők között 
dö vonatok veszélveztetése is. első helyen áll a szállitáster
Mindez utasitásszei·ű. fegyel- vezés. A vasút üzemi felada
mezett munkára, az óvórend- tait az utas- és áruszál l ítási 
szabályok betartását·a hívja tervek határozzák meg. Az 
fel valamennyi ,·asutas fi- utasszállítás kiegyensúlyozot
in·elmét. tabb. i;:rthetö, hiszen ezt az 

A ,·ezérigazgatóhelyettes utasáramlatok felmérése je-
ezután ismertette, hogy a má- lentös mértékben eló e�íti. AZ 
sodik félévre milyen új \'O- áruszállitásnál a reális vi
nó- és vontatott jármű\'ek be- szonyT,,,,ti tervnek i:an naw 
szenését irányozza eló a terv, jele1t tósége. Ahol()' lehet ter-
majd i�y folytatta: vezni, termelést és fogyaszJ 

Es:kö=emk áUaga most (Folvtatás a 3. oldalcm.) 
keket ö. zehangolnl .  A körül- :---------------------------
ményekhez es az adottsághoz 
viszon11it1'4 jól dolgoztunk. 
Ezér die,,.éret · eli merés jár 
mind a ,·él!rehajto zolgálat 
dolgozóinak, mind a \'ezetök
nek. Jó gazdasa�poli likai agi
tacióval, a párt iránr\'onalá
nak reahuíla<aval, a vezetés 
színvonalának nÖ\'elé \'el 
fe ·elm zetten, példamuta-

11 en az M-et lipu ü 7000 lóerö Dle d-elektromo. mo�don , a inel ·el ai oklóbf'rl 
forradalom neHt vlselö Jura.ni mo:,,donY1;ir r ártotl a M.AV re zére. 

to n dolgoztak � tobbért, a 
Jobbért. 

Az eredmények biztatóak. 
Ezzel mintegv ú 'abb ero me
rithetunk az ószl forgalmi fel
adatokhoz. Ebben az ido,zak
ban mindenkinek még tobbe , 
mé� jobbat kell adnia. Hiszen 
a bázt. hoz vL zonrit\'a jóval 
több uta. t. é 'arumennyi•éget 
kell elszál l ítani. Szeptember
ben, októberben é november
ben : harom honap alatt. 30 
mí11ió tonna áru elszci l litása 
t•ár a rasútra. Az első felév
ben havonta átla<: 8.8 millió 
tonna árut . zállltoltunk A 
hal'i 1,2 millió tonna tóbblet 
mellett s:ámíthatunk tercen 
feltili igén uel.:re is. A cukor-. 
gyárak fel hónappal előbb 
kezdték meg a ermelést. 
mint a kor:\bht é,·<'kben. A 
terméski látá ok jók. repából 
is többet kell s1.állitani, mint 
tavaly. 

A s�OYjet vasuta ok jól ' -
merik a V IE ttpu. ú tolató 
D1esel- ektromos mozdonyo
kat, valamint a kén�·elmes sze
mély Io1 galmat lebonyohto 
D1esel-vonatokat, amelyeket a 
Magyar Nepköztarsaság gép
�yarai száll1tanak a SzovJet
unióba. Most a szo\'jet dolgo
zók ké. zítenek magyar bará
taik számára egy nagyobb so
rozatot a tovonali ,  nai?)" leljc
sitményű Diescl-clektr mos
mozdonyokból. 

Az új gépeket a lugani D,e
el-clektromo -mozdonygyár 

dolgozót zerke.ztették. A mo:
donv ket mintapéldánya már 
elkéozult. Az egyik próbame
netként mintegy 30 ezer km-t 
futott. Ez a mozdony a Szov
Jctunló egyik legnagyobb for
galomsürűségú vonal.ín, a Va
lujkltól Penzáig terjedő . za
kaszon tehervonatokat továb
bit. 

A GEP K ITL \ Ó  

!akai jo k1lálást b1zt0!<1tanak a 
ve,etonek. 

A gép 1.ekrényét és gepegv
s ·ge,t két haromtengel\·u al
\'ázon helyezték el. Az ah:auit 
a ,:ot•jet fö,·onali PEJ típusú 
Dte cl-elektromosmczdonv al
vaztfpu.«ira készítették el. Min
den kerékpar vontató villam08 
motorokkal van felszerelve. A 
mozdony villamos kapc olása 
megbízhatóan működik. Az 
egész idő alatt, am1g a moz
dony az acélpályákon futott. 
rg11ellen s.erkezeli egv ége 
sem mondta Jel a . zolgalatot, 
nem htbasodo t meg. 

U T O \J T I K U  

B E H E \  O E Z É  ' E K  

A berendezé. ek megfelelő el
helyezé e lehetővé te.szí a moz
donyszemélyzet és a javttó
munkasok z.amára azt, hogy 
minden &zerkezeti egységhez 
kónnyen hozzáférjenek. A Die
sel-elektromosmozdonyt a le-

hetó legnag11obb m ertéklg au
tomar,ialtak. A mozdoni,on le
t•6 hőszabal110:ok automatiku
an ,zabaluozzak a szükuges 
homérsekletet, a D1csel-motort, 
hutót•1:et �s kenőanyagot. A 
Knorr-rend. :eru automatikus 
légfék lehetóve teszi, hogv a 
mo:don 11t a lehető Legrövidebb 
fékúton megal11thassák. Min
den forgóváz első végére sza
bályozható inlisztitó keféket 
szereltek fel. Ezek a kefek fél
redobják a . inre kerult kj ebb 
tárgyakat. 

A mozdon)'\'ezető fülke;ében 
levő hordozhafo radióallomás 
lehetové tesi.! bes,.élget.ések le
bonyo!ttasat a menchránritó
vaJ vagy a ,·onatfor alma\ 
zabályoző más dolgozókkal. 

Ez év t•egeig a magvar t:as
utasok megkapJák a szot•jpt 
gycirtmanyu új nag11 teljesit
ménvü Diesel-elekt romosmo=
donv első sorozatai. 

Ju. Pavlov mérnók 
Mo.zkva 

Fő a biztonság 
A teladatok nagyok és fe

szítettek. De bármilyen nagy 
erőfeszité t is igényel a mun
ka, elsődleges cel ki űzés a 
vasútra hárnló szallita. i fel-

Megkértük azokat a moz• ,------------------------------------------
donyvezetoket és mérnököket, 
akik re zt\'ettek a mozdony 
próbamenetern, hogy mondja
nak \'éleményt az ÚJ Diesel
mo,donyról. Tőlük tudtuk 
meg a következőket. 

- Mint minden első új gyár
ta.,ú gép, ez is néhány jelen
tektelenebb tókéletesitésre szo
rul. Természetesen az üzemi 
vizsgálatok, a, ÚJ gépek üzemi 
próbát tovább folynak. Már 
most elmondhat1uk, hogv ma
gvar barataink meg lesznek l'e
lünk elegedi•c. Ez a Díesel
elektromosmozdon11 kitti nő 
gep. 

A mozdonyt oly módon zer
kesztettek me • hogy figyelem
be vették a magyar vasutak 
sajátosságait, a magyar szak
emberek ki,·ánsága1t. A gep 
tij s:erkezetu, ketütemú Die
sel-motorral rendelkezik. Tel
jesitménve 2000 lóerő. A moz
aony mindkét végén egy-egy 
vezérlófül!'..- ""- a mozdony
vezető számára. Ez a körúl
mény lehetö,·é teszi, hogy a 
mozdonyt anélkül tart,ák 
územben, hogy azt a \'égál\o
másokon megforditanák. A 
vezértőfülke nagy homlokolda-
11 ablakuvegcí, �teles oldalab-

E G Y  Ó R A  
A baráti államokból �zinte ál
landó az utasáramlás. A kül
földi i·cndéyek kéresének i& 
eleget kell tenni az erkezési 
ügyeleten. A Z  ÉRKEZÉS I  Ü G YE L ETEN  

Este 10 gra tájban kopogtat
tam be Budapest Nyugati 
pályaudrnr érkezési ügyele
tere. Balatoni Ferenc fel
Ü�) eló es Beleznai Anna, az 
alig húszéve , mindig mosoly• 
gós naplózó teljesii szolgála
tot az or�zág egyik legforgal
masabb érkezési ügyeletén. 
Arra voltam kíváncsi, milyen 
munka folyik itt, e kis iro
dában, ahol naponta 400-500 
ember fordul meg. &zinte 
Európa minden részéből. 

Az érkezési ügyeleten a ta
lalt targyak megőrzésével, a 
vonat\'ezctők által leadott me
netlevelekkel. a hazatérő vo
natok személyzetének nyi!
vántarlásá\'al foglalkoznak. 

- Nem kön1111ú ez a mun
ka - mondja Balatoni Fe
renc. - Az utasok néha fan
ta.•:tilws kérdésekkel állnak 
eló. Volt rei eset, hogy lejárt 
me11ctjeo11e1ket a karták eyye
sek t:iss„at:altam. A multkor 

Ha késik a vonat, bár a ké
eg11 külföldi turuta a vonatról sést jelzi a hang0s bemondó, 
les:állt cigarettáért, kö:ben a az utasok idegesen egymást 
s2erelvé1111 el indult és a cso- követik az érkezési úgyelet
magJait elvitte. Végülis Stu- re. Egyik németul, a má ik 
.-ovóban szedték le a csoma- lengyelúl érdeklődik. Néha 
gokat ea iran111tották vissza a tízpercenként is jönnek és 
Nvugatiba. Sok�zor még a kö- kérdezik, m0-,t hol jár a vo
vetségekke! is felt·esszuk a nat. átlépte-e mar a magyar 
kapcsolatot. határt. 

Beleznai Anna az elhagyott Befut a Hungáría E.rpressz 
tárgyakról beszél. Az embe- A vonat\'ezető Vólgyesi Jó
rek feledékenyek. Van rá eset, zsef már jelentést te,z. Né
amikor hiába várunk, az elve- hány kérdé. ,  mikozben újabb 
szett tárgyért nem jelentkez- vonatvezetők \'árnak jelentés
nek. Fén11képezőgépet, táska- tételre. Na� , a forgalom. Jön
rádiót, J.:.a batot, bőröndöt, sót nek-mennek az emberek, nem 
egi,szer 2800 forintot hagyott a lehet megállni a munkában. 
vonaton e1711 feledéken11 utas, Egy órát tóltottúnk az érkc
Persze előfordul az is, hogy az zési úit}eleten. S miközben fi
utastársak viszik el az elve- gyeltúk a két vasutas mun
szett holmit, ilyenkor aztán káiát, az is feltünt, hogy ez a 
hiába keresik nálunk. sötét, ellta nyaoolt kis helyiség, 

- Van olyan éjszakánk - ahol a kúlföldl utasok százai 
mondja -, amikor 10-15 fordulnak meg, nem méltó 
utánfi:etéai jegy:.őkönyi:et Budapest má,odik legna�yobb ves::ünk fel. Főleg a külföldi személyp,\ lyaud, arához. 
utasfor11ol111u11lc 1963-ho;; ri
szonvitr;a megkefszerezodó!t. Bcreznal Márta 

Felhívás 
az őszi forgalom 

sikeres /el,onyolítdsára 
Xépgazdasá11Ut1k feilodése követke:tében. a vasut szállí

tási feladatai évröl évre emelkednek. 1964-ben a vasutna1' 
nag11obb szállítási teljes1tmén11t kell elérni. mint 1963-ban. 
Dolgozótnk eddigi eredménves munkája azt bizon11itJa, hoov 
tisztában vannak a feladat-ok elvegzé érrek jelentóségéi:e1. Az 
I. _negyedét·i zord idöjáras ellenére az év eddig eltelt idobza
kaba,i a szallitási tervet túlteljeoitették. Az elért eredmé-
11yek azonban nem elégségesek, mert az év hátralévo idősza
kában az edd1giekne! sokkal nagyobb feladatokat kell meg
o!dni. Az őszi forgalomban a szállitási feladatokat a munka 
helyes megszervezésével, a fegyelem megszilárdításával. a 
társadalmi tulaJdon védelmével, és mindenek elölt a balese
tek megelőzésével kell biztosítani. En nek érdekében tovabb 
kell Jat:ítani a helyi párt-, szakszerv,ezeti, szakmai vezetők, 
a szakszolgálati ágak es fuvarozta.tó felek közötti hatékon11 
együttműködést. Tovább kell fejleszteni a munkaver,eny és 
szocialista brigád mozgalmakat. A célfeladatokat az ószi for
galom sikeres lebonyolitásara kell irányítani. az anyagi érde
keltség szemelőtt tartásával, a vezetés szini:onalának mh1den 
szinten t•aló emelesevel. A lehetóségek legjobb kihasználasci
t:al. a munka t'édelmi elöirások betartásával fokozott t:édel
m,?t kell nvujtani a dolgozóknak. 

Az árus:állitás elvégzése mellett nem szabad megfeled
kezni a saemélyszallttó vonatok menetrendszeru közlekedesé
ről és a kulturalt utazásról. Az őszi forgalrnn idejére a las
süjelek és vagánvzárak számát minimálisra kell csökken• 
teni. 

A jármú.L-ek és a pálya kapacitása nem növekszik olvan 
mértékben, mint a szál!itási feladatok. Ezért a forgalmat a 
meglet•ő t>erendezések jobb kihasználásái:al, a tcrmeléken11-
ség fokozásával, jobb munkamódszerek bevezetésével és az 
eszközök tervszerű megelőző karbantartásával kell biztosí
tani. A jarmüja v,tó muhelyekben olyan mu nkát kell végezni, 
hogy az őszi forgalom idejére a dolgozó mozdon11- és kocsi
állag növekedjék. 

Népünk eli·árja, hogv a vasutas dolgozók a rájuk háruló 
feladatokat maradéktalanul teljesítsék. 

Ehhez minden t·asutas dolgozónak eredmén11cs munkát 
kfránunk. 

SZABO ANTAL, 
a Vasutawk Szakszervezete fötitkára 

RÖDÖ YI KAROLY, 
miniszterhelyettes, MA V vezéri;;a,gató 

825 6 tonnával több cukorrépa 
A szegedi igazgatóságnak, 

de a szállittatóknak is minden 
é\'ben külön gondot jelent a 
cukorrépa elszállítása a fel
dolgozóüzemekbe. lgazgatósá
gunknak az idén 82S6 tonna 
cukorrépával többel kell el
szállítani, mint az elóző év
ben. 

A legtóbb gondot megfeleló 
mennyiségű vagon biztosítása 
okozza. Az ii::azga !óság terüle
téről ugyanis a tá\'Olahb levó 
sárvári. petöhá:i, ácsi és ka

posvári cuknrivárakha is ,z�l
lilunk cukorrépát. Ez azt i"!
lcnti, ho;:y a kocsik egy-egy 

megrakás u:án hossz.abb ideig 
lesznek lekötve. 

A cukorrépa-sza;htás már 
megkezdődöl t. Az elozetes ter
vek szerint igazgatóságunk 
területéröl 61 H2 kocsi cukor
répa kerül elszállit,isra. A sar• 
kadi cukorgyár 24 829 vagon, 
a mezöhegyesi 29 :393 vagon 
cukorrépát dolgoz fel ebben a 
kampányban. Ha csak a me
zőhegyesi cukorgyár munká
ját nézzük, naponta 8 .�-90 
\'agon takarmánroz:\sra alkal• 
mas nyers szelete• fu,•aroztat 
el. 

Sz. S, 
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A Munka Érdemrend arany fokozatával 
tüntették ki Végh Lajos elvtársat, 

szakszervezetünk elnökét 

Közel félmillió forint 
Az újításokról szóló kor

mányrendelet és az ehhez ki
adott végrehajtási u tasitás ér
telmében félévenként társa

Augusztus 31-én a szakszer
vezet központi vezetőségének 
ülésén, bensőséges ünnepség 
közepette nyújtotta át Szabó 
Anta.l, a szakszervezet főtit
kára Végh I.Ajos elvtársnak, 
szakszervezetü.nk elnökének a 
Munka Érdemrend. arany fo
kozata kitüntetést. 

Az átadásra Végh Lajos elv
társ 60. születésnapján került 
tsor, azonban nem az életkor, 
hanem a munkásmozgalom
ban eltöltött évtizedek elisme-

rése volt e magas kitüntetés. dalmi ellenőrzést kell tartani. 
A kitüntetés átadásánál jelen A MAV Fatelit.ó üV mindhávolt Rödönyi Károly minisz- rom telepén és a központban terhelyettes, a MA V vezér-
igazgató Ja is. bizottság vizsgálta felül a 

Végh elvtárs a vasutasszak- munkát, a határozatok végre
szervezet újjászületésénél ak- hajtását. 
!ivan munkálkodott, és azóta A vizsgálat eredményér,51 
!s h;ircosa a vasutas dolgozók I Csény! Pál vállalati igazgató ugyenek. Mmt a szakszervezet számolt be a tokodi üzemelnöke, mindig a. vasuta.s,k 
élet- és munka.körülményei- egységben összehívott aktíva
nek ;a.vításán munkálkodott. értekezleten. A beszámoló is
A munkásmozgalomban eltöl- mertette, hogy 196-! első fél
tött évtizedek során sok fia- évében 20 javaslatot nyújtot
talt tanított a dolgozók ügye tak be, öttel többet mint 1963 
iránti odaadásra. Tapasztala- hasonló időszakában. Ez idő 
taival, jótanácsaival sok-sok alatt elért kalkulált megtaka.
aktívát neveltek a szakszerve- rítás 496 183 forint, a. múlt 
zeti mozgalom számára. Ki- évi 18 938 forinttal szemben. vánjuk, hogy még hosszú időn 
át ;6 erőben, egészségben A beszámolót követő vitá
hasznosítsa. gazdag tapa.sztala.- ban nyolcan mondták el vé
taít a. va.suta.sszakszervezet, a leményüket. Szóvá tették az 
vasutas dolgozók érdekében. újít.ások elbírálása terén ta-

Végh elvtárs, a központi ve- pasztalható huza-vonát és az 
zetőség forró ünneplése köze- újítási díjak késedelmes ki
pette, meghatott szavakkal fizetését. Bár javulás tapasz
mondott köszönetet a párt és 

/ 
talható e terilleten, de ez még 

a kormány elismeréséért, a korántsem kielégítő. 
1!1a_gas kitúntetés�_7t,_ s . tett 

I 

A megjelentek tapasztalat-1geretet, hogy a Jovoben 1s az cserével is egybekötötték az 
eddigi odaadással szolgálja a ankétot. 
munkásmozgalom, és ezen be-
lül a vasutas dolgozók ügyét. S. J. 

l.Íjítási javaslatok· 
bejelentése és l.e§elése 

Ujítóink igen sok esetben 
az újítási javaslataikat nem 
a megvalósításra hivatott 
szervhez nyújtják be. Igaz, 
hogy a rendelet nem zárja 
ki, hogy az újítási javaslatot 
bármilyen újítási szervnél 
(pl. valamely minisztérium
nál, va.gy az Országos Ta
lálmányi Hivatalnál) elő le
hessen terjeszteni. 

Az újító érdeke azonbeJl1 

meglkivánja, hogy a ;a.vaslatot 
annál a. vá.llala.tnál, fő'll.Ökség
nél nyújtsa. be, amely azt 
előreláthatólag meg is tudja 
valósit.aru. 

Az újítás S2leIWSége nem 
kizárólagos jellegű, miért is 
csak arra a helyre korlátO!zó
dik, ahová a javaslruttevő újí
tását benyújtotta, feltéve, 
hogy az a hely a megvalósítás
ra iJtbetékes. 

Ki illetékes a megvalósításra 

A nem kellő helyen történt tett szervnél az újítási ja.
benyújtás esetleg az elsóbb- 1,-a.slat benyújtása tehát nem 
ség el ves.zté...<ét eredményez- szolgálhat a.l.a.pul a. javaslat 
heti. Ha például egy újítási eluta.s!tásánál. Ilyen esetben 
javaslatot az Országos Ta- az újításj előadó a javas
lálmányj H.ivait.a.llloz nyújta- latot az előírt határidőn be
nak be, ez még nem bizto.. !ül - de lehetőleg minél gyor
sít sem.miféle újítási elsőbbsé- robban - továbbítsa a meg
get, mert a.z Országos Ta.- valósításra illetékes szerv
lá:/nná.nyl Hit>ata.l a megvaló- hez, hogy ezáltal is biztosft-

lathoz. főnök�ez nyújtsa 
be. Ilyen esetben a javaslat 
e1bírálásakor az egyszemé
lyi elbírálónak a javas:lattevő 
munkaköri kötelességének 
fennállása kérdésében & fe
lettes szervtől szakvéleményt 
kell kérni, és ennek alapján 
kell a javaslat elfogadása tár
gyában a döntést m�hOZlliia. 

A vonatkozó rendelet elő
írja, hogy az újítással kap
csolatos bejelentésben a le
hetőség szerin,t mEg kell je
lölni a vru-ha,tó népg:a:zrlas,;\gi 
eredményt és az esetleges 
szükséges. ráfordításokat. Az 
újító számítását, a kért újí
tási díjait, vagy díjszázalékot, 
továbbá társszerzöség eseté
ben a szerzőség százalékos ará
nyát, esetleg az ellbírálást 
elősegltő vázlatrajz.ot is kell 
csa'1o.Jni. 

sításra. nem illetékes. Ha a ható legyen az elsőbbség az .lltli kor kell 
ja"WISJ.art.ot az Ornzágos Ta- újító részére. 
lálmányi Hivatalhoz történt Az új ítási előadó fegyelmi, elismervé11yt adni 

Vannak még 
ta talékaink 

bejelentés után más sze- esetleg bü.ntetójogi felelősség-
mély egy olyan vállalatnál, oel tartozik azért, hogy a ja- Az újítási előadó az át
fónökség,nél nyújtja be, amely va latokat a rendeletben meg- vett újítási javaslatról a 
a javaslat megYalósitására il- szabott határidőn belül to- javaslattevőnek Mvétell el
letékes. ennél a válJalaitruiJl, fő- vál"lbftsa az jlletékes szerv- ismervényt köteles adni 
nökséglnél szerzl}Mk a.zt kell hez. még a,k:Jror i.s, ha nem 
tekinteni, a.ki időrendben Ha az újítási előadó nlncs személyesen, hanem J)Ots;\.a 
ugya.n később, de a.z illetékes tisztában azzal, hogy melyik útján érkezik a javaslat. Az 
helyre nyújtotta. be a. ;avas- valllalat.ot kell a megvaló- elismervénynek tartalmaznia 

Az őszi forgalom kezdetéhez 
érkeztünk. A feladatok ismer
tek. Lényegesen több árut kell 
elszállítani, mint az első �él
évben. Ebből jelentős mennyi
ség jut a budapesti igazgató
ság vonalhálózat.ára. A szállí
tási feladatok sikeres megol
dásának egyik fontos tényező
je a. szállíttató felekkel i·a.ló ;6 
kapcsolat. Ennek tapasztala
tait .összegezte -és vitatta meg 
a szakszervezet budapesti bi
zottságának elnöksége, 

A szállíttató felekkel való 
rendszeres és 30 kapcsolat 
fenntartásában jelentős :;,zere
pe van a va.sút és a szállítta.tó 
jelek között létrejött komplex
brigád-szerződésnek. E szerző
dések nyomán a ki- és bera
kások, a kocsikarbantartás, a 
le- és feladási, kocsitartózko
dási egységidők kedvezően ala
kultak. Budapest-Vizafogó és 
Angyalföld állomáson a rako
dási időt 0,4 órával csökken
tették. 

Az AKÖV-vel kötött komp
lexbrigád-szerződés eredmé
nyeként Székesfehérvár állo• 
máson az egy kocsira eső ra
kodási idő 0.9 órával csökkent. 
Jó eredményeket értek el Szol
nok és Jászberény állomás 
dolgozói is. 

Késedelmes kirakás 

Ma még nem minden szol
gálati hely vezetője és kollek
tívája alkalmazza a hasznos 
és jó módszereket. Rákosren
dező jelentős csomópont. Ta
pasztalt vasutasok dolgoznak 
a pályaudva1·on, mégis előfor
dult, hogy vagy nem újították 
fel az előző szerződéseket, vagy 
a meglevő szerződéseket sem 
alkalmazták. A lazaságok miatt 
10 nap alatt a TÜKER-telep 
részére érkezett több mint 400 
kocsi 12 százalékát, az ER
DÉRT Vállalat részére érke
zett közel 200 kocsi több mint 
20 százalékát ;elentős késéssel 
,-akták ki. A kocsiálláspénz 
közel tízezer forint, de ennél 
sokkal több az a kár, amely a 
vasutat és dolgozóit érte az
által, hogy késedelmesen ke
zel ték a kocsikat. Az ilyen hi
bák is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a MAV naponta közel 
2000 kocsiigé:nyt nem tud ki
elégíteni. 

Fontos a szerződések betar
tása, az iparvágányok rendsze
res és gyors kiszolgálása, a 
kocsifordulók leszoritásáért 
foly'tatott harcban � állapí
totta meg az elnökség. Az 
iparvágányok kiszolgálására 
nagyobb gondot kell fordítani. 
A külszolgálati helyek és a.z 
igazgatóság vezetőitől egy
aránt cselekvést kíván a. jelen
legi helyzet. Annál is inkább, 
mivel a grafikonos kiszolgálás 
tervezett meneteinek átlag 

gyh d dt el · vekvő tranzit- és őszi szállítás latot. A megvalósításra ille- sításra illetékes szervnek te- kell a. bejelentő nevét, a be-
�ató�fe���,a 

az ,gaz-
pedig egyre több kocsit köve- tékes helyre történő benyúj- kin P.d. a köwetlen felügye- ;euir...és sorszámát, a bejelen.-. 
tel a szállittatókkal jobb tás továbbá azért Is fan- leti sz,ervtől kérjen felvilágo- tés napját és a ;a.vaslat tár-

K .. I " " k " 'f f ff é k m,yu' ·· ttmüköd. e'st ki'ván. tos, mert millld az újító- sitást és a kapott útmutatás gyát, Ha többen, közÖSEln je-
O csonos o e eze s ge ....., ak . d -~�-'�-�- k alapJ"án továbbítsa a i·avasla- len-tenek be javaslatot, a ja-A tapasztalatok nyomán a n • mm a n�...,.,,,,.a tot

. vasl.a,ttevőknek külön-külön Az előterjesztett és vltatott szállítási feladatok gyorsabb, 1 az az �rdeke, hogy a jai,as-
án !at minél <"l6bb megva.Iósf- Ha az újftásl előadó tudo- elismervényt kell adlnii, me-tapasztalatok által os tanul- jobb megoldása érdekében az . .. . . mása, ille .. ·e er' tesu··i.&-... M� 

lyen fel kell tüntetni a tárn-·g k ' t ' lt ·d - - é ha•,,. elno··kség tö""bb fontos határoza- tásra. kerüJ3ön. ...- - � sa a en va l oszeruv : ..,- H j l ,___. ál ...in• a m��,,_,.,._ tö"'-b szet7.Ók nevét is. Ha a J·a-
konyabba1· '·ell "" ,·tan· e·s se tot hozott. Az ,·gazgat'--'-g ve- a a avas a ..... , ,  _nem rum .. ,, �,;•=""'"""''" '" • " ,-i;i 1 - """ él t t..,,. be -• ill�""kes, a. ...,.�sla.tot vaslat olyan szervhez Arkez-gíteni a. komplexbrigádok zetóje pedig a budapesti bi- a szervn nyuJ O "'"' • �• • """ .,..,u� -, 

amelyhez az elbírálás és a mindegyikhez el kell küldeni. nék be, .amely a javaslat munkáját. zottsággal . ';gyetértésben, a megvalósítás tartozjk, az újf- A javaslatnak inetékes helyre tárgyánál fogva 3'Illllak meg-A gazdasági vezetőknek és kompl�xbrigad-moz?alomban tási e!őadö 8 napon beliil kö- történő benyújtása tont.ossá- valósítására nem illetékes, a mozgalmi szerveknek közös a legjobb eredmenyt . elért teles a javaslatot az elbírn- gát indokolja, hogy a felet- akkor az újítási előadó köt.eero!eszítéssel kell munkálkod- szolgál�tl helye_k. vezet.?1t . és lásra és mc,;:valooitá�a ll- res szerv dol.go.zója is javasla- les az újítási javaslatot a ni, hogy valamennyi rendsze- _dolgo�ó1t any;ig1 e_s. erkolcs1 el- l'eftéke<o szervhez továbbit.a.ni tát mindenkor a felettes srerv megvalósításra illetékes szerv-
resen szállító vállalattal komp- 1smeresben reszes1t1. és erről az újítót értesHenJ. felügyelet.e alá tartozó meg- nek megküldeni és a.z uii-
lexbrigád-szerwdés biztosítsa Kovács János A megvalósításra. nem hiva- valósít.ásra il:le:tékes válla- tót erről írá< bain értesítem. 
a kölcsönös kötelezettscge/Cet, Az ú;itási előadó az újítási a. kocsik gyorsabb ki- és bera.- ....----------------------------------------. 

javaslatot köteles a.kkor i
-1 

kását, az ipa.rvágányokon való elfogádni, ha. tudomással bír kocsita.rtózkodás csökkentését. 

nm . �m1mm � (;]. D�ii��Dii��o 
arról, hogy szolgála.ti helyé-

Ezt csak a rendszeres jó • nél a.zcmo.s tárgyú ;a.=latot 
kapcsolat, az összehangolt már benyújtottak. Altalános 
munka, a gondos szállításszer- szabály, hogy minden benyúj-
vezés teszi lehetővé. 

iimlll�ri� l•ö�-� 
tott javaslatról, mely a vo-

Nagy munka hárul a keres-
4 4 • natkozó rendeletben megha-

kedelmi szolgálat dolgozóira tározott feltételeknek megfe-
is. A jó együttműködés mel- lel, az újítási előadónaik az 

i!�:yi�
tás

s;:;�
e

fe:�á� Mennyi segély adh�ló a meghall nyugdijasok �
ó
ttv�=:yt �ü 

0,5-1 százalékkal kell növelni .,-gy _..,._"a'dla-'a•�"- el' .. ala'·"o-a',..,.- e�e•e'n 
adru és a java&!artot az egy-

a kocsik terhelését. E munka _._ ••-•1 ::,1 ft •• • _, •- •• •1 személyi e1bíráló kötcles eil-
megvalósitása érdekében az Alla.munk születésétől ha- kal ;,,aroz:,a· , "~· az elhuny- for:in,t �-élyre i·o�·'t az, bírálna, 

és ha
tároza

t
ot 

h
o-z,-igazgatóság vezetője és a bu- .., •>VVw .,...., &�= ni. 

dapesti bizottság 36 olyan l.álá:ig �dookoclik az ember- tat eltemettette. Ha a nyug- aiki a temetés költségeit ví- Ha a termelési és egyéb 
nagyvállalat vezetőjét kereste ről. Ez a nyugdijasolcra :is dijas,nak tízéves életkornál seli. értekezleten hangzik el olyan 
fel, a.hol rendszeresen késedet- vonatkozik. Ha a nyugdíjast idősebb családtagja hal meg Ha a nyugdíjas tagja a javasJaJt, mely újításnak rrú
mes a. kocsik kirakása.. Ennek olyan várartilain esemény érti, (felesége, gyermeke), 600 fo- &Zakszervezetnek, maga, vagy nősülhet, az előterjesztő kíván
ellenére az év első felében a aminek megoldása a nyugdf- rint. ha lO éven aluli az el- családtagjának elhalálozása ságá;ra az újítási eilóadónaik 3 
Csepel Vasműben négy hóna- jából vagy az ellátásából. halálozott családtag, akkor esetén, a szaks:zervezeti alap- napoo, belül naplózni lrel!l és 
pon át háromezer felett volt a nagy �1.el'helést jelent, az 400 forint társadalombdztosí- szabályban megállapított te- az értekezilet napja lesz a 
k . ki k állam segítségére siet. Ilyen tási temetési segély illeti metési segély is megilleti az • 1 t ben , • tásánaik esve
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Az ide- nagy kiadást jelent a család- meg azt, aki igazolja, hogy az eltemettet.ót. A szakszerve- 1d

a
':

as a
.... Y\lJ az 

gen ocsi ra 1 eje pe- ban előforduló haláleset is. eltemettetésről gO<lldoskodott. zeti tagság alapján járó te-
1 o

po
n

.J
a.  

dig meghaladta a 30-35 órát. Ha .,.,,,""' a biztosított n=""- Ha a nyugdiJ·as """"a a fél- • Eddig az is hátráltatta a .. _,,.. ' ....,  ...,,_, metés.i segély összege fü.gg a n·li a ieendő szól,el i díjas, vagy az özvegyi százalékos önkéntes tám�- szakszervezeti tagsági időtől, munkát, hogy az igazgatóság nyugdnjat élvező, tová'bbá, tási alapnak, a táTsadalomb:iz- a. nyugdíjazást megelőző, utol- hejele11tés eseté11 
forgalmi és kereskedelmi osz- ha az árvaeHátásban részesü- tosítás alaopján járó temeté- só besorolás szerinti ta.gdíj-tálya. is kampá.nyfela.da.tna.k ló hal meg életkorától füg- si segélyen felül a család bár- osztályf6l, és attól, ho(IIJ tag, Szóbeli bejelentéseket az 
tekintette e mozgalommal való getlenül 800 forint temetési mely tagjának elhalálooása vagy családtag ha.lt-e meg. újítási előadó csak olyan 
foglaJkozást. Ezt mutatja az a segélyt kap a.z, aki számlák- esetén az alap terhére 600 javaslattevőktől fogadhat el, 
tény js, hogy Vjzafogó 15, An- Ha az eltemettető az elhalt- akik semmi műszaki feliké-
gyalföld 2, Józsefváros 10, Fe- -------------------------- nak családtagja volt, a fenti szül-tséa,,,gel nem rendelkez-
rencváros 20, Szolnok teherpá- címeken adható segélyek tel- nek, vagy javaslatukat sza-
lyaudvar 3, Rákosszentmihály p ' I ' t• f lh' ' 1 

jes ÖSS2ege megilleti, függet- batosan, könnyen érthetően le-
3, Rákosrendező 19 szállittató a ya.za I e IVQS • lenül a termelési számla ösz- Imi nem tudják. A szóbeli 

állal tal szegétől. Ha nem családtag v at kötött csak komp- az elitemettetó, a különböző oo;elentésről készített ;egy-
lexbrigád-szerződést. Ugyanak- A vasutasok Szakszervezetének Elnöksége ha.zánk fel- címen járó temetési segély zőkönyvet hitelesítésképpen a.z 
kor ezeken a helyeken több szabadulásának 20. évfordulója. tiszteletére lrodalml pályáza- teljes össze�t csak akkor ú;itási előadó is mindenkoT 
mint 100 rendszeresen fuvaroz- tot hirdet. kaphatja meg, ha a temetési irja. alá. Ha az újító meg-
tató nagyvállalat jelentkezik ít.élése szerin,t a javaslat 
feladó vagy fogadó félként, és A pályázóknak szolgálati, lakó- vagy látogatási helyük számla összege eléri vagy találmánynak minősülhet, ki-
közel 50 százalékuknál az adott húszéves vasutas vonatkozású fejlődéséről, egy vasutas csa- meghaladja a segélyek együt- vánatos, hogy javaslatá,t az 

lád vagy egyén megváltozott életéről, a felszabadulással kap- !les összegét. Amennyiben a 0 sz-0lgálatl hely vezetői, mozgal- csolatos élményről, szocializmust építő országunk, népünk temetési számla összege ke- h rs
zágoo Taláilimán�vatalmi szervei nem kötöttek meg_ életének egy-egy momentumáról kell írásban beszámolniuk. vesebb, mint a feniti címe- 0� mielőbb bejele ', mm 

felelő komplexbrigád-szerzó- á1 á és ken J·'-ó teme•.<-i 5,.,,,;..'yek, azáltal a. találmány elsőbb-
A p y zaton r zt vehet minden tényleges és nyugdfjas "" '-'=' ....,.,, • ·t · · biZ dé5t saját érdekünkben, mun- vasutas vagy ezek családta"ia, eddig nyomtatásban (ú;ság- csak a temetési számla ösz- s

t
e
g!!t 

a 
ma.gall k 

szamara. -
kájuk megkönnyítésére, a kár ..., , 

szegen· ek az erei·"g �'--tik ki osi sa. yen or azonban az ban, folyóiratban) meg nem jelent írással. "' u= Ország Talál ,._ · Hi •-' csökkentésére. a.z eltemettetőnek a felmerült os m...,,y, va ..... -
Legnagyobb terjedelem: 6 gépelt oldal. hoz intézett beadványában 

Anyagi és erkölcsi 
elismerés 

Vizafogó, Székesfehérvár, il
letve a Fejér megyei bizottság 
példája mutatja, hogy a. rend
szeres komplexbrigád-értekez
letek, szerződések nyomán a. 
vállalatok teljesítik vállalásu
kat. csökken a. tartózkodás, 
gyorsul a kocsiforduló. A nö-

Beküldési határidő: 1965. április 1 .  költséget. meg kell jelölni azt a szer-
Az első díjat nvert pálya.művet, valamint a. nyertesek A halá[ozás esetén adiha,tó vet, amelynél a javaslatot már 

névsorát lapunk 1965. április 1-i számában közöljük. A díj- temetés; segélyek igényléséhez újításkén,t benyújtotta. 
nyertes írásokat szintén közzétesszük a Magyar Vasutasban. az alábbi okmányolk szüksége- A vasúti fŐQ<Szlályhoz köz-

Jutalom: , I. díj: 1000.- Ft. sek: ,vetlenül benyújtott újítási 
II. díj : 500.- Ft a) az eredeti halattt anya.- javaS>lat - melynek e1bíráJá-

UI. díj: 300.- Ft könyvi kivonat; s.ára a főosztály nem i!Jeté-
IV-V. díj: 100-100 Ft b) temetési számla., vagy a. kes - nem biztosít elsőbb-
VJ-X. díj: egy-egy értékes könyv temetési megrendelést igazo- s.éget a főosztálv feliL�ete 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük névvel vagy jel- ló igazolvány; alá tartooó megvalósító vál-
igével beküldeni :  Magyar Vasutas szerkesztősége, Budapest, c) a. szakszervezeti bizottság lalatoknál. 
VI., BenczuT utca 41. álta.l kiállított adatközlő lap. K�posvárl Béla 
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1 Ő S Z I  F O R G A L O M  Bárom hónap alatt 
30 millió tonna árul 

szállít a vasút 

,, , 

m1noseg 1 követelményekkel 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

tást, úgy lehet a szállítást is. 
Az irányvonatképzés növe

lésének jelentőségéről szólva 
hangsúlyozta, hogy ezáltal 
meglehetősen nagy rendező
pályaudvari kapacitás szaba
dul fel. l!:ppen ez-ért továbbra 
is na.uv gondot kell fordita11i 
a::: irdnyvonat képzésre, ezen 
belül a több csoportos re nde
zői ird nyvonatokra, továbbá a 
nall'lJ távoLságra közlekedő 
irányvonatok képzésére. 

Bomloll a l�ocsi

larlózkodási idő 
Az üzemi jutalékalap kép

zésének egyik tényezője az 
egy dolgozó kocsira jutó több
let árutonnakilométer. Ennél 
a tényezőnél 129 millió fo
rint nyer�get értünk el. 
Ennek 30 százaléka üzemi ju
talék. Sokat ront azonban az 
eredményeken a kocsitartóz
kodási idő meghosszabbodása. 
A na1711 üzemeknél, a Dunaf 
Vasműben, a Diósgyőri Lenini 
Kohdszati Művekben és a."t 
Ózdi Kohászati Vzemeknét 
40-45 órás koc.�itartózkodásl 
idő is előfordul. Az első fél
évben a kocsiálláspénz 13 
millióval emelkedett a bizis
hoz viszonyítva. A vasútnak 
nem kocsiálláspénzre, hane,m 
üres kocsikra van szüksége. 

A vonatok átlagos terhelé
sénél a terv 892 tonnát írt 
elő. Ezzel szemben 904 tonnás 
eredményt értünk el. Az egy 
dolgozó mozdonyra eső 100 
elegytonnakllométer a bázis
hoz viszonyítva 8.25 százaJók
kal emelkedett. Az őszi for
galomaa:n méq fontosabb a 
mutatók jai>itása. A többlet
teljesftménn)'el u,zyanis több 
jutalék képzésére van lehe
tő-él'!. 

Mindezek ü7emszervezési 
eredmények. Ebből i lá szik, 
hogy az őszi hónapokra is 
vannak még tartalékaink. Ki
ha. ználásuk elsősorban a szál� 
líttató felek és a vasút ió 
e<rvüttműködésén múlik. Ha 
szükséges. naponta többszöl" 
kell beállítani és kihúzni a 
koc�lkat. Jelenleq ugyanis 
több száz kiszolgáló menet 
marad el. A kocsik 5-6 órát 
várnak beállftásra és kihú
zásra. Az ó•zi forgalomban a 
mozdonvok k kocsik naervo'>b 
Ü7.ernkészségét kell biztooí
tani. 

Solt tennh·aló vár a j!lrmű
javítókra. Annál is inkább, 
mivel kevesebb eőzmo7donvt 
javftottak. mint ta,·aly, 
ugvanakkor megnőtt a villa
mo�- és Diesel-mozdonyok ja-

vítási átfutási ideje is. Nem 
beszélve arról, hogy a villa
mos- és Diesel-mozdonyok ja
vítási százaléka 30 százalék 
körül ingadozik. A javításos 
kocsik száma áUag 5000. Ez 
fokozottabb �degen kocsi fel
használást jelent. Emiatt az 
idegen vasutaknak 12 millió 
dei•izaforinttal fizettünk ki 
többet, mint a múlt év első 
felében. Mindez arro. int ben
nünket, hogy az eddigieknél 
sokkal nagyobb gondot fordít
sunk az idegen kocsik mo�a
tására. Szerencsére a tranzit
forgalom növekedett, így a2J 
egvenleg javult. 

Beálisabb javi

lási ig 'nyeket 
Az új munkáltatási és gaz

dasági rendszerbe bevont jár
műjavító vallalatok 02,3 szá
zalékos tervteljesítést értek 
el. Elismerjük, hogy az újra 
való áttéré6 nem megy zök
kenő nélkül. Jobb szervezésseL 
azonban áthidalhatók a kez
deti neb.é::ségek. A vontatási, 
szolgálat és a jármújavitó ipar 
között Is jobb kooperációra, 
van szükség. Reálisabb javítá
si igényeket kell a járműjaví
tókkal szemben 1ámasztani. 
Egyszórai mindenkinek jol>
ban kell alkalmazkodni az: 
üze,mi követelményekhez. Az 
őszi forgalom nagyobb ru
galmasságot kíván, az üzemi 
igények kielégítése érdekében. 

Akad tennivaló a fíókműhe
lyeknél Is. Az első félévben a 
bázis 266 esetével szemben 
338-ra nőtt a mozdonyok szol
gálatképtelensége. A villa
mosmozdonyoknál 35 OOO km
re jut egy szolgálatképtelen
ség. 

Fokozottab ellenőrzésre, ha
tározottabb vezetésre van 
l!zük'oég. A jánnújavftókban és 
a fiókműhelyekben meg keZL 
kÖl-.etelnl a mfnősém munkdt. 
m eg kell szir,aritani a tech.no
lópiai és a munkafe(J'Jlelmet. 

Az anvae:c-llátás némileg ia
vult. Az cllát1s s1.ervezetlen
sége. az előrelátás hlánya 
azcmban még mindi!l g� olja 
a folvamntos iavításl é, fenn
tart�sl munkákat. R1•gnlma
salib inté7.kedé<;eket. jnbb üze
mi s1.emléletet v/iM.tnk az 
anva!!ell:\tó részlegektől. 

Fokozzuk a ler

melékenységel 
- Bevezetőben eml!tettem 

már - mondotta Lindner elv
társ -. hogy a beruházási és 
felújítási munkákkal elma
radtunk. Most, a na(J'!I forga-

lom közepette kell erőfeszíté
seket tenni a Lemaraddsok pót
lására. Az építési szolgálat 
eredménye a bázish.oz képest 
48.6 millió forinttal romlott. 
Javulás esetén a többletered

Az őszi forgalom feladatai
ról tárgyaltak szeptember 7-én 
a pécsi igazgatóságon. A ta
nácskozáson, melyen vala
mennyi fontosabb csomópont, 
főnökség szakvonali és moz
galmi vezetői részt v�llek. je
len volt Lindner József vezér
igazgató-helyettes is. 

Magyari István, az igazgató-
mény 20 százaléka az üzemi ság vezetője az eddig végzett 
jutalékot növelné. Ennél a 

I 
munka értékelésével kezdte 

szakszolgálatnál az őszi hó- beszámolóját. Elmondotta, 
napokba_n jobban kell . kon- hogy a pécsi igazgatóság az 
centrálm.  Osszpontosflam kell 1 - f 'lé b 17 4 ·11·6 t t mind az emberi, mind a gépi e so e v en ' mi . , u as 
erőket. A szétforgácsolt mun- szállított e!, 4,7 szazaLékkal 
kállatást nem bírja a vasüt- többet, mint a bdztsidőszak
üzem. ban. Elfogadható volt a sze-

Helyes létszámgazdálkodás- mélyvonatok menetrendszerú-
sal az élő munka tennelé- sége, hiszen a tavalyi 3,32 szá-kenységét is tovább lehet fo-
kozni. Lindner elvtárs ezzel zalék helyett az idén csak 1 ,1 2  

kapcsolatban is s:,..á.mos pél-
, 

százalékuk késett. A- vonatok 
dát sorolt fel. Mint mondotta, men.etr•c,ndszerű indításáért di
tovább lehet szélesíteni az csérte Pécs és Bátas.zék állo
egy vonatkfsérös, sót, a vonat- mások munkáját. Felhívta a 
kísérő nélküli közlekedési figyelmet arra, hogy az őszi 
rendszert. Ha a fűtőházakban csúcsforgalom közepette i s  
kezelő brigádokat hozunk lét- mindenütt biztosítani kell a 
re, csökkenteni lehetne a mn;,,.. 

donysz<E'mély1.et szolgálati ide-

menetrendszerű, kulturált uta
zás követelményeit. 

Kritikai megjegyzések 
- Az utazóközönséggel köz

vetlen kapcsoLatban álló sze
mélyzetünk magatartásán is 
változtatnunk kell - mondot
ta. - A forgalmi szolgálatte
vők hanyag megjelenése az 
utasokb6l éLénk kritikai meg
jegyzéseket vált ki. E.zt a hiá
nyosságot, csakúgy, mint az 
utastájékoztatásban mutatkozó 
hibákat, sürgősen meg kell 
szüntetni. 

Az áruszállításban elért 
eredményekről szólva elmon
dotta, hogy a pécsi igazgató
ság a tervhez képest 24 ezer 
tonna többlettel kezdte meg 
szeptembe-:-i feladatát. Néhány 
áruféleség - például kő, tég
la és cement - szállításával 
anyaghiány miatt lemaradtak. 

Rámutatott a továbbiakban 
arra, hogy a munkában minő
ségi hibák mutatkoztak a pé
csi igazgatósághoz tartozó szol-

jét. Ezután sz1mos olyan pél
dát sorolt még fel. amelvek 
ficyelembevételével. alkalma
zásával tovább lehetne javít.a

NEM A FELELŐS SZOLGÁLATTEVŐ 

nl a munkát. 
- A vasút ő-szi szállítási 

feladatai nehezek. de megold
hatók. Higgadt, nyugodt, kap
kodásmentes lépkörre. hat�ro
zott. felelö�sépteljes vezetesr! 
van szükség. Ha a szolgálat• 
hol11e1,on menteTemtjük a szo
ci�lista munkamorált, ha 

mindenki fegyelme�etten dol-
zik tudása leaJavdt ad,a, 

�t eT�dmények nem Zeh.etnek 

kétségesek. A vasút ebb�n az 

is 6ikeresen feJeZI be 
évben 

zállításokat - mon
az őszi s . d Jó
dotta befejezésül Lrn ner 

f vez.érlgazgatóhelye_ttes. 
zs1A második napirendi pon_t
ról. Jelentés a vasutas nok 
helyzetéről és szakszerveze
tünknek a nők körében vé�
zett munkájáról , lapunk ko
vetkező számában számo
lunk be.) 

V. F . . 

Köszönöm, majd átadom a jókívánságokat, én u1711anis 
csak felügyelet alatt szolgálok. 

(Pusztai Pál rajza) 

1 millió 200 ezer forint külön jutalom 
A központi vezetőség au

gusztus 31-i ülésén hangzott 
el a javaslat; a feszített szál
lítási fefo.datokat példaadóan 
teliesítö dolgozókat jutalmaz
za külön is a vezérigazgató
ság. 

Két héttel később szeptem
ber 14-én a Vasúti Főosztály 
kultúrtermében 16 kiemelt 
vasúti csomópont sznlgálati és 
mozgalmi vezetője, a vasút-

igazgatóságok, szakszervezeti 
területi és megyei szerveinek 
képviselói előtt Lindner Jó
zsef vezérigazga•óhelyettes 
ismertette a MA V vezérigaz
gatója és a Vasutasok Szak
szervezete elnöksege által 
meghirdetett külön célkitűzé
seket és teljesítésükkel járó 
külön jutalmakat. 

A szállítási feladatok elő
segítése érdekében 

szeptember 15-e és no
vember 15-e között 

jelentős anyagi többlethezju.
tás most a csomópontokon <!s 
minden vonalszakaszon a 
részfeladatok konkrét meo
határozását, pontos, fegyelme
zett, lelkiismeretes végrehaj
tását követeli meg. A csomó
pontokon minden dolgozó 
személyesen ismerje" a több
let feladatból ráháruló fel
adatokat és határozottan cse
lekedjen minden csoport-. 
részleg- és turvezető. 

A célkitűzések végrehajtá-
sa során 

JlláF- a 7úoúlha 
e/jutka11J-tl 00-lna 

• 

lJ 

• • • 

kéthóna.pos idóre 
1 200 OOO forint külön ju-

ta.lomba.n részesülnek 
Budapest Ferencváros cso-
mópont, Rákosrendező pá-
lyaudvar, Hámán Kató füt!i
ház, Szolnok, Hatvan, Komá
rom, Székesfehérvár, Miskolc, 

növelni kell a tehervo
natok utazási sebességét. 
fokozott gondossággal és 
pontosság�al kell ellátni 
a. vonat.iic;c;,zplillítás, �z 
irányvonatképzés, va.
lamint az ehhe7. csatlalto-

zó mnnká.ka.t. 
Farkas László mozdonyve

zető híre messze szállt, a fe
rencvárosi fütóház kerítésein 
is túlra. Még a soktornyú 
Parlamentig is. Hogy miért? 

- Nehéz ezt s;:arakba fog
lalni - mondják a fűtőház 
szakszervezeti bizottságának 
irodáján. - Hosszú évek óta 
egyik legjobb mozdonyveza
tőnk. Olyan alctfvánk ö akire 
mindig lehet építem. Minden• 
ki ísmeri, szereti. 

Farkas László szikár em
ber. 1A szél, a korom mély 
barázdákat vont napbarnított 
arcára. Hajában már szürk� 
szálak keverednek. Szeme vi
dáman, fiatalosan csillog. 

25 éve tengelyen 

- Harminchét évvel ez
előtt, az akkori f:szaki Fő
műhelyben kezdtem a vasút
nál. Igazából. Mert h.isz má.T 
apró gyerek koromban ját
szottunk, elcsenve édesapám 
vasuto..s csákóját. Nem is le
hetett máskép. Apám, bátyám1, 
mindenki a vasútnál volt. 
193!}-ben kerültem ide Fe
rencváTosba. Azóta - most 
néhány napja 25 éve - ten
gelyen töltöm az életemet. 

Negyedszázad mozdonyon, a 

végtelen sínpárokon. Hosszú 
idó. Vessük csak számbd 
hány k ilométert futhatott 25 
ev alatt. Vagy 750 ezret. Csil
lagászati szám. Valóban az. 
Eljuthatott volna a Holdba éB 
vissza is. . 

- Nem teher a társadalmi 
munka egy mozdonyvezető
nek? 

- Nem teher az. A mű
helybizottságban bérfelelős, 
KST t itkár és a társadalmi 
bíróság tagja vagyok. Igaz 
nem mind népszerű feladat, 
de úgy érzem: érte/e a fiata
lok nyelvén. Az igazságért 
mindig kiállok, ahol pedig 
baj van ott igyekszem seg!te• 
ni. Vitáim voltak, de még 
soha.sem veszekedtem. Nem 
tudok haragudni. 

Szeret mesélni 

Hallottuk, hogy az öltözo
ben, a beíróban sokszor népes 
gyűrű közepén mesél a gé
pekről, kalandokról. Bizo
nyára sok érdekes kalandban 
volt már része? 

- Hát van mire emlékeznt. 
Két viLágháború, földrengés, 
árvíz és a sok-sok ezer kilo
méter. Halason volt egy cu
dar esetem. f:jjel volt és nem 

Nyíregyháza, Debrecen, Bé
ktéscsaba, Szeged, Dombóvár, 
Nagykanizsa, Celldömölk, 
Szombathely, Győr csomópont 
és Sopron fűtőház dolgozói, 
amennyiben teljesítik a t"'
hervo,iatok menetrendszerinti 
indítására, a vonatközlekedé�i 
terv betartására és a teher-
vonati g6zmozdonyok lOO 
etkm-re vonatkozó külön 
minden csomópontra megh.a
tározott feszített célkitűzéseit. 
H" az igazgatóságok csomó
pontjai teljesítik a feszített a célkitűzéseket, az Igazgatósá
gok menetirányítói és moz
donyirányítói a célkitűzésben 
meghatározott külön juta
lomban részesülnek. 

állt a bejárc.t. Várunk, s mi
közben beszélgetunk látom, 
hogy szembe jön valami. Mi• 
re az emeltyűhöz nyúltam 
már összeütköztünk. Az én 
gépem volt nagyobb, nem 
esett különösebb baj. Szidom 
a kollégát, aki biztos elaludt, 
közben a gépen nem volt 
senki. Akkor ijedtem csak 
meg, hogy mi lett az embe
rekkel. Egyszercsak jö!"lnek 
nagy lihegve és mondják. 
hogy valami műszaki hiba 
folytán elszaladt előlük 
gép. 

- Komolyabb baleset sz-2-
rencsére nem történt. A leg
szörnyűbb emlékem az vo:t, 
mikor a háboru alatt szét
verették a szerelvényem uto:
só három kocsiját. 

- Bs mire emlékszik leg
szívesebben? 

- Minden évben a máju•
ra. A friss levegő, a gyönuö
rú táj, az a legszebb. No meg 
az utóbbi parlamenti Látoga
tás. 

Farkas Lászlót, a közszere
tetnek örvendő mozdonyveze
tőt a XIV. vasutasnapon 
u!(yanls a Magyar Népköz
társaság Elnöki Tanácsa a 
Munka Brdemtend ezüst fo
kozatával tüntette ki. 

Sándor György 

A csomópontok feszített 
célkitűzésének teljesítésév'!l 
együttiáró többletjutalom 
mellett az Igazgatóságok ver
senyében a korábban meg
hirdetett jutalmazás változat
lan marad. A teljesítésekkel 
együttjáró többletbevételek 
eredménveként e 'IT'Unka nö
veli az év vépi üzemi jutalék 
összegét is. A népga zdasái:i;i 
érdekek jószolgálata mellett 
tehát minden vasutas doll!o
zó kettőzve Is élve7heti töbh· 
let munkája gyümölcsét. 

Az értekezlet felsz61Rlól he
lyesen fogalmazták meg: 4 

E célok szolgálatába kell ál
lítani a hírközlő eszközöket 
Hatékony műszaki szervez<i 
intézkedésekre van szüks""· 
ho!!y biztosítva legyen vala
mer>nyi csomóoonton a ve7<-· 
nyel t gépek normaidön belü
li ronatrajáratása. a fütóház
ba járatás, gépkiszolgálás és 
javítás. 

u11,.onehben l!?: !dllhpn i"'
tézkedés és anyagi ösztönzés 
lén hatilvba a járm·;;,vf'/i" 
d-0lqo7,')i számára a vontató 
jnrm,1vPk in11itá.si. átfutó�; 
i,>Pjének r•;;kkentése. továb
bá R viJlomos mo7rlr,nvo:, 
lel!al•bb 75 száznléká-na� 
Ü?<>mh„ntartá�a <'rr1Pkéhe-n 

HPlyes intézkerlés volt e7 
mind a vezéri11ozgatós•a 
mind � S?'.�kc;7orvezPt elnX1r
sél!e rés7érill. MMt a c-somó
nr,ntok. a for!!Rlom és vonta.
Hs. vphmennvi szolq<loti � ,  
,1.,la-n-,ótn:=tl<- C:.?OTOS ePVi°itt m�1-
köclós<? se"lth"t " le<'iöhhPt "
vasúti sz,lllft&snk mRrPrl.<1,tp. 
lRn tl'l i<>sftésében. A ti\hbl!'• 
f0ladPt'1l<h'ln VR11i s;ker!'S 
rkmállsl:ls. a fe"velme7Pt
t0hh. szolPálatkészehh. l!onr1,,
•�bb munka a csnmónont""""" 
éc: von?lc:.,.::1k�c:.,.nknn v�li'\
mennyi dolgozó legszemélve
sebb ügye. 

K. J. 

gálati helyeken. Az őszi for
galom lebonyolítása során 
ezeknek a követelményeknek 
is érvényt kell szerezni. Elő
ször tervezték, hogy a teher
vonatok átlagos terhelése meg
haladja a 800 tonnát. Ezzel 
szemben mindössze 776 tonnát 
s ikerült elérni. Szerepe volt 
ebben több objektív követel
ménynek, de legfőképpen an
nak hogy viszonylag kevés vo
natot közlekedtettek egységes 
terhelési norma szerint. Ked
vezőtlenül alakult a tehervona
tok utazási sebessége is. 

Ésszerű kocsivófogatás 
A teherkocsik statikus ter

helése 1,4 százalékkal javult 
a bázishoz képest, Kedvező 
volt a kocsik dinamikus terhe
lése is : a tavalyi 1 7,3 tonna he
lyett az idén 18,2 árutonna 
esett egy-egy rakott kocsikilo
méterre. Ez elsősorban az ész
szerű kocsiválogatás eredmé
nye. Az átlagos kocsi tartózko
dási idő két órával csökkent, 
bár a tervezett értéket, a 1 1,2 
órát még nem érte el. Az első 
félévben 14 százalékkal több 
irányvo1tatot kö.zlekedtetett az 
igazgatóság. A vonatközleke
dési terv teljesítésében elért 
89 százalékos eredmény na
gyon pozitív, és a további fej
lődés alapja. A vonatközleke
dési tervek további javításá
val még szervezettebbé kell 
tenni a forgalmat. 

A gyorsabb kocsiforduló ér
dekében közvetlen feladat 
újabb menetirányító tartalé
kok rendszeresítése, az elegy
továbbítás gyorsítása átállitós 
vonatokkal. Az őszi forgalom 
során különösen fontos, hogy 
tovább javítsák a vasút és a 
szállító felek együttműködé
sét. 

A vontatási szakszolgálat 100 
etkm tervét az első félévben 
4,7 százalékkal túlteljesítette. 
A nagy teljesítrnény.ü mozdo
nyok terhelése azonban nem 
volt megfelelő. Az év hátrale
vő részében gondoskodni kell 
a vonóerő-kapacitás jobb ki
használásáról. A mozdonyfor
dulók betartásával még sok a 
probléma, ezért ilyen szem
pontból is fegyelmezettebb 
munkára van szükség az őszi 
forgalom idején. Eddig kedve
zőtlenül alakult a fajlagos 
szénfogyasztás. viszont javult 
a mozdonyok gazdaságos fel
használása. A műszaki kocsi
szolrrál atna k az őszi fo1qalom 
során biztosítani kell. hog11 a 
ja.vításos kocsik mennviséQe az 
igazgatósági kocsipark 5 szá
zalékdt ne haladja meg. 

Jelentős lemaradások mu
tatkoznak a pályafenntarUsi 
szolgálat munkájában. A dom
bóvári pályafenntartási főnök
ség lemaradása a legnagyobb, 
közel 90 e.zer munkaóra. Na
gyobb gondot kell fordítani a 
gépesített és az aláhuzaléko
lással történő pályafenntartás
ra. Intenzívebben törekedni 
kell a sebességkorlátozások 
csökkentésére. 

Infó figyelmeztetés 
Kedvezőtlenül alakult az el

só félévben a pécsi igazgató
ság baleseti helyzete. A 28 ha
láleset és a 7 súlyos sérül és 
intő figyelmeztetés a jövőre 
nézve. Váltó- és vágányút-el
lenőrzés elmulasztása, jelzó
meghaladás, alávál tás követ
keztében történt a legtöbb baj. 
Az őszi forgalom ebből a 
szempontból is gondosabb, fe
gvelmezettebb munkát kö,•e
tel. Sehol sem szabad megtűr
ni az utasítások megszegését. 

A beszámolót követő vitá
ban felszólalt Lindner elvtárs 
is. A legfőbb feladatként a 
menetrend és a vonatközleke
dési terv együttes teljesítését 
jelölte meg. A fűtőházak dol
gozóinak javasolta, hogy ve
zessék be a mozdonvok beér
kezése utáni közbeváltást, 
mert ezzel is csökkenthető a 
mozdonyszemélyzet szolgálati 
óraszáma. Részletesen foglal
kozott a gazdaságos munka je
lentőségével is. A népgazdaság 
az őszi forgalom során nem
csak mennyiségi, de minőségi 
eredményeket is vár a vasút
tól. 

L. J. 
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Zalaegerszegen bizakodó a hangulat 
A zalaegerszegi vasutasok 

körében bizakodó a hangulat. 
A dolgozók szavából érződik, 
hogy büszkék a szombathelyi 
igazgatóság kitüntetésére. Az 
igazgatóságot első féléves 
eredménye alapján a Vasúti 
Főosztály és a szakszervezet 
központ.i vezetőségének vörös 
vándorzászlaiával tüntették ki .  
Érdeme ez a zalaegerszegi 
vasutasoknak is. 

Sokat lendítettek a munkán 
az újonnan szervezett szocia
lista brigádok. Amíg korábban 
zömmel a forgalmi dolgozók
ból kerültek ki a szocialista 
kollektívák tagjai, idén válto
zás történt. Miután a forgalmi 
és kereskedelmi szakszolgála
tokat egyesítették, ennek meg_ 
felelőe,i szervezték újjá a 
munkaversenyt is. A forga
lomnál hat, a vonatkísérökböl 
pedig öt brigádot alakítottak. 
A szocialista brigádok száma 
így öttel csökkent, de a tagok 
száma 160-ról 219-re gyarapo
dott. Ezzel a zalaegerszegiek 
kettős eredményt értek el. A 

szervezés területén könnyebb 
lett a munkájuk, a szocialista 
embertípus kialt!.kitását pedig 
szélesebb körben sikerült meg
teremteniük. 

Közös törek ves 

Az .,érem" harmadik oldala, 
hogy a szocialista közösség a 
jó munka legfőbb bázisává 
vált. A forgalomnál a brigá
dok együttesen igyekeznek a 
szállítási és forgalmi felada
toknak eleget tenni. A vonat
kísérők pedig tapasztalatok 
átadásá,•al bonyolítják le a 
személy- és tehervonatO'k eey
re növekvő forgalmát. A kü
lönböző csapatok te,·ékenysé
ge összekovácsolódott. Közös 

a törekvés is: minél jobban 
ellátni a szolgálatot. 

A komplex szocial ista 5zer
izödések megkötése is jó ered
ményt hozott Zalaegerszegen. 
.Az állomásnak két naizy 
,,partnerrel" kell közösen dol
goznia. A legnaiiyobb szálli-
4ók :  a Zala megyei K\50laj
•prn·· Vállalat. vá!aminr ··a 
MINERALIMPEX. 

Az állomásiak 

szaYukat adták 

A kóolajiparl ,•álla.lat dolgo
ozói elmondták. hogy 20 ezer 
tonnával emelkedett export
tervük. A termelési tanácsko
-záson pedig olyan döntés szü
�etett. hogy ötezer tonna kő
olajjal többet akarnak adni a 
!llépgazdaságnak. Munkájuk 
11agyban függ a rakodási ka
pacitás fokozásától. Megkap
ják-e Móben a, igényelt ko
csikat. le tudják-e bonyolítani 
zavartalanul a kiszállítási? 

Az állomás vezetői megér
tették a koolaiioari vállalat 
aggodalmát. Ezért nyomban 
,1zavukat adták. hogy a szo
cialista szerzódés alapján ki
állítják a kocsikat. Nem kis 
feladatra vállalkoztak. mivel 
ez naponta több mint százhat
van kocsit jelent. 

Talán a vagonok biztosítá- Lek. Amióta nagy gépek jár
sával nem lett volna baj. De nak be az állomásra, szúkiben 
zavart okozott, hogy nagy idő- vannak a vágányokkal. A rak
közökben egyszerre 40-50 va- tári kapacitásuk is kevés, de a 
gont „zúdítottak" a telephely- személyforgalom növekedése 
re. Emiatt a rakodás vontatot- is indokolttá tenné az áUo
tan ment. A sok kocsival nem más átépítését. S amióta 
tudtak a kóolajipari vállalat Szombathely és Nagykanizsa 
dolgozói mit kezder:i. Éppen között a vágányok átépítését 
ezért összeü!te•: a szakembe- végzik, gyakoriak a vágány
rek és megtárgyalták a szállí- zárak. Nagy a torlódás a te
tás, rakodás minden apró rész- herforgalomban. A késő esti  
letét. Hamarosan elkészült az órákban érkez/5 vonatok na
az idöütemterv, amelynek ponta „csúcsforgalmat" idéz-

Idejében 

készüljünk fel a télre 
alapján folyamatosan, a szük- nek elő. Ezeken a gondokon Minden év másod'k  félé\'é- feltételei mellett azonban a együtt ,·ezénylése, sőt, tapasz
ségeknek megfelelően, szerve- csupán szervezéssel nem lehet nek el�ö felében, augusztus legmesszebbmenőkig biztosi- taltuk harmadik csoport0& zetten érkeznek a kocsik a ra� segíteni.  végén, szeptember elején ve- tani kell a szükséues személyi dolgozó egyedüli beallitását. kodási helyre, továbbá a kész A fennálló nehézségek elle- szi kezdetét a felkészülés az feltételeket is. Az időjárás a Télen, amikor a távolba szállítmányok is megfelelő nére is azon fáradoznak, hogy öszi és téli forgalomra. A vas- g ·peknél fokozottabban veszi látás korlátozott, lényegesen rendben távoznak a kóolaj- első félévben szerzett kima- útnak az év második felében igénybe az embert. romlanak az észlelés és cse-ipari vállalat telephelyé- gasló termelési eredményüket a rosszabbodó időjárási viszo- lekves körülményei, mind a ró!. E«en a ,.kis,endezőn" bo- a jövőben fokozzák. A zala- nvok mellett is nagy szállítási Ügyeljünk egymás biztonságára pályamun kások, mind a jár-n.rolitja le a rakodási, illetve egerszegi állomás dolgozói f�ladatokat kell megoldania. müvek vezetői szempontjából. szállítási munkát a MJNE- hathatósan hozzá akarnak já- A mezőgazdaság betakarítási A pályafenntartási szakswl- Ez arra inti a mokC!onysze-RALIMPEX is. Igy aztán a rulni ahhoz a nemes törekvés- időszaka egybe esik egy sor galatnál például több sti.l11os mélyzetet, hogy a veszélyekparányi rendezó egyik erőssé- hez, hogy az év végén a szom- ipari termék, nyersanyag. és halálos baleset fordult elő, nek kitett pályamunkások ge a nagy állomásnak. Innen bathelyi igazgatóságnál ma- nagy volumenü év végi szállí- váltó- és kitérótisztítás, jege- biztonságara sokkal nagyobb futnak ki a legnagyobb ter- radjon a vörös vándorzászló. tásának időszakával. !és közben azért, mert a zord gondot forditsanak .  Nem szahel,isű irányvonatok, itt vég- S ha az igazgatóság területén Az őszi és téli forgalomra időjárás elleni  öltözködés bad megismétlődni az olyan zik el a rakodási feladatok rájuk csak a munka egy része történő felkészülést a vasútnal mellett hiá nyzott a kellö fel- eseményeknek, hogy fényes zömét. hárul, ennek a feladatnak ele- általában a müszaki feltételek ügyelet. Még mindig igen gya- nappal embereket ütnek el .  Központositott szállítást get kívánnak tenni I biztosítására való törekvés kori a második-harmadik or- Tekintsék úgy az állomási szerveztek a 16-os AKÖV-vel Forrai János jellemzi . A szállítás müszaki vosi. csoportba sorolt dolgozók váltók területét, hogy ott ál-is. A fuvarozóvállalat is meg- .------------------------------------------; landóan megtalálhatók a for-értette, hogy szervezett áru galom zavartalan menetét biz-le- és feladással meggyorsit- tosító pályamunkások. /\'agy-hatják saját munkájukat. Szi-

Foglalkozzanak to" bbet a munka'sve'delemmel fokú felelótlenséget bizonyít vesen ráálltak a szocialista az a körülmény is, hO(Jy a si-szerzödés megkötésere. Már az nek me11tén dolgozókat fel-első hetekben eredmény szü- Szakszervezetünk Baranva megállap1thatjuk, hogy növe- több ege dolgozik. Az elöfor- ügyelet nélkul foglalkoztatják. letett. Az AKÖV dolgozói megyei bizottsága legutóbbi kedeU a bale�et okozta hál- dult bales tek közül egi· sem Meg kell javítani a vágányok mindenkor figyelembe vették, 
ülésén foglalkozott a Dombó- rány. Elismerést érdemel vi- okozott csonkulást. nem ,·olt között dolgozók tájékoztatását, hogy egy irányvonat érkezése szont a gépallomás, a hegesz- halálos ko\'etkezmenyük, még- értesítését, mert ennek hiánya után melyek azok a koc ik, vári Építési Főnökség baleseti 

tó és a 1,•ertikális e-pitésveze· is beszélni kell róluk. Főként az elmúlt télen több halálos ahol sürgősen kell elvégezni a helyzetével. Az első félévben töseg. ahol az elmúlt félévben azert, mert i:ala mennyi köny- balesetet okozott. kirakodást. Igy időben kiüriil- tizennyolc baleset volt a fő- nem volt üzemi baleset. nyen elkerillhetö lett volna. lul A ,·onatkísérók számára tek azok a 1,·agonok, �melyek- nökségnél - ugyanannyi, mint nagyobb figyelemmel és fe- legkellemetlenebb a hófúvas, re égetően szükség volt a ,.kis- a múlt év hasonló idószaká- Fegyelmezettebb munkát! uyelmezettebben >'égzi k a a zord idó. Az amúgy sem Ye-rendezón''. Az állomás dolgo- ban. A helyzet tehát lényege- munkat. A fegyelmezetlenseg szél vtelen tolatá i múYelete-zóinak pedig, mindig a .,kezé- ben nem javult, sót ha azt is A legtöbb baleset a két fel- megmutatkozott a balesetek ket a melegebb ruhák által is ben·· voltak azok a kocsi k. megnézzük, milyen mérvü ki- építményi épitésvezetoségnél kezelé. ében is. Négy balesetet akadál,·oztan a. síkos, jeges, amelyekkel az idóütemezé�t e:.ést okoztak a balesetek, történt, ahol a munkaslet:zám peldául csak az e ·et után több S<>kszor 1 .';-20 cm-es hóban tartani tud'ák. �em i.� t•o!t nappal később jelentettek be, kell elvé�ezniük. Ót>atosan fennakadás a ko<'siellátásban. -------------------
--------

-, amikor már nem lehetett 1- dolgoz:anak, mert a hó alatt A kocsiálláspénz pedig 22 ezer odazn; az or\'osi kezelést. jég lehet. a hó kemény felu-forintról 17 ezer forintra esők-
A tavalyihoz képest javult a Jele beszakadhat, illet,·e nem kent. 

helyzet a balesetek k1 viz,gala- látható Jx,tlási ve,;zélvt takar-
A gondos szervezésnek kö- sa tekintetében. A nem ktelé- ha . A l'izdaru k kör:etébe-n 

szönhetö. hogy a zalaegersze- gitó baleseti jeuy:ókön11l'eket sokszor sinkoronci n felül ér a 
giek 42 eT.er tonnával túlszár- a fonol,sfg risszalciiTdl á mun: ie()Páncél. A köz!e.,edő góz-
nrnl ák s7.állítási kötele7.ettsé- kahelyeknek, hOfJ!I pótolják a mozdonyo!, ál l al elcsurgatott 
gÜket. Az sem lebecsülendő. lliányo,ságokat. Ilyenkor az , íz  szinte korcsolyapályává 
hogy 17 ezer tonnál'<ll több érdekelt ép1tbve7.etosé eket vál1oztatja a legsűrübben 
e:rportárut sikeriilt el.szállita- külün is f1gyelme1.tellk a ren- használt ,·ágányok közeit. 
11 iuk. A kocsi k tartózkodását deletek betartására. Kiutazá-
J.8 órát>al rii-t:i.difették 1e a ..a1 k  alkalrnaval a fonökseg ve-
bázisidósza khoz viszon11ítt•a. zetöi rendszeresen ellenórzik a 
Kocsikihasználá i tervüknek munkasvédelm1 eloirások be-
101  9 százalékban tettek ele- tartását. 
get. ami kocsinként 2:l.� tonna A formai követelményeknek raksúlvnak felel mel!. Vonat- nagyjában és egészeben eleget 
terhelési eredményük is k i- tesznek a Dombó\'ár1 Ép1tési m�gasló. ennél a t;;nyezőnél Fónök�égnél. Itt is meutart-106 szánléko eredménv szü- ja k a szokásos oktatast, e/le11-letett. Csupán a személy- és őrzik a bizton.sáui berende.:é-tehervonatok mcn<'lrend sze- seket. Mindez azonban ke\'és 
rinti közlekedte•é•ében ma- ahhoz, hogv az epitésYezetosé-
radtak le. Az ál:omá• dolgozói gek dolgozói valóban szív-
úgy határn7l:tk. h"!!Y novem- ügyüknek tart<ák a balesetek 
ber 7-ig törlesztik adósságu- megelőzését. Nem elég a sab-
kat. Ber,kovies Lukács müszerkz k Balogh László kábel- Ionos m u nkasvédelem. 

Jobb müszaki felleteleket 

Nagyban gátolja a zalaeger
szegiek munkáját. hogy a fel
ada.tok elvégzéséhez nincsenek 
meg a kellő m úszaki feltéte-

kieg�•enlit-ő-berendezés szerelését veg1tik a Déli vasúti össze-
kötő hldnál. Eredményesebb lenne a 

Dombóvári Épité,i Főnökség 
munkásvédelme, ha többet és 
jobban foglal koznának a mun-

(Horváth Edka (ehet�le) 

Nem a sértett panaszkodott 

kasvédelmi őrsegekkel mint a 
baleset-megelőzés egyik első

Hathatós intézkedéseket 

Előfordult esetek köteleznek 
bennünket az ismétlődések 

megakadályozására. Nem hiá
bat•aló, ha a s:!olgálati vezetó1' 
már m ost megkezdik a jellem
zö téli balesetek elleni hatha
tós t•édelem o1'ta tását. A 
munkaterületek, tolatási terü• 
lelek talajának rendbehozását, 
a munkacsapatok. csoportok 
megfeleló beosztását a fel
ügyelet. a tájékoztatás bizto
sítását . •  ·em �zabad előfordul
ni olyan jelenségnek, hogy 
egy-egy pályamesteri szaka• 
szon. ahol két-három elömun
kás is van. éjszakai munká• 
hoz . em pályamester. em eló
munkás. de még első csopor
to dolgozó e álljon rendel
kezésre. 

Időben felismerték a veszélyt Min.dann11iunk közös ügye a feg11elem meuszilárditá.sa.. 
Eppen ezért a-rról a szeptember 6-i t•asárnapról szeretnél, 
írni, amíloor ön és tá-rsa az 509 számú vonatot hozták a Nyu
gati pályaudvarra. 

rendű báz1sá1,,al. Jelenleg mun
kasvédelmi örségekk.el. mint  a 
leginkább a „válto7,ó'' jelzóvel 
jellemezhető. A gépá!lomason 
Jó! dolgo,znak a munkásvédel
mi örök. Legkevésbé kielégítő 
viszont tevékenységük a fel
építményi épitésvezetőségek
nél. 

A felsoroltakon kívül igen 
sok még azoknak a baleseti 
forrásoknak a száma. ame
lyek ismerete alapján már 
most in tézkedéseket kell 
lenni .  

Augusztus 1 1-én. amiknr 
Orosh ázáról elindult a 8644-
es sz. vonat, s Tótkomlós ál
lomást elhagyrn az egyik so
rompó nélküli útátjáróhoz 
közeledtünk, elóttünk hajtott 
át egy teherkocsi, ka\'iccsal 
megrakva. Az eset szinte hát
borzongató volt. mert a mo
torvonatban mintegy 100 utas 
tartózkodott. 

Cs'c..la Arpád motorvezeto 
é, Tóth József vonatvezető 
éberségének köszönhető, hogy 
ke!lö időben felismerték a 

veszélyt. A szabálytalankodó 
tehernutóvezető hét méterre! 
robogott el a motor előtt. A 
teherautónak YB 57-50 rend
száma volt. 

Boldizsár Gyula 
Békéscsaba 

14  év alatt 1500 létesítmény 
Augusztus elsején múlt  _14 

éve hogy megalakult a MAV 
Magasépitö VV. Létrejöttét a 
háború okozta rombola,.:ik 
helyreállitási és az első _öt� 
éves terv vasúti vonatkozasu 
magasépítési létesümény�inE:k 
megvalósítása tette szukse
gessé. Müködési területe az 
egész országra kiterjedt. Öt 
évvel késóbb, 1955. januar l· 
tői a vállalat _MAV _ B_ud,i
pesti Magasépltest Fonokséa 
néven !ónökséggé alakult at! 
s munkaterülete a budapes.tl 
igazgatóság területére korla
tozódott. 

A Magasépítő OV., illetve 

a főnökség a ' fennállása óta 
eltelt 14 év alatt mintegy 1500 
létesitményt adott át üzemel
tetésre. Az átadott létesítmé
nyek a vasút minden szolgá
lati ágára kiterjednek. 

A főnökség 1964-ben min t
egy 100 különböző munkán 
dolgozik. Közülük legjelentő
sebbek a Közlekedési Múze
um újjáépítése, Gyömrő ál
lomás átépítése, a Keleti pci
lyaudvar felújításának befe
jező munkálatai és a kelen
föld.l munkásszállas építése. 

Kiss József 
Budapest 

Nem a sértett panaszkodott, magam láttam, amit lát
tam! 

Láttam és hallottam azt, amikor Ön lekiabált a gépröl az 
ott intézkedő Bartha Sándor fóintézö, ügyeletes tisztnek, 
hogy „nem tud.sz köszönni . . .  ?" Az nem szólt, csak. nyelt 
egyet. 

Mi volt ez ??? 
Vicc vagy lcomoly dol.og. Ha vicc volt, úgy elmew 

csak éppen annyi a szépséghibája a dolognak, hog11 szolgá
latban történt. Ha komoly dolog volt, úgy n,em értem! Mint 
mondom magam láttam - amik,or megálltak a csarnok 6. 

számú v'ágányán -, hogy az ügyeletes a .sapkájához emelte 
a kezét, tisztelgett, ami -üdvözlést jelent. 

Na meu a tegezés . . •  ? 

Szép do!ou az - közelebb hozza az em bereket egymás
hoz -, de ez esetben durván, lekicsinylően hatott a feljebb
való felé. 

Igen, feljebbvaló! Ha tetszik, ha nem! A vasútüzen_ü 
szolgálat természeténél fogva megköveteli a függést. Megko
vete!i a fútö és a mozdonyvezető, a mozdonvvezetó és a fel
vigyázó, a mozdonyfelvigyázó és mérnök, a mérnök é� fút�
házfónök az o-sztályfónök, az igazgató, és helyes intezkede
seive! az' ön életére is ügyelő, sokszor rangban és korban is 
idősebb forgalmi tisztviselő viszonyában is, 

Igaz? 
s ha most ön, Ferenczi Jenő, egy kicsit tud koszönni, 

úgy - reméljük - megköszöni, ezeket az intelmeket. 

""" lyf, -

Hasznos módszer 
Igazán nem jelenthet vigaszt 

a fönökség számara, hogy a 
bekövetkezett üzemi balesetek 
miatt legtöbbször a sérült volt 
hibáztatható. Az mindene. etre 
hasznos, hogy a mulasztások 
miatt irásban is figyelmeztet
tek két sérültet és egy pálya. 
mestert, valamint fegyelmileg 
t·ontak felelősségre négy sé
rültet, három balesetet előidé
ző dolgozót, egy e!ómunkást, 
egy pályamesteri és egy Tvg
i:ezetót. 

A balesetek csökkentésére a 
főnökségnél is megvan a lehe
tőség. A s.zakszervezetí bizott
ságna k és a szak vona!i t•eze
töknek többet kell foglalkoz
n itt k ezentúl a munkásvéde
lemmel. A munka rendszere
sebb ellenőrzése, a munkásvé
delmi őrségek újjászervezése 
és alaposabb kioktatása min
den bizonnyal meghozza majd 
a kívánt eredményt ·  a második 
félévben kevesebb balesettel 
végzik a munkát. 

(lJ) 

A baleseti \'eszélyforrások 

felfedése és megszüntetése 
mellett gondo kodni kell a 
dolgozók egészségének védel
mét szolgáló intézkedésekről 
i s. Időben, már mo t, a soron 
következő üzems�emléken, 
i:agy esetenként a zokon kívül 
is .  meg kell  állapítani a szol
gálati heluek, öltözök. mele
gedők. miíhelyek. nyílászáró 
szer ke:.etei ne k, te tószerkeze
tei ne k hiányosságait. különös• 
képpen a csarnok jellegü mun
kahelyek kapuzatának. fütésé
nek. világításának problémáit, 
a ,•ízclvezefés évek óta fenn
álló megoldatlan állapotának 

javí1ási lehetósée:eit. 
A dolgozók ellát;\sa érdeké

ben intézkedni kel l  a téli ru• 
házat időben történő bi ztosí• 
tása és a melegítő ital kisznl• 
gáltatásához szükséges nyers· 
anyagok beszerzése ügyében. 
A szolgá I a ti vezetők és a mnz
gal mi szervek jól ismerik a 
feladatokat. Ha idejében és 
gondosan felkészülnek a télre, 
minden bizonn\'al kevesebl:> 
nehézséJ?geJ kell majd meg, 
birkózniuk. 

Hegedüs Ká.roly 
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A szakszervezetek ifjúság
nevelő tevékenysége. 

A szakszervezeti aktivisták-
nak fontos feladatuk a dolgo

Figyelmeztetni kell a közvéleményt 
zó ifjúság erkölcsi, politikai 
nevelése, szakmai képzésének 
elősegítése. A héza.gpótló 
munka elsőként fogl.a,lja össze 
a szakszervezetek ifjú..ságneve-

A tenti címmel nemrég cikk 
jelent meg a New York Times
ban az amerikai vasutasok 
helyzetéről. A cikk éles fényt 
vet a vasúttársaságok növek
vő kizsákmányolási magatar
tására, mivel azok egy új 
program keretében óhajtanák 
a vasúti személyzet, különö
sen a nem operatív személyzet 
jövedelmét csökkenteni, és 
számos dolgozót állásától meg
fosztani. A társaságok azt ál
lítják, hogy a vasutasokat na
gl/Orl „eUwnyeztetik". Ezért a 
béreket ők akarják diktálni, 
és szeretnék a szakszervez<?te
ket a bértárgya!ások vezetésé
nek jogától elütni. 

A vasutasszakszervezet ki- szolgálati ágban 410 százalék- ló tevékenységével kapcsola
mutatja, hogy a kizsákmányo- kal emelkedett. Nem emel- tos feladatokat, ismerteti a 
lás foka az Egyesült Allamok- kedtek azonban a bérek. kiai/.akult vagy a kívánatos jó 
ban jóval nagyobb, mint más Nincs tehát alapja az ameri- munkamódszereket. 
kapitalista államokban. Fran- kai reklámszakemberek „sza- (Ara: 6,30 Ft.) 
ciaországban 14,6 alkalmaZQtt bad világról" és „népi kapita- Dr. Szen.dei Adám: 
esik a vasúti pálya egy mér- !izmusról" szóló legendáinak. Hogyan tápláLko;tzunk he-
földjére (1,6 km), Olaszor- Mindez arra indítja a szak- !yesen? 
szágban 16,2, Nyugat-Német- szervezetet, !Í.ogy azza'l vádvl- _A _V�laszolunk a dolgoz_ók 
országban 16,2, míg az ja a vasúttársaságokat: saját I 

kerdes_e,re sorozatban meg�e
Egyesült Aíllamokban mind- zsebükbe dugják a technilcai lent_ fuzet a moden; tápl_á;l
össze 3,6 dolgozó jut. Az ész- hala.dás teljes hasznát, és nem ko�studomány elv�i alapJan 
szerűsítési rendszabályok és a hajlandók azt a dolgozókkal nyuJt hasznos„ tanacso�B;t a 
fokozott kizsákmányolási megosztani. Lám a tőkések he_l�es étre� osszeállitásához. 
módszerek következtében a továbbra is tőkések marad- Ki�er arr?- is, hogy mit, meny-

ak. nyit, mikor és hogyan fo-munkateljesftmény számos n gyasszun]f. Bemutatja az ösz-
11111m11111111111muHmu11111111111111mmmnmmnmmnun11111u1111111111111 szefüggést a táplálkozás, az 

egészség és a munkaképesség 

Szeptember 7-én csaknem 
300 hallgatóval. 78. évfolyamát 
nyitotta meg a MA V Tisztkép
ző Intézet.Ez az első olyan ev
fo!yam, amikor valamennyi 
szakszolgálati ág tisztjelöltjei 
egy időben kezdik meg a tanu
lást. A tanévnyitón Rödönyi 

Károly miniszterhelyettes, a 
MAV vezérigazgatója mondott 
ünnepi beszédet, majd Kun 
Dezső tanácsos, az intézet igaz
gatója ismertette az intézet 
rendtartását. A képen Kun De
zső tartja tájékoztatóját. 

(Horváth Erika felv.) 
Az igazság az, hogy a tech

nikai haladás és az automati
zálás bevezetése során a vál
lalatok mindent megígértek a 
munkásoknak. Mi lett az ígé
retekből: 5 mi!lió munkanél
kífü, és a lakosság egyharma
da szegénységben él. Ezeknek 
a sorába sok olyan is tarto
zik, aki a vasutak alkalmazá
sában állott vagy áll. Az 
üzemben levő vasutak kiter
jedése ma ugyanolyan nagy, 
mint 1922-ben volt, a tonna
kilométerek száma pedig azóta 
40 százalékkal emelk,x!ett. 
Ugyanakkor a vasutasok szá
ma 25 százalékkal csök1-ent. 
Az utóbbi években 300 OOO 

dolgozót racionalizáltak. 

Kidolgozták a jugoszláv vasutak 
között. Táblázatban ismerteti 
a különféle munkaterületen 
dolgozó felnőtt napi kalória
szükségletét, ismerteti a leg
fontosabb élelmiszerek fehér
je-, zsír-, szénhidrát- és kaló
riatartalmát is. (Ara: 1,- Ft.) 

..................... ,. .... ., • ., • ., .......... 01en♦11♦Ne11•11•n•11••• .. • .. • .. • .. •"•11•u•"•11•11•u•n•1t•n•• • 

korszerűsítési programját 
A jugoszláv vasútak évről 

évre nagyobb forgalmat bo
nyolítanak le. A múlt évben 
210 millió utast és 60 millió 
tonna arut szállítottak. Hogy 
a vasút ne marndjon a jugoo.z
láv népgazdaság „szúk ke
resztmetszete". hosszú tanul
mányozás után kidolgozták a 
korszerűsítés programját. 

A program értelmében eb
ben az évben kezdődött meg 
a fővonalak re'konstrukciója. 
A vasútak technikai állapota 

Nagyra értékeljük a támogatást 
LEVÉL AZ ELNÖKSÉGHEZ 

Szakszervezetünk elnöksége levelet juttatott el a Dél
Vietnáml Felszabadítás; Nemzeti Front csehszlovákiai képvi
seletéhez. A levélben szolidaritását fejezte ki és támogatásá
ról biztosította az elnökség az imperialisták és bérenceik 
ellen harcoló vietnámi népet. A levélre az alábbi válasz 
érkezett Prágából: 

Kedves barátaim/ 
Engedjék meg, hogy a Dél-Vietnami Felszabadítási 

Nemzeti Front Képviselete nevében és a dél-vietnami 
nép nevében hálás köszönetünket fejezzük ki azért a szoU
daritás-megnyilvánulá.sért, amelyet hozzánk intéztek. 

Nagyra értékeljük a rokonszenv és a támogatás m.egn11fl• 
vánulását, amelyet hazánk függetlenségéért, a demokráciáért, 
a. semlegességért és a békéért fol11tatott harcunkban n11ilvá
nftottak. 

Sok sikert kívánunk, boldog életük megteremtésére irá
n11uló munkájukhoz. 

meglehetősen elavult: a 

mozdonyok 47 százalékát ki 
kell cserélni. Az utolsó 10 év
ben a teherforgalom 32 szá
zalékkla1 emel'kedett, ezzel 
szemben a mozdonyp,arlt 15,3 
&Zá.zalé!k'kru nőtt meg. 

A legszűkebb keresztmet
�zetet a Jeszenica-Titov Ve
lesz, Vroplje-Szarajevó és 
Zágráb-Rijeka vonalak mu
tatják: ezek az egész hálózat 
teherforgalmának mintegy a 
felét bonyolítják le. A rekon
strukció folytán ezekre a vo
nalakra 800 millió dinárt for
dltanak a legközelebbi hét év
ben. Ezenkívül 1970-ig 900 
km új vonalat építenek és 
200 km-t felújítanak. 

A program szerint új ál
lomásokat építenek Ljubjaná
ban, Zágrábban, Belgrádban, 
Dob01ban és Popovcában. A 
tervek szerint 19í0-ig besze
reznek 200 vilr,:;.masmozdonyt 
és víllamos!tják a Jeszenica
Titov-Velesz, Zágráb-Kar
lovas és Vrpolje-Szarajevo
Plocse vonalakat. 1964 végéi-;t 
körülbelül 170, a jövő évben 
300 km hosszú vonalat villa
mosítanak. A villamosítás ré
vén felszámolják a teljesítő
képesség hiányosságait és 
több fővonalon második vá
gányt építenek. 

Dr. Szegő Tamás: 
Hol és hogyan intézik 4 

munkaügyi vitákat? 

Munkásakadémia 
hét tagozattal 

A Válaszolunk a dolgozók 
kérdéseire sorozat legújabb 
kiadványa hasznos segítséget 
jelent a szakszervezeti bizal
miaknak, aktivistáknak. A 
szerző először a munkaügyi 
vita fogalmát tisztázza, majd 
külőn fejezetekben ismerteti 
az egyeztető bizottsági eljá
rást, a végrehajtási szabályo
kat és a munkaügyi viták 
szolgálati úton történő elin• 
tézését. (Ara: 1,- Ft.) 

-*-

Egy hónap múlva mindenütt 
megkezdődnek a munkásaka
démiai előadások. Hetedik éve 
már, hogy a gyárak, üzemek 
dolgozói az ismeretterjesztés 
új, minőségileg magasabb for
májában, a munkásakadémiá
kon · bővíthetik tudásukat, szé
le,íthetik iSmereteiket. Az el
múlt időszakban - nyugodt 
lelkiismerettel mondhatjµk -
évről évre növekedett a hall
gatók száma, s növekedett az 
előadások színvonala is. 

r, ,J 1. • �,. Az elmúlt év munkásakadé
,:r,iel(eS stat1szt1Ka miáinak látogatottságát érté

l kelve meg�llapl_t�tó, hogy . a 
A szakszervezet Borsod Landie'!: Jarmű3avitóban mm-

megyei bizottsága statisztikát den otödik <l;?l_g� rendszere
készitett a szocialista munka- sen járt a külonboző előadás
versenyben részt vevő brigá- sorozatokra. 
dokról. A statisztika szerint Az új oktatási évadban hét 
a megyei bizottság területén tagozattal indul a munkásakamZ" fnunkabrigád áo1gozik. démia. Most, az évad kezdete Ebból 245 brigád elnyerte a előtt arról számolhatunk be, szocialista brigád címet. 157 hogy a dolgozók megkedvelbrigád az oklevelet, 88 pedig ték az előadásokat, szívesen a zászlót és a jelvényt is jelentkeznek a tagozatokra. megkapta. Eddig több mint ötszázan jut-A szocialista szolgálat! tatták el a szakszervezeti bi-hely vagy műhely címért küz- zottságra jelentkezési ívüket. d: szolgálati helyek száma a Ha figyelembe vesszük, hogy múlt évi háromról 14-re több százan párt-, KISZ-, emelkedett. Természetesen szakszervezet! és egyéb állami akad még tennivaló is hiszen oktatásra kérik, illetve kérték 45 alapszervhez tartozó szol- é lük kk lé d gálati helyek közül egyhar- felv te et, a or e ge et-

tek lehetünk a munkásakadé
miai hallgatók számával.. 

Az új évadban változatos, 
sokoldalú előadcisok várják a 
hallgatókat. Ismerve a Land
ler Járműjavító dolgozóina-k, 
szakmunkásainak képzettsé
gét, akkor nagy fontosságot 

,kell tulajdonítanunk a gőz
mozdonyjavítási, az általános 
műszaki és teherkocsi-javítási 
tagozatoknak, hiszen az eló
a.dások mintegy továbbképzé
sül szolgálnak a hallgatóknak. 
Reméljük, az itt szerzett isme
retek a minőségi munka javí
tását segítik majd elő. 

Természetesen, a többi so
rozat is sok érdekességet tar
togat. ízelítőül íme a termé
szettudományi-földrajzi tago
zat előadásainak címe: Kincses 
India, Kuba, tlet a tenger 
mélyén, Milyen állatok né;pe,. 
&ttik be a viláarészeket?, Dél-
európai áLlamok. Végig a ma· 
gyar Duná.n, a Déli-sark meg
hódítása, Különös állatok, Vi
lágító álla.tok, Elektromos ál
latok, Vulkánok a tengerben, 
A világ legmagasabb csúcsán. 

S ami a legfontosabb: ml
nőségben és szemléltetésben 
egyaránt színes, tanulságos 
előadások tanúi lesznek a 
munkásakadémia „diákjai". 

Tamás Menyhért 
Fogadják kedves Barátaink, szívé1ves üdv6zletűnJc.et. 
A Dél-Vietnámi Felszabaditási Nemzeti Front Cseh

szlovákiai Képviseletének helyettes vezetője 
Dlnh-Ba-Thl 

Jelentősen emelkedik a sze
relvények gyorsasága is. A 
tehervonatoké 80, a gyorsvo
natoké 120, az expressz vcma
toké pedig 150 kilométer/őrá-

mad résznél ellaposodott a -----------------

ra. 
versenymozgalom. 

Kisvárdai János 
Miskolc 
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Louvre csodás képeit, Szent§ a nemzetközi modellező kiállítást 

Október 3.-án nyitják meg 

Egy kicsit úgy mint Buda
pestet a Duna, a Sznjna szeli 
ketté a várost. Ha csak a két 
parton sétál végig <1 turista, 
már tekintgethet jobbra-bal
ra. Itt a Place de la Concorde, 
a Bourbonok - volt királ11i 
család - palotájával, mely je
lenleg a nemzetgyűlés székhe
lye. Ott a Montparnasse, a mű
vésznegyed, hol megannyi sá
padt, sovány, villogószemű 
fiatalember tengeti életét a 
bárokban, bisztró/(ban és ká
véházakban. 

A város északi részén, a 
Szajna jobbpartján terül el a 
romantikus Montmartre, a bo
hémek Párizsa. Külön világ ... 
Hontalan lányok, utcai antik
váriumok, csapszékek, bárok, 
a romantika., a dal, a muzsi
ka, a szerelem és sok küWnös 
ember különös kerülete ez. 

A Szajna kicsi szigetén - a 
Margitsz.gethez hasonlóan -
áll Párizs egyik nevezetessége, 
a Notre Dame (Mi asszonyunk 
templom). A gótikus építészeti 
remekmű két csonka tornyával 
a sötét és sejtelmes középkor 
alkonyát idézi vissza.. Victor 
Hugó nagy regényének cím
szereplője, mely körül az fró 
bemutatja a korabeli Párizs 
életét, a !él.a csőcseléle, kol
dusok é& csepűrágók világát, 
benne a szépséges cigányleány 
Esmeralda és Quasimodo, a 
félszemű, púpos szörnyeteg 
harangozó tragédiáját. A film 
és a regény járt az eszemben, 
amint felfelé igyekeztem a 372 
lépcsőfokon. 

Fentről csodálatos a kilá
tás. 

A Szajna fény!() tükre, a 
sok-sok hid, a kanyargó su-

Az ezerarcú Párizs 

(Útijegyzet II.) 

Látkép a Notre Dame tetejéről 

gárutak, a messzire zöldeló 
Louvre-kert, a barokk és ro
kokó stílben épült palota, a 
Madelein templom, a 750 éves 
Sorbonne, a nagy pályaudva
rok a Gare de l'Est, a Gare 
de Nord, az Opera és a többi 
Mgy épület mind-mind mu
tatja magát. Valóságos nem
zetlcözi találkozóhely a.z ott 
fenn a torony tetején. Kattog
tiak a fényképezógépek . • . ts 
ez a\ hatahnas metropolis -
Párizs - mtnt szép lány túri, 
hogy csodálják. 

A tereken vtg11áZz, ha le-

ülsz/ - figyelmeztettek már 
itthon. Igazuk volt/ Mert ki 
Párizs terein székre ül, anna.k 
bizony le kell szurkolni a 30 
szantimot (kb. 1,50 Ft). 

Utaztam hajóval a Szajnán, 
láttam kívül-belül a Notre 
Dame-ot, láttam az Invalidu
sok templomát, hol Na.póleon 
császár, a nagyhíril hadvezér 
alussza örök álmát. Láttam 
Arts et Metilir múzeumban 
Cugnot francia tüzértiszt 
1769-ben szerkesztett, egyben 
a világ legelső gőzmasináját, 
Blériot repülőgépét és sok 
más technikai érdekességet. A 

Johanna, a hőslelkű paraszt-§ 
lciny aranyozott szobrát. A§ A Közlekedési Múzeum zi
Luxembourg-kertet, ahol Ady s lált területét járva jutottunk 
annyit álmodozott, mellette az E el egy elbújtatott kicsi irodá
utcát, ahol a „Platánfa álma" §ba, dr. Vaszkó Akoshoz, a kicimtl verset írta. Ugyancsak s állítás főrendezőjéhez. 
.4.dy emlékének áldo�v� vé�g § Készségesen ad felvi1ágosimentem a Szent Mihaly ut- s tást. Bár nem sok szó kell ján, mely, a �öltő� !lgyik leg-§ ahhoz, amit itt lát a szemlészebb dalara inspira!ta. Hal� s lő: asztalok, polcok, szekré
lot:am e_lragadoa� beszélni§ nyek tele és tele miniat·iir 
Ed�t� PUJ,ffról , es Gérard s mozdonyokkal, kocsikkal, síP�iltpe-r6!, megneztem Ver- s nekkel, váltókkal, ilyen-olyan 
saillest, lattam sok gazdag és s jelzőkkel. Még a relnótteket 
sok-sok szegén11 franciát. A § is lázba hozza a sok érdekes
bulvárok tömegforgalmát. Azt s ség. 
is láttam, hogy Párizs -�e�- g Látszik, hogy Vaszkó Akos csak a �ény, .�a�_em a tukrok § nagy barátja a modellezésváro.:"1 is. Tukrok . az utcán,§ nék, mert mint hímestojást az uzletekben, a bisztrókban, = úgy kezeli a pompás kis jára péknél, a fűszeresnél, a bor- E műveket. mérésekben, otth?n és min-§ _ Ez a Rivarossi olasz denhol. Talán azert nem ala- § gyermekjátékokat gyártó cég koskodók, �_anem természe:e-§ küldeménye _ mutat a mú��k a franciak, mert sokat lat- E anyag vatta közé ágyazott ki-3ak magukat szemtől szembe.§ csi vasúti szerelvényre. Egy _Iga.z, nem maszta_m meg az§ másik dobozban Európa első Eiffel-torn!fot, de jartam a_;ra s_ 1835-ben a Nürnbergalkonya,ttá3t, ahol alig tobb = Fürth közötti vonalon közlem_int háro:71 évtizeddel ezelőtt§ kedó _ gőzmozdonyát az 
Jozsef Attila ezt írta, azaz így s Adler"-t látjuk. A Miirk
látta Párizst: E tin" - nálunk is jólis�ert -

„Az Eiffel-toronv éjjel 
eldől, 

BebúVik paplana• 
ködökbe 

Ha lány vagu. megcsókol 
a rendór, 

S az illemhelyen nincs 
ülőke." 

§ német cég is kitett magáért. 
E Sok villany-, Diesel""7!Wzdony, 
§ személy- és teherkocsik kerül
§ nek elő a „Mitrklin" dobo
s zokb6l. 
E Itt egy magyar modellező 
§ munkája: kétszintes vasúti 
§ híd, amott egy nagyszerűen 
E berendezett modern állomás, 
§ Fa.rkas Pál mérnök rendkívül 

Ez mind-mind Párizsi S ha§ érdekes alkotása látható. So
néhány nap alatt nem is so- � mogyt Miklós egy vasúti „G" 
kat, de talán valamit én is E és „I" kocsinak szerkesztette 
lát1am belőle. § meg hú mását. Kratochwill 

Gergely József § Mátyás szegedi modellező 
Vége. E olyan Déli pályaudvart épí-

tett, hogy a nagy, a valósá
�os csaknem elbújhat mellet
te. 

Az egyik sötét sarokban 411 
s vár, hogy színre lépjen a 
múzeum egyik bünkesége -
1 :10 arán:vban készült modell 
- egy Boco mozdony. 

- Ez is ott lesz - mutat a 
gépecskére Vaszkó Akos. -
tvenlcént rendeznek Európá
ban hasonló kiállítást. A leg
utóbbi Görlit:zben volt, s ott 
született olyan döntés, hogy 
az 1964. évit Magyarorszá.• 
gon rendezik meg. Tíz legna
gyobb cég képviselteti ma• 
aát, köztük a ,.Morop" a 
nemzetközi vasútmodellező 
szövetség is. 

Van dolog ... ! Peregnek n 
napok . . . Hamar itt lesz o!t
t0ber 3, a nyitás napja. Tele
fon csendül. Ismét egy szál
lítmányt hoznak, kiállítási 
anyagot. 

- gergely -

Elvitték a gépgyalut 
A lap május 16-i számában megjelent: a tapolct.i állomáson lévő pályaienn tartási asztalosműhelyből elvitték a gép

gyalut, s azóta kézi erővel gyalulnak az ott dolgozó asztalosok és ácsok. 
Ez érthetetlen! A Balaton északi partjára, a türjei és bobai vonalra itt készítik el az új vagy a javítási munkákat, verejtékes emberi erővel. 

Bognár Károly 
Tapolca 
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BÚCSÚ AZ ÜDÜLŐTŐL 
Alig iMnerni rá a t>asutMSzakszervezet ha;dúszoboszlói 

ffl/Ó111/Üdülöjére, úgy megszépült. Nem csoda, hoW a uendé
oek két hét eUelte után fá;ó szív-vel vesznek búcsút a. csen
llln, kedves épü(ettöl, ahol a pihenés, a felüdülé& minden 

�lét b�t;á.ic. 

A vasút ügyét szolgálják a VATUKI külföldi kapcsola!ai ! 1 : 11 � ;i i 
Jelell'lJtő6.elk, a wsút fejJ<eBfl;- 8'1llet :kdküldet.ésébe,n · rewt lai:nyasuta:k _kors,;eru 111e:-oko- 1 

tése szempontjából :rendlk,ívü!l vett Londonbam a IV. nem- CS.Ja� 1s 1geny� • vettuk: __ A 
1 

fontosak a Vas-úti Tudomá• zetlkö:m roncsolásmentes próbáik ailikalmaból a kulfol- _ A tervezett 2968 kocsl
nyos Kutatómt,éz,et nemzetközi �iY�_yi:zs_,gá�ó kon�esszu&';'n, di _s���e}'kel . . jó együtt- val J;zemben 3544 kocsit rak
kapc&olatai. Enról beM.elget- e6 eloadast ta,rtJott. l\llunh--atar- muködest ep1lettünk k1. A tak meg augusztus 2.5-én a 
tüll'llk Szent(lllö-rUYi Károly sunlknak a Briit Vasu,ta,k Ku- Francia Elektronikusok és 

I miskolci igazgatóság terüle-
i@azga:tóval. taitóintézetét és má8 kutatóin,- Radioelektronikusok Egye- tén. Ez rekord eredménynek 

Ezek a vendégek utolsó napjukat tölilk az üdülőben. 
Syannati Erzsébet gondnoknak átadjá.k azokat a könyve
ltfl, amelyeket a pihenés alast részben vagy teljesen kiol
-iak. 

Németh István Utasellátó dolgozója 
ellenörzik, hogy mennyit gyarapodtak súlyba.n 
a.Jatt. A férj 3, a feleség % kg-ot hízoU. 

l�lesége 
két hét 

(Hemző Károly felvételei) 

Szakértői értekezletek 

Az OSZZSD keretében 
folytatott kiizös tud-Ományos 
munikáról. számos feladat ki
dolgozásában elért eredmé
nyeink.,-ől más alikalommal 
má.,- beszámoltunk - mondot
ta beve?..etöjében. - Most első
sorban a rudományos ta
nácskozásokon, érteke2ilete
ken vég:ret,t mull'llkáik,ról kí
vánok s.zólnii. Kuiatásain!k,kal 
kapcoolatba,n több 6Zalkértói 
értekezleten vettünk rés:lJt. Az 
OSZZSD a Diesel-mozdonyok 
erőátviteli rend&1.ereinek ösz
szehasonlitó yjzs,gálata és al
kal.mazá.si területük kijelö
lése tárgykörében 1963 jú
niusban Budapes� tartotta 
szakérlói értekezletét, amely
nek elökéstitésél és rendezé
sét inrezetünk bonyolította le. 
Ezen az értekezleten a nern
z.etközi távbeszélő- és távíró
forgalom automatizálásának 
kérdéseit 1árgyallák. Mindkkt 
témak.örl>en elök.észitettiik a 
tárgya,1-á.&i anya9'()t és kidol
r,oztu.k a ma,gva.,- ;iava$/tltokat. 
Ugyancsak Budapesten tar-

tézeleket is al,kalma volt fel- sülete meghívására két mun- számít. A jó eredmény eleré
keresnl., ahol értélkes tapasz- katársunk részt vett az egye- sében nagy részük van az 
tala.t.okat szerzett. Ugyancsak sület által Párizsban rende- á ruirányítóknak és kocsiinté
meglátogathatta a .francia vas- zett nukleáris elektronjkai zőknek. 
utak . laboratónumát és �- kongresszuson, ah?! .. értékes _ TÖBB MINT EZREN te
nutlmányozhatta a SlJ?heg�zte- ismeretanyagot gyuJtoUek. J kintették meg Békéscsabán a 
sek uLtrahangOG vnsgálatát. A Közlekedéstudományi vasutasok Vécsei út 26. sz. 

. Az N?K 11:pítésügyl �_ni�z- Egyesület kletretében csere- alatti kul túrotthonában meg
tér1_umaaiaik • megluv_asara tanulmányutat szerveztünk rendezett munkásvédelmi ki
e�'I•k munkatálrsunk. . ta n)fl- Bulgáriába és a Német De- ál lítást. A kiállít.ás tanulságos 
ma.nyozta a. vasbetonal3-gya.r- mokratikus Köztársaságba: volt. 
t�st és exportt�rgyaláson � mindloét esetben kölcsönösen _ A KGST-országok kö
,.�zt m;tt. A Kulkeres•�ed� sok „hasznos tapasztalat�t zös vagonparkjána.k kocsijai 
Mmtsz;tenum meg)>izáooból szereztunlc. A csoportes la- máris napra készen bizlosit
egy_ m';ffi;katársunk .resz;t vett t;ogatásokon kívül ebben az ják az imPort nyersanyagokai 
az mdia, va_sutalmál folyta- esztendöben is számos- külföl- 1 az ipari üzemeknek. Az új 
tott . 4:xporttár&l;'.aláson, �1111-t di tudomány06 kutató és köz- nemzetközi vasúti szállítási 
�s!uti szak�o. Kutatóink- lekedési szakember látogatta rendszerrel a.z export szállit
n?-1< egy kise!'>b C5<?P<>rtJa meg in,tézetünket. akik részle- mányok továbbítása is Jelen-
reszt vett a . Kool�edes.tuder tesen érdeklődtek egy-egy tösen meggyorsul. 
mányi Egyesul� altal. s_zer- szakt.erületoo íolJiatott ku- - Az automatikus jegyvál
yezett au.s;ztriru tanu®any- tatásaink id,nt. Meg,tekintet- lógépek. A Német Szóvc�gi 
:it'?":. _Az 1nn 1:>t1:cklí • Pá!,Y�- ték laboratóriumainkat, részt Vasutak a menetjegyek több 
ep1tó es fenntartó gepk:iálh- vettek kísérleteinken, a mé- rnint 60 százalekát automati
táson . mú�ödés ..1<,öz�n rök<JC51s próbákon stb. Ilyen kus menetj€lg.Y-nyomtató gé-
1.a;nulmanyoo:ták a külonféle esetekben hasznoo e,,zmecsc- pek útján bocsátjá:k az utazó-
gepeket. .. . . _ • ret folytattunk velük, ami közönség rendelkezésére. 

ln�n� Jammk1�le!i a további munkún!<M nagy- FELSZABADULASUNK 
OISIZtálya � a kull�ldT?l mértékben elooegiti - fejezte 20. évfordulójának tiszteleté
�t u�, 1l<l;l11I tel.,esttmé- be nyilatikozabit Szentgyör&}i re szocia.lista m unkaversenyt 
nyu Di.esel- es �ll.amos�iozdo- Károly ig,a:zigató. kezdeményezett Szentes a!lo-
nyok. tel,es,tmenyv,zsgala.tait. m� szakszervezeti bizottsága. 

lobta értekezletét az OSZZSD t------------------------
az elömeszíbett betonalj leg
jobb típusának ki vál.asz;tása 
témalkörében is. Az érte
kezleten elöterjesizrett javas-
l&tainka t a bizottság elfogad
ta. Az említetteken kivül 
részt vettün,k az OSZZSD 
nyolontYel vú vasúti szaks2lÓ
tára munkabizottságának vau-
sói ülésén, ahol a swtár 
S2'0I"kezetével kapcsolat06 ké1·

Erre a cé1ra a Csehszlová'k Ál- Hal&CSi Dezsö A versenyben az á.Uomas dol
gozóinak. mintegy 80 szazalé
ka vesz .,-észt. A legeredme
nyesebben dolgozó brigádokat 
a szakszervezeti bizottság 
tiándorzászlóval 1utav,tazza. 

déseket vitatt-ák meg. 
- Közremú•ködtünk a KGST 

Műsza ki Tudománya& Együtt
működés ke.,-etében a DR, a.z 
NDK uasúti szaloérföi altat le
bonyolított magyarországi ta
nul-nuínyút .,-endezésében 
- folytatta az ii1azgató. 
Ennek a tanu.lmán11út11<1k a 
�sztott talpfálekal szerzett 

hazai tapasztalatok megi.>tme
rése volt a célja. A kutatók 1!(
Ú/meréS&Pl nyilatkoztak ered
ményeinkről. é.s a dokumentá
ció á:tadását kérték. Múl,t év 
novemberében részt vettünk 
Rostockban az „Um.chlag
tech.nik" t-árgyköré� tar
tott konferencian, ahol a 
Koolekedé&tudomán.vi Egre
ületet is képvisel ili'lc. 

Bővültek a kapcsolatok 

a nyugati orsz6gokkal 

- Milyenek a kapcsolataik 
a nyugati és távolal:>bi or

tudományos köreivel? 
- Egyik munkatársunk a.:, 

OMFB, t-alamint a. METESZ 
megbízásából részt t>ett a 
Nemzetközi Kutató Film
szekció (AICS) jénai kong
resszusán és előadást is ta1"
tott. Másik munkatar&un,k a 
Gépipari Tudományos Egye-

t,, otthon 
Azt, hogy 

KORSZERŰ AL IB I  

m it mond t ci Z , 
e1szakai kocsikirakásra osztottak 

(Pt,sztai Pál 

0 
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Átbocsátási nehézséget okoznak 
a javításos kocsik 

nek olyan megoldást, amely 
nem akadályozza ;i forgalom 
lebonyolitasát. Tárolhatnák 
ezeket a javításos• kocsikat 
például a hatvani deltavágá-
nyon is. 

T. F. 

Főzés mikrohullámmal 

Egyhetes t-ovábbképzó 
tanfolyamon vettek részt Za
márdiban a pécsi, a del:>rece
ni és a rrúskolci igazgatóság 
polgári védelmi törzsparancs
nokai. A tanfolyamon már a 
jöYo évi feladatokat ismertet
tek a részvevókkel. 

- Alagút épiil Vasvár és 
Oszkó között. A Ya ·i domb
vidék két kozsége Vas,·ár és 
Oszkó köZÖtt jókora dombra 
kapaszkodl\ak fel a vonatok. 
A nagyobb szerelvények c.sak 
tolatómozdony segítségével 
tudnak átjut.ni az emelkedőn. 
A terv soodnt a dombvonulat 
alatt alagutat fúrnak a vas
útnak. Az előmun kálatok már 
megkezdödtek. 

- A Tajgában megkezdtek 
a Ti.lág e!:)"ik legnehezebb 
vasútvonalának építését. A 
187 kilométer hosszú vasút
vonal évszázados erdőkön, s 
mocsarakon halad keresztül. 

- ÚJ VASúTSZERELVENY• 
konstrukciót próbálta-k ki Len
gyelországban a Gdynia és 
Lel>org között megépítet t kí
sérleti pályán. A szerelvcnv 
a. próbajáratok alatt 160 
km/óra sebességet ért el. 

- Az elsö szovjet 3500 ló
erős gázturbinás mozdonyi 
Kolomnában épiteltik. A moz
dony %200 tonnás tehervona
tokat továbbit 100-120 
km óra sebe séggel. 

- Jó ütemben halad Szom
bathely és Nagykanizsa között 
a mintegy 100 km hosszú 
vasútvonal felújítása. Az el
só szakasz munkálatai már 
befejezéshez közelednek. A 
felújítás során több va úti 
hidat is újjáépítettek. 

K E R E S Z T  R E J  TV É N Y  

. Rákosp'1.lot4-Vác-Szob té-r
ségében az eg11es állomásokon 
található ;avitásos kocsik át
bocsátási nehézségeket okoz
nak. Rákospalotán es Duna
keszin kellőt, Gödön -:lS Vácon 
egy vágányt taglalnak el ezek 
a kocsik. Még Vácrátót állo
másra ;s jutott belólük. A vo
nalak megnövekedett forgal
ma miatt ebben a térségben 
meglehetősen gyakran kell 
1,•onatokat feltartóztal ni. Ha 
már a javítóműhelyek nem 
tudják a kocsikat fogadni, 
akkor az illetékesek keresse-

A Canadian Nalional Rail
ways vasúttársaság étkezöko
csijaiban teljesen új rendszc
t·ű, mikrohullám és más újítá
sokon alapuló berendezések 
állnak kipróbálás alatt étel
készítés céljára. Az étkezöko-

1 csi legfontosabb berendezése a 
mikrohullámmal müködö fö
zöko11yha, amely az ételek fő
zésére és melegítésére mikro- : 
hullám energiát használ. Az 
előre elkészített ételeket pél
dául hútöszekrényekben tá
rolják. Ezeket az ételeket a 
mikrohullám fözö másodper
cek. alatt felmelegíti a kívánt 
hőmérsékletre. 

- A ,·asút tehermentesíté
sére vízi úton is sok árut szál
lítanak az őszi hónapokban. 
A Duna alacsonv vízállása 
miatt azonban ·c:;ak 60-80 
százalékát tudják kilhasznál
ni az uszályok rakterületé
nek. 

Vízszintes: 1. Az tlszi forgalom• 
ban fontos teend.ó. 13. Oldal, 
konyvlap. H. Sok ideje van. 15. 
Mondatrész. 16. Mutatószó. 18. 
OTP. 19. Becézett nóí név. 20. Gyü
lekezet, görög szoval. 22. Éppen
hogy. 25. . . .  nous, magunk kö
zött, bizalmasan. 26. Y. T. J. 27, 

Európai nép. 29. A kukorica tudo
mányos neve. 31. :tvs1ak. 33. 0. A. 
34. Kideríteni, JatJnul. 37. Tejter
mék. 40. Az idegen valtó olasz el
nevetese. f2. Dunántúli vár. 44. 
Mutatószó. 46. Olas7 város. 48. 
Himbál. 49. Há;,i szárnyas. 51. Ta
lált. 53. Ne bántSd Iele. �•- Megta, 

láltuk. 56. Az egész vagyona. 58. 
Szintén. 59. Nem mlndennap1 étel. 
60. Tőrókorszagi véros. ti2. Mértani 
test. 64. Majdnem aJJg. 65. Becé
zett tedtnév. 67. Edf'ny. 68. Gon
dol. 70. Zenei drnma. 

Függóleges: 1. A• e�ylk S>ÜIÖ. 2. 
Afrikai állam. 3. F.�) Pnlo. 4. Orosz 
női név. 5. Kimondott kett6s be
lli. 6. Kett61ve bánvaváros. 7. 
Beethoven nyitány. 8. Doklor. 9. 
S. A, O. 10. Folyó Jugo�rláviában. 
11. Szigor. 12. Az er,.} egy taj1ája. 
16. Szó1aj. 17. Munkarucordit..i.s. 21. 
Francia város. 23. A vac;üt nagyJe• 
lentöségü program J,\. 24. Cu kot·· 
gyárt melléktermék. 28. A;,onns 
betűk. 29. Jugoszláv város. :rn. F1-
len. idegen SZÓÖSSl.f>tét.elE>kben. 3!?:. 
Olasz festő (1238-1344). 35. Járunk 
rajta. 36. Olaszorsiág. 38. A hallás 
szerve. 89. Mese. 41). Előjeg:VJ.�si 
napló. olaszul. 43. Becé?ett férfi
név. 45. Roncsolt seb. 47. TPstré.
srem, közhasználatú szóval. 50. 
Enekel. 52. Leng tkerszava. 55. 
Vissza : 1ngszerü ruhadarab. :i , .  

Nógató szó. 6 1 .  Lét. 63. Nem �Ps7. 
65. A függőleges 1 becézve. 66. Irtn 
vala. 68. Hat, rómaJ számmal. 69. 
Azonos mássalhang1ók. 70. Csont, 
latinu1. '11. Az arzén kémiai jele. 

BeküJde-ndő: VÍZS?.intes 1 .  é'.1- füg
göleges 23, BekiUdési határidő: ok
tóber 10. 

A.z előző keresztrejtvény h.etyes 
megfejtése: Háromezer lóerős. 
Terménybetakarítás. 

Könyvet n3,·ertek: Szabó József 
etlenör. Eger, Jankovics D. u. 3„ 
Vértes Miklósné. Urkút, Ltgetsor 
10. Reczetár János mozdonyw�zet6. 
Papa, Kilián György lakótelep 
1 1 /3. Mester Elek. Ce�léd. Puskin 
u.  25. Felvé�i J("l7..;., l, Sio�, 
MA V Igazga\ósái;. -,,. 

J.A K Á SC S E R E  

- Elcserélném Buclapet1-, XIV., 
Szegedi ut 'H .sz. al.r.tt Je,·o aJa
C80nybérU MA V kertoszobás, &i;e;z
kom fortos. gazdasági udvarral, 
gyümölcsfákkal, kerttel, üvegve
randával, telefonnal rendelkező 
nagy lakásomat, Budape15t bel1e
rületén lévő kettő ki.sebb lakéi&ra. 
Érdekló<lnl lehet: 8-10-ig, 20-22 
óra1g a 206-894 telefonon, vagy 
Bp. J\!Yugatl-pályaudvaron 23-32 
telefonon Gergely József MA v 
feJügyeiőnél. 

- Pécsi beh·árosi, földsztntes 
utcaJ szoba. konyhás, előteres la
kásomat elcserélném Budapest 
Kerepesi úti, kelenföldi, rákospa
lotaJ vagy kőbányai ugyanolyan 
vagy ketszobás lakásért. Számí
tásba jöhe!. Miskolc fs. -et-deklőd
ni lehet: a 424-184 telefonon. 

- Elcserélném miskolci föld
sz.intes., déU fekvésü vasúti szol
gálati 1 szoba összkomfortos la
kásomat budapesti 2 szoba össz
kom:tortosra. (Tudnék hármas 
cserét is). Cím : levélben. Miskolc, 
Bajcsy Zs. út 3'1, .fsz. 17. 

Dunaharaszti MÁV-állomás 
épületében levő D. emeleti szoba. 
konyha, éléskamra, mellékhelyi
ségekből és gazdasági udvarból 
álló 1.8.k�soma! elcserélném bu
dapesti vagy pestkörnyéld föld_ 
szintes hclc::onlóért, vagy kétsz.obás 
lak8'-ért. Érdeklődni lehet : Szent
endrei K8lmánnénál Bp. Dunapart 
•n""0'láson. 

A H:vatalos Lapból 
A �fvatalos Lapból a szaksze1"vezel1 b1zottsáE!ok és a dobrnzok n.�.Yelmébe aj&nl.fuk a követke„ zoket :  
34. számból: 121391 1064. l/8. D. r:,-iagy Jbb v1d€'k.i eócpontok utas-aramlataJnak felmérése • 
33, szá.mböl: Valiutlgazgató�ágok 1 munkaver ... enye. 

j 36. 'izlimból: l213SS 19ti.J. t/2 8. 
1 Az anya_!?.:-;zerkezte 1 ,zill-cszol0a• 
1 latnál Li.jo:,nan éles P't st.erturalc 

A SZERKESZTO
#

sE'G u· ·zENI 
dolgozót munkallc . Vitáinak 

j tárgyalá,Ara. ' tr ke, •�"cztet6 
biz0Hc;á.2ok 'r' ;e·ö1e @ 

Totka Károl�·. Cserháti Józscl'.. to�·:a1�!
m

��•�re[
e
\e

1
;�\�\ 0f;�1-st:� dr. Bán-kJaJvy Gyula, Sz1löd1 122-H.'3 19f4 r '1 R \ ha<'kotcle-�andor Szeged. Göbölös Ferenl' 1.Pttcié2et ,,..h �·tnk �' 'iekvédC'lme. h .. aposvar, Boldi7}iár Gyula Béke-- 1 12·nn t/ J flli.J r 8 o. T-én •Jege,=, és c.saba. Bognár Károly �apolcH. • nyu�Pllat Hl v:-<=uti alké1lmn7olf lk �rosz István _Szente�. K1svárd.:i . és c�aladtaaja·P, éitT" n ,; Igazol• Janos, Bakó Janos M.iSkol(_!. Szüc� ninvának kic-�" rélése 19�3 évre Ferenc Hatvan. Fold Istvan Bu• j · · 

dapest, Pintér Lajos Vácrátó! 
Leveleiket lapunk anyagához feJ
használjuk „ ASU'l AS 

Pintér Lajos Vácrátót, dr 1 
Bánk1alvy GyuJa Szeged, FokJ F°"'lPtt\s tlllJr:�ltO GuJv�� T:ioos 

�!r��n. 
Bu

�:::�fk;tlÚC\er[i{��; I 
Fd::' j,

t:.;;.;i;c:rti��,- �nMI 
miatt nem tudjuk közölni. Buda ne-.· \' I BPnr 7!l r u 41 

Márton Klára Abony. Bo�ná1 Telefon ,•�r· 1s1 -1'.'-i 1A4 
I<droly Tapolca. l\Ial'ko.s: ,Józsc>I ,,�:;>ml · <t9-r, 
Zalaegerszeg. Filep Józsefn.P :\-Jü- , rer1eszt1 ., "-:.r .. , q , ;:. 1 "'k1&dó 
��!�� F���/

1;t
•
.
te�-p���=r�1�1eJ��; j Bud� nö„1 \��
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q�

8
1\,,. ;, •11 54 
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vnr. tVFOLYAM, 19. SZÁM Ara 40 fillér 1964. OKTÓBER 5. 

Ős�i hajrá lnform.ation 1 
újabb színfolttal gazdago

dott a bu<lapesti pályaudvarok 
utastájékoztató szolgálata. A 1 

Hajrában, az őszi forgalom ban a helyzet Ha az év hátra- nemzetközi vonatok indulása
kellős közepén vagyunk. Most levó részében jól végezzük fel- érkezése utá.n érdeklódó uta
kell a munka dandárját elvé- adatainkat, bizonyára újból soknak az információs szo)gágezni. Ez az idószak, amikor a sok-sok 11asu tas iiaem. swlgá
mez.ógazdaságban egy dolgos lati hely homlokUJtára kerül a latok színes nyoma5ú, tzléses 

év gyümölcseit szedik és föld- dicsóséget ;elentó .,Élüzem'' kivitelű információs lo.pot 
be teszik a jövó évi kenyeret. cím. Ehhez azonban szüksé- nyújtan.ak át, az érdekelt YO
A gyárak. bányák is az utolsó ges, hogy a szakmai vezetők natok menetrendjével kit.ölt-

Rákosrenclezö pályauuvaron ez<. kilen a he'e;.l!en e;;-ymást <'rik a szerelvé•1yek. A sínpáro
kon, a gvrit-0 kömyékén ho�szú v:,.gonsorok kígyóznruc. A pályaudvar dolgozói a nehéPé
gek közepette is megállják helyüket. 

negyedévben alhol erre és a szakszen·ezeti bizottsa- ve. (MTI Foto, Lajos György felv.) 
azükség van igyekeznek · gok az aktivistákkal és dolgo- A k6zel szá:aezer példány-
adósságaikat pótolni, teljes!te- zókkal közösen vizsgálják ban kibocsátott táj,ékoztató la
ni a népgazdasági terYeket. A meg, hogyan állnak a c<élki
munka lázában ég az ország, tűzések teljesítésével. mit kell pok"'at öt nyelven balesetvédcl
me1.ógazdasági és ipari tenné- tenniük az esetleges lemaradá- mi felhívással, utasszolgálta
kek tömegét kínálják fel szál- sok pótlására. Helyes, ha a t.ási reklámszö,•eggel láttak el, 
lításra. tennivalókat felelósök és ha- Az u tast:'.jékoztatás új formá-

táridók megjelölésével is konk- jának különö.s jelentősége ab-

2 millló 315 0 tonna áru 

terven felü M int korábban, most is a réttá, ellenőrizhetővé teszik. J ban rejlik, hogy írott doku-
vasútra, a vasutasokra A munkaverseny fontos len- _ mentuma lesz a7. ulazóközön- 1 ,·ár e nagy mennyiségű áru ditőJe az agúáció és propag:m- , ség f'!őtt a MAV információs Augusztusl,an a miskolci igazgatóság érte el a /3gjobb teljesítményt 

többségének elszállítása. EtTől d�. A v�rseny jelen_tóségét,_ e'-')-
1 te\'é'.cenységének. Ugyanakkor Az igazgatóságok munka- vi teljesítmények a követke-tárgyall néhány hete szakszer- Jat, _ '!'ódszer1:.1t _es . e,_eame- növeli a magyar ,·asút tekin- ,·ersenyében az augusztus ha- zók szerint alakullak; 

Igazgatóságok: 
vezetünk központi vezetősége nye1t 1sme1:et� �.llac10 es pro- , "]vét kén•·elmesebbé te�zi a 1 és alaposan. elemezte azoka t a paganda nelkuloznetetlen egy ,e · , · .. . ' , 
feladatokat. amelyeket az őszi jó munkamorál kialakitásához. íelkes:aulest az utazasra. 
forgalom sikeréért el kel! vé- A sza.kszert•ezeti szerrek a J ______ Budapest 
oeznünk. A beszámoló és a gazdasági rezetókkel közö- Debrecen 
hozzászólások a nehézségek, a sen szerez=er.ek én:ényt a J Miskolc 
tennivalók nagyságat nyíltan, m unkaverscn11 nyi!1'ánosságá- 1 E'ber he lyta' l l a' s  Pécs 
öszintén tárták fel, dc egyben ra �•onatko:ó határo=atoknak Szeged 
hangot adtak annak a bizako- és rendeleteknek, de minde- Szombathely 

Teljesítmények: 

101 ,61 ° 0 
100,94° o 
102, 15°

0 
100,78° o 
100,39J o 
101 ,91P o 

Jutalomösszegek: 

306 900 Ft 
68 OOO Ft 

1 1 9  300 Ft 
85 800 Ft 
79 500 Ft 

102 500 Ft 
dásnak, hogy a vasutasok mint nekelótt a!litsák riss::a joga_i- , A jó rnsutas a viharban is , . , eddig mindenkor, most is el- ba a ruseny nvtl'l!anossagat. éberen !igycli 8 pályát. Szep- , A fo1galm1 eii üzemi bal- mi, személyi balesetek kedve-
végzik azt, amit tólük az or- Sokan teljesen elvetették a I tember 23_án. amikor reg,;el esetek miatt a budapesti igaz- zótlen alakulásából adódott. 
szág vár. nyilvánosságot. mikor a hi·;al- 1 óriási vihar tört ki az Észak- gatóságtóJ 23 100, a debreceni Augusztusban 

Nem kis dolgokról van szó. kodó, k irakatszerú nyilvános- Balaton mentén, a 6. sz. tér- igazga_tóságtol _22 ?OO
,: 

a mi&- 9 millió <lOl OOO tonna árut 
Többet és gazdaságosabban sag elve•éséröl vol· szó. A "70- közórhely közelbben egy köris- kolc, ,gazgatosagtol , oo, a pe- szállítottunk a MÁV vo• 
kell dolgoznunk, m int kortib- lid. de élö. az eseményeket kö- fa. a 39. sz. órháznal egy nyár- csi _,ga_zgatos:l�wl �200, a s=e- nalaln. 
ban barmikor. Az éves terrnk vetó. azokra rea;;.;J0 nqlvános- fa dőlt a �ínekre. A dhar Z,edt til!zi:a.tosagtol 5,0�, a 
telJe!ffl!"Sét&! függ, hogy meny- ágra �zü1;ség van. QZ a ver- okozta kárról id. Nemelh ll<lla $Zom bathe!y1 ,gazgatosagtól 
nyire tudjuk emelni a2. élet- seny él tetó eleme. AT. eredmé-

1 
pályaőr és Németh Antal tér- 1 pe�g 7500 Ft keti!lt -:-; � t�l

színvonalat. tovább szilárdita- nrek értékelése nélkül mncs közör idóben értesít
.
ették Bala- j 

jes1tm_�yek alapJan .1aro J_u-
ni a zocializmus hadállásait. versenymozgalom! tonakali állomást, ahonnan talomosszegekból - levonas-
E munkában a szakszervezeti Bo!l.a Lajos állomasfönök ,·c-

1 
ra. 

ET-zel - az clS'Ó nyolc hónap
ban - az cillamt uci!Iitti,s1 
teri:et 2 millió 315 OOO tc,n.ná
va! ttí!teljesitettük. 

Kedvezöen alakultak a vo
nó és vontatott jármü\·ek gaz
daságos felhasználására jel
lemző mutatók is. Az egy 
dolgozó, valamint az er,y vo-

nali mozdonyra esó 100 etkm 
teljes-itmény augusztus hari 
opern tív teri:ét 5,50, ületve 
6,08 százal�kl<al tú!teliesitet
tük A teherkocsik statikus. 
terhelésénél és raksúlynormá
jánál, valamint a tehervona
tok átlag05 · terhelésénél, 
augusztus 3 1 -ig bezárólag 

elért eredménl·eink, rész
arányosan számítva meg
haladják éves vállalása
ink hálózati Irányszámait, 
Az auguszt,1si erlcldmények 

elemzése alapján a debreceni, 
a pécsi és a szegedi igazgató
ság figyelmét kell felhívni QT• 
ra. hogy lI teheri:onatok tít!Ó:• 
/?OS terhelésénél elért tel)eslt
ményetk nemcsak a tervhez, 
hanem a bá:ishoz mérten i& 
ked,·ezótlen. képet mutatnak. 
Elsősorban ennek tulaj.donit• 
ható hogy összesített eredmé
n_veik nem érték el a nagyobh 
cél_iutalommal járó 101 szá
zalékot. 

bizottságok. aktívák most so- A versenymozgalom ÖSZtön- zetésé\'el motorhajtánnyal, Cú- Augusztusb-ln egyedül a 
kat t�hetnek. Mozgósilsák a zésére a jutalmazást a résszel és fejszékkel felsi.erel- swmbathelyi lgaz«alóságnál 
dolgozól,at a balesetmenies, korábbiaknál körultekintób- ve Mer e Ferenc, Csaba Kál- 1 nem fordult eló "közlekedő 
gazdaságos, megbízható mun- ben végezzék. Azok részesülje-

1 
mán pályamunkások és ifj. Né- vonattal baleset. A 7500 Ft 

kára. A szakszervezeti bízott• nek ;uti:,lomban, a_kik val_oban meth _Béla málházó siett,ek l! levonás kizárólag annak kö- .--------------------------
ságok, aktívák legnagyobb po- a legtl!bbet t�t�ek, akik az helys21nre._. Gy?rs. __ vereitelce�o 

I vetkezménye, hogy az üzemi 
litikai feladata napjainkban, e:.edmenyek . eleresehez a !eg: 1 

munka ulan s�l�erult a palyat balesete le miatt kiesett mun
hogy mindenkivel megértes- többet adtak. Az egyenlosd1 szabadda tenf!1�k. s a_z elsza- kanapok szá,na a bázishoz 
sék : a iól végzett gazdasági - mely sajnos, 1!'ég burianzik kadt lelefonhalozalot 1s rend- ! mérten közel 14 százalékkal 
munka a legfontosabb, min- - nem engedhető meg. A s��- behozniuk. emelkedett. Egyébként a bu
dennél elóbbrevaló. szervezeti szervek ne adJak Éber helytállásukért dicsé- dapesti, a pécsi. de különösen 

A vasút múszaki, technikai 
nehézségei ismertek. Még 

több évne!< kell eltelnie, mire 
az eimíll'adást felszámoljuk. A 
nehézségek leküzdésének ma 
még a jól szervezett munka 
mellett csaknem egyetlen esz
köze a vasutasok lelkesedése. 
Ez a lelkesedés az elmúlt évek
ben sem hiányzott. Ennek vol
tak köszönhetők azok a ·nagy
szerú eredmények, melyekre 
joggal tekinthet vissza büsz
kén minden kötelességét tel
jesító vasutas. Most is erre a 
lelkesedésre kell apellálni. 
Meggyőzó, felvilágosító mun
kával el /ce!! mélyíteni azt a 

tudatot, hogy a vasút, a vas
utasok munkája fontos. arra 
számít az ország népe. A lel
kesedés tudatos tevékenység
gel párosulva, meghozza a ma
ga gyümölcsét. 

Az év ltátralevó idejében 
különösen nagy jelentösége 
van a szocialista munkaver
seny-mozgalomnak. A .  szak
szervezeti szervek a szokásos
nál többet foglalkozzanak a 
tervek teljesitését elősegitó 
versenymozgalmakkal. A fel
adatok teljesítésének módsze
reit - anélkül, hogy a tern12-
lési tanács!rnzásokat mewár
nák - gyakran tárgyalják 
meg a szocialista brigádok ve
zetői l·el, tagjaival. 

A szocialista munkaver-
seny-mozgalom fontos formája 
az MT-SZOT zászlajáért és 
az .,Élüzem" címért folyó ve
télkedés. E mozgalmak vizsgá
lata azt mutatta, hogy nem 
min.d,eniitt fordította.k kelló 
gond,t a célkitü:;ések teljesl
tésére. Az I. félévi tapasztala
tok, külön3sen a vasú ti cso
mór-ontokon és a pályafenntar
tási fónökség:,ken kedvezőtle
nek. Nem remén) telen azon-

hozzájárulásukat, ha ezt vala- retet érdemelnek! 

1 

a debreceni ,gazgatóság célju-
hol tapasztalják. talmából levont összegek túl-

Az év végének nagy és je-- Bogná,r Károly nyomó része szintén az üze-
lentős feladatait megoldani se
gít a különböző szolgálati ágak 

t�z0:;��;tt;;J:C�t;:i ,:1J�:� Mozgó kiállítás forgalmi balesetekről 
ha a vasúti csomópont szb-tit- . . .. . . . 
kárai, aktfrái mind gyakrab- A_ v�sut1 kozlekedes1 es a 
ban találkoznak és elvtelen be!ugy,_ s_zervek egyre nagyobb 
soviniszta vitái, helyett a kö- 1 erofesz1téseket tes_zne� a _for
zös tennivalókat, a nehézségek galm1 _ b�l�setek es arukarok 
lekiiz:désének jobb módszereit megelozesere. A f?rgalm1 _és 
tanácskozzálc meg. Hasonlóan k�:eskedelm1 szolgal_atot te!Je
segítheti a feladatok megoldá- s1l? vasutasok oktatasában ma 
sát, ha a szállittató vállalatok mar 3el�1!t�s helyet . kap a b�l-. 
szakszervezeti szerveivel JO �setelhar,1ta_s, a nepga:dasagi 
kontaktust alakítanak ki. Ta- es szem�!y_, .'!"'IIYon ved�lm�. 
lán nem árt - ha ez szüksé- A:, utazokozon_seg testi E:PSe
gesnek látszik - felhívni fi- �en,ek v�deJm,cben 1s sza:110� 
gyelmüket a vasúti szállítás jó ':"��zkedes szulelett az utobb1 
szervezésének, az irányvona- idooen. . . . 
tok kép:zésének, a kocsik i,ó A baleseti stattsztrka megls 
terhelé<...ének, a pontos kocs1-
rendelésnek, az éjjeli és ün
nepnapokon végzett rakodás- 1 
nak a nagy népgazdasági je
lentöségére, az egyes üzem�k 

1 
és dolgozóik érdekeltségére. 

H ajrában vagyunk. egy ne- 1 
héz de eredményesnek 

1 JátsZ6 év hajrájába:1- Hog_y 3;z 
év eredményei a varakozasbr,I , 
valósággá váljanak sokat �ell 

1
, 

tennünk. És hogy me/(legyunk 
mindent az érdeke az egész 1 
népgazdaságnak, a vasútn�k , 
és az egyes vas,utasnak 1s. , 
Ezért végezze minden vasutas 1 
dolgozó munkáját gazct..aságo
san, balesetmentesen, legjobb 1 

tudása szerint abban a m�
gyözódésben, hogy e munkája 
országépítö terveink teljesíté 
sének nélkülözhetetlen része 

kedvezötlen képet mutat. Ezt 
dokumentálja a Közlekedás
és Postaügyi Minisztérium és 
a Belügyminiszté1ium mozgó
kiállítása. 

A kiállítást Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója nyitotta meg. 

A két minisztérium közös 
kiállításának azért is különös 
érdeme ez az új szemléltetési 
íorma, mert nemcsak a vasuta
sokhoz, hanem az utazóközön
séghez is szól. 

(várkutl) 

NAPIBENDEN: 

a KPM munkaügyi helyzete 
A Közlekedés- és Postaügyi 

Minisztérium személyzeti és 
munkaügyi fóosztályának ren
dezésében szeptember 29-én 
egész napos országos munka. 
ügyi értekezletre került sor az 
ÉDOSZ Székház nagytermé
ben. 

A tanác;,!rnzást dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ü.gyi miniszter nyi totla meg. 
A referátumot Horn Dezsó, a 
miniszter első helyettese tar
totta, Bevezetőjében ismertet
te a tárca 1964. évi á.ltalános 
munkaügyi és a munkaerő
helyzetét. a létszámgazdálko
dás főbb arányait, az átlag
bér-gazdálkodást és a nonna
ren.dbentartás főbb kérd��eit. 
A jövó időszakra történö fel
készüléssel kapcsolatban hang-

súlyozta, hogy gyakorlatilag 
azonos létszámvi�zonyCl'k mel
lett a jövó évben nemcsak a 
mostani létszámnak megíele
ló feladatok el végzésével kell 
számolni .  A munkaügyi muta
tók elsó félévi vártnál rosz
szabb alakulása az erófeszité.• 
sek összpontosítását követeli 
meg. Fokozottabb körültekin
téssel kell eljárni a meglevő 
tartalékok feltárásában. 

Ezután a munkafegyelem 
meg,szilárditásáról, a norma
Tendbentartásról, a technoló
giai fegyelemról, az üzemszei·
vezésben és ügyvitel-gépesi
tésben rejlő lehetőségekről, az 
anyagi ösztönzésről, a munka
versenyröl és a termelést eló
segító egyéb kérdésekről be
szélt a miniszterhelyettes. 

Budapesten ülésezett az UIC VI. bizoUsága 
Az U!C, a Nemzetközi Vas

út Egylet VI., általános tanul
mányi !kérdésekkel foglalkozó 
bizottsága 1964. szeptember 
30-tól október 3-ig Budapesten 
tartotta ülését. Az ülést a Gel
lért Szálló termeiben Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes, a 

, MAV vezédgazgatója nyitot-
1 ta meg. Üdvözölte a több mint 

100 részt vevö külföldi vendé
! get és családtagjait. akik né
' hány na!XJS magyarorsz:igi tar
' tózkodásuk alatt az UIC napi-

rendjén szereplő kérdések 
megtárgyalásan kívül n,cg:s
merik hazánk tár·sadalmi és 
kulturális életét. 

A budapesti ülésszak napi
rendi pontjai között olyan kér
dések szerepelnek, mint a be-

járm:űrek optimális élettarta
mának meghatáro2á.sa, a rö
vid- és hosszú tát>ú szállítá,;i 
tervek elkészítésének elvi kér• 
dései, a foglalko,:ási balesetek 
mege!ő,&sének vizsgálati mód
szel'ei stb. 

Az értekezlete:1 valam�nnyl 
európai vasút képviselöj� 
részt vesz. A bi :,,aság elnöit
ségét a DB. a Német Szövetsé
gi Vasutak képvisalője tölti 
be. Képviselteti ma�át a bu
dapesti ülésszakon az OSZZSD 
�zervezet is. 

A budzpesti UIC-k011f�ren
cia témái a szcciallsta álla
mok kö?:le\e-:lé�i F:Zerveit- l kö
zelről érdekli. Tárg\'al a bi
zottn� ':; olyan 1 -érrlé"'.'::!''.;:et i�, 
an1eh·c'..: csat, l-:--:- ""t• ... 1 • ,. . ... ,,1_ 

Jövóre ü�nepeljük hazán!, 
felszabadulásának 20. évfordu 
lóját. Ne vigyünk át adóssá· 
got. 

s. J. 
1 A két vuúU kocsib"n 1 

ruházások gazclaslÍgi s�em-
rendezeH kiállítás egy rés•lete l,itható. pontból való hatékony meg

(MTI Fotó: Lajos György felv) választásának módszertana, a 

s10nyckra jel lemzi\!, például a kü71 

• ---d ' i:)rtq • k..iz Jtti v..?r-
seny problémi•ját. 
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A nők helyzete, 
szerepe a vasút mu kájában 

Az újítási javaslat elbírálása Besz6moló a központi vezetőség augusztus 31-i ülésének mósodik napirendjéről 

A népgazdaság más ipar
ágazataihoz hasonlóan a va.� 
út területén is évről évre nö
vekszik a dolgozó nők száma. 
Míg 1958-ban 17 806 volt, 
1903-ban már 24 221 -re emel
kedett a dolgozó nők száma. A 

a nl'lk folmzottabb munkába
állításával igyekezett a szak
vezetés megoldani. Azonban 
több tényező akadályozza a 
nők munkába állítását. Még 
mindig 8ofoan idegenkednek a 
n61c foglalkoztatásától. Pedig 
a vasúton is számos olyan 
munkateriüet van, ahol nagy 
számmal /-ehetne nöl,et foglal
koztatni. Ebhez természetesen 
az szükséges, hogy a szakve
zetés határozza meg, melye'k 
azok a munlkaterületck, ahol a 
nőket fokozottabb mértékben 
lehet munkába állítani. 

intézményekben ik.evés a féró
bely. A vasútnak 7 üzemi böl
csődéje van 450 és 15 óvodája 
1150 férőhellyel. Hasonlóan 
más iparágakhoz, a vasútnál 
sem bővült 1958 óta az üzemi 
gyermekintézmények szánna.. 
Sót Budapesten egy 40 férő
helyes óvoda megszűnt és 
most van folyamatban egy 
60-as létszámú, korszerűtlen 
és egészségtelen óvoda felszá
molása. Probléma továbbá az 
óvodák, bölcsődék nyitvatartá-

és szakvéleményezése 
lattevővel javaslatánaik lány&
gét, tisztázza a vitás pontokat, 
hogy a javaslat teljes ismere
tében hozza meg döntését. 

a szatl<!véleménynek tehát 
következőkre kell felelnie: 

a vasút majdnem valamennyi 
szakterületén megtalálhatók a 
nők. Tevékenye-n vesz.nek részt 
a szállítási feladatok teljesí
tésében is. 

• 
áll-e 

A javaslat szakmailag 
megvalósítható-e, nem 
ellentétben a szakértő 

Ismert törvényszerűség-

Az újítási javaslat ;igyinté
zésónek JegfOJttosabb része, a 
javaslat érdemi elbírálása. Az 
elbírálás a vezető - vezető 
rendelkezése folytán átruhá
zott hatáskörben a főmérnök 
- kötelessége. A helyes elbí
rálás érdekében szilJ(S<.ges, 
hogy ne csak az újítási előadó, 
hanem a szakvéleményező és a 
vezető, egyszemélyi elbíráló is 
jól ismerje az újításokra vo
nabkozó rendellcezéseket és 
gyako,·latot. De kívánatos az 
is, hogy a vezető, egyszemélyi 
elbíráló beszélje meg a javas-

Ha a vezető a javaslat elbí
rálása céljából szakvélemény 
beszerús.__"t tartja szükséges
nek, köteles kijelö-1ni a szakvé-
lem�yezőt és megszabni a 
szakvélemény előkészítésének 
ha,táridejét. A rendelet nem 
foglalkozik részletesebben az
zal, hogy az újításra adott 
szí!h•éleménut mílt1en szem
pontok figyelembevétel,ével 
kell összeállítani. 

által 
gel ; 

A vasút területén is. mint a 
népaazdaság más területén, 
Jele;tős a munkaerőhiány, 

• 
a javaslat az üzemben amelyet az elmúlt évek során 
bevezethető-e és a be-

vezetés milyen kockázattal jár; Megállják a helyüket 
A a bevez.etés költsége 

tóen tapasztalataink kedvezőt-V arányban áll-e a várha• 

1 

Az elmúlt évek ta,p

. 

aszta�atal 
lenek. 1959_ben a MA v Tiszttó gazdasági eredménnyel ; azt bizonyítják, hogy a �ó.k , a 
képzőt 70 1964-ben 23, a vas-

0 nak ideje. Ez nagymérték
ben akadályozza a kisgyerme
kes szülőket az esti iskolákon 
való továbbtanulásban, a kü
lönböző rendezvényeken való 
megjelenésben. 

ltlire ügyeljen a szakvéleményező 

A helyes és jó szakvélemény 
két irányban ad kimerítő út
baigazítást. A javaslattevő ré
szére a javaslatot érintő min
den műszaki probléma teljes 
megismeréséhez adatokat szol
gáltat és tanáccsal segíti a 
javaslat megvalósítását, az el
bíráló részére pedig megadja 
a szükséges útbaigazítást ah
hoz. hogy a javaslatot helye
sen lel1essen elbírálni. Az újí
tó javaslata sok esetben nem 
teljesen kidolgozott. Az írás
ban benyújtott és sok hiányos
ságot tartalmazó javaslat ese
tében a szakvéleményezök 
nem egyszer kihasznáHá!k a 
javaslat gyenge oldalát és el
utasító álláspontjukat kizáró
lag a javaslat hiányosságaira 
alapították A javaslat elio
gadható r&zeinek véleménye-

korlati kipróbá.l.á.s sz-ükségsze
rűsé�t keUő érvekkel alá keU 
támasztani. Ilyen esetben a 
szallcvéleményező gondosan 
mérlegelje a folyamatos kísér
letek határidejét és a próbá:k 
időtartamára tegyen javasla
tot. Ezeknél a javaslatoknál 
ha,tározott sza-h.-véleményt a 
próbák letelte után kell készí
teni. 

vasút sz.',mos munkaterületén ' 
t· é a� eseU�es megval�- _ vezető beosztásban is _ jól úti technikum nappali, es 1 s 

.. s1tható Javaslat . (mas megállják a helyüket. Míg levelező tagozatán 1958-ban 
területre) tapasz.talatcsererc al-

1959_ben 110 nő volt vezető 81 1964-ben 65 nő végzett. Ez 
ka.Lmas-e. , .. , beos=tásoon a főosztályon, az a; arány még kedvezőtlenebb, 

Ezeken kivul a szakvéle- igazgatóságokon a központi ha figyelembe vesszük, ho� a 
mény adja meg mindazokat a h"

vatalokban és' az Utasellátó- dolgozó nők száma a vasuton 
szükséges felvilágosításokat, 11�1 azóta ZZS-Ta emelkedett a több ezerrel emelkedett az 
am�yelcnek bft?káb�. � ve- szá�iuk. A viz.sgált helyeken utóbbi években. Az előzőek 
zeto, egyszemely1 elb1ralo he- "vezetői csoportvezetői és okát a,bban !átjuk, hogy nem 
lyes álláspontot alakíthat 

�
i. 

r�onló 'vezető beosztásban elég tervszerű a n/lk munkába 
A szakértóne�. nyil_'."tkozrua 

222 nő dolgozik. A nők ilyen állttása, képzése, nincsenek 
kell fJ, munka:kori kötel� 

arányú növekedése a vezetés- kellően felmérve, meghatároz
fennállása, � százalék;,>5 d!J- ben jónak értékelhet(;, ha 00 azok a mun.Jw.terüLetek., 
kulcs nagysagára, tovubbá a r· 1 mb szük az• hogy ah-01 nagy számban lehet fog
javaslat szakmai ér;,téke tekín-

j 
tgye e_ e v� , . .., 

la!ko::tatni nőket. Másrészt a 
tetében .is. Az utóbbi különö- a ,:asut terul<;�<."11 v,szonyla_g 

n&lt egy resz.tnél nincs törek
sen fontos a pénzben közvet- keves munka'korben és ikis 

vés a magasabb képzettséggel 
len.ül ki nem fejezhető népgaz- számban foglal-koztattak nő- járó, nagyobb felelős�get 
dasági eredmén,nyel járó újí- ket, még az 1950-es évek ele- igénylő beosztásokhoz szul-sé-

A nők nagyobb arányú fog
lalkoztatásának szükségessé
gét és az előbbiek'ben vázolt 
körülményeket figyelembe vé
ve a sza.kSzeTvezet javaslatot 
tett a Va.súti Főosztálynak 4 
gyermekintézmények bővíté.. 
sére korszerűsítésére, illetVf! 
néhd.ny csomóponton újak lét
rehozására. E tekintietben 
azonban eddig nem történt 
előrehaladás. 

A fentiektől eltérő, vagy 
éppen semmitmondó szakvéle
ményeik készítő! a helytelen 
sza.kvélemény ¼zítás míatt 
felelőssér,re vonhatók. Ha a 
helytelen szakvéLemény míatt 
a népgazdaságot kár érte, an
nak készítőjét rész1cártérítésre 
is lehet kötelezni. Az újítás 
helyes elbírálhatósága céljából 

tás esetében jén is. ,,, 'té a v>rzésére. · 
A nók szélesebb !körű fog- ges "'""pes1 5 me„s • 

_A . �elyes szakvél�mény el-
lalkoztatását gátolja egyrészt Szívesebben vállalnal, nappali 

keszitése nagymértél,ben meg-
kma" ké tt.ségük hiánya, vagy adminisztratív beosztású 

könnyíti és elősegíti a vezető sz
á
a é-� pze 

„ 1 . k "' .. 1m„ munkaköröket. Különösen a 
h 1 d . . t.é , _.., m sr .,,, a szoc,a 1s oru .,. ..,,, k" "  "b e yes on senek m�,...oza- . 

család" k"T ttségek. fiat:ll vasutas nw- ore en 
talát. nyek es a 1 0 0 

gyakori az olyan eset, hogy 
Kaposvá.rl Béla A nők szakmai képzését ilLe-

szakvizsgát tesznek, megfelelő 
zésére így sokszor egyá!Jtalán .--------------------------------------- képzettséget szereznek, de 

nem ennek. megfelelő munka
kört vállalnak. Nem jellemző, 
de előfordul, hogy a vezetésre 
alkalmas nók egy része csa
ládi kötöttségre való hivatko
zással nem vállal magasabb 
beosztást. 

nem került sor. A sza.kvéLemé-
nye,ésnek ez a bürolcratikus 
módja számos hiba forrása, 
melyeket elsősorban oly mó
don lehet kiküszöbölni, hogy 
a szakvéleményező sz6beliLeg 
m •9tárgyalja a javaslatot az 
tijót-dizal,- -· - ·· • 

Az újító meg'hallga•ása után 
az üzemi viszonyok ismereté
ben megítélhető. hogy a javas
lat bevezetéséhez meg van
nak-e a műszaki feltételek és 
várható-e népgazdasági ered
mény. 

Igen fontos, hogy a szakvé
leményező a javaslat minden 
egyes gondolatát vegya figye
lembe. A helyes műsza'.ci szaJc
vélemény sok esetben módo
sítja, javítja, továbbfejleszti a 
javaslatot. A szakvéleményező 
személyileg felelős a szalcvéle
mények helyes elkészítéséért. 

Háromféle 
szakvélemény 

A javaslattal kapcsolatban 
háromféle szakvélemény ké
szíthető: 

a) A javaslat alkalmassága 
esetén a szakvéleményező 
domborítsa ki a javaslat elő
nyeit az eddig alkalmazott el
járással sz�mben. Mutasson rá 
arra. hogy miben különbözik 
a régi eljárástól a javasolt el
járás és mil)'en szempontból 
(anyag mtmkabér, szociális kö-
rülmé�yek. minőségjavítás, 
balec.etvédelem, importmegta
karitás stb.) előnyösebb az ed
dig alkalmazott eljárásnál. Ha 
a javasolt eljárás a régi eJjá
r..íshoz viszonyítva bizonyos 
hátrányokat is jelent, ezt is 
köteles kifejezni és kellók-ép
pen alátámasztani. Végső fo
kon határozottan rögzíteni 
kell, hOgy mérlenelve a ia;'°'1:· 
lat előnyeit és esetle7es hatra
nyait is, a szakvélemény��ő 
bevezetésre jcwasolja-e az u3í
tást, vagy sem. 

b) A javaslat alkalmatlansá
ga esetén a szakvélem::.nyező 
kellő műszaki érvekkel mutas
son rá a hátrányokra, melye_k 
mia,tt a gyakorlati bevezetes 
nép�azd:1sági szemp-:mtok alap
ján indokolatlan (anyagtöb�'.et, 
munkabértöbblet, SZOCICÜIS 

mun'cakörülnv'•,iyek romlása, 
minőséqrom1ás, ba!es�ti ve
szé/JJ fennállása stb.). Ilyen 
esetben a szakvéleményezónek 
pontról pontra be kell bizonyí
t8ni a javaslat helytelen vol
tát. 

c) Ha a szakvéleményez�, a 
benyújtott javaslat al_apJan 
nem tudja eldönteni a 3av_as
lat haszn:\lh<1tósáeát, Fn'tvele
mén,· 'ben javasnlha.tia a !!Ya
korlati kipróbálását is. A gya-

Kiváló újítókat Jutalmaztak meg 

Csapó JAnos 

SzakSizervezetünk és a vas
úti főosztálly 1963-ba,n � 
cé.llki tűzéseket tűzött kii az 
újítók vers,e;n,yében. A �-
detett céJ,ütii2Jés.c.Jklnek m�e
leUlen három újítót énté!kes 
ju�omba.n rész.esitettek. A 
le,,,o;jobb eredményt 10 darab 
úJításávai C�pó János, a 

S1JQl1nookl fűtőház doJgiorzója • 
érte el A második helyen 
Debreczeni József, ugyancsak 
a s:wLnoki rutőlház ddlgoz.ója, 
a harmad.ik hecyui peddg 
Hanisch Károly, a Távközlő 

Fen,n,t.aatási Főnökség 
.zetője érte el. 

Debreczeni József 

Banisch Károly 

A verseny ér1tékelésére és 
a �emcllt pérurjurtalom 
átadására szeptember 22-én 
került oor a fóo�t.ácy Szív 
utcai k!,u'bhelyiség,é,ben. Csapó 
János 5200, Debreczeni Jó
zsef 1460, Hanisch Károly pe
dig 4250 forint pénzjutaJ.omban 
részesült. 

Kik igényelhetnek kártérítést?  
AZ01k a dolgoz&:, akiket 1961. 

áp-rilis 1-e után az üremben, 
vagy a mururohe�yen baleset 
éPt és emiatt vagyoni ká
rrnk lreloet.'<�.zet-t ha az 
ügyben még jogerős bírói 
íté'.cl ruincs - kárt.ériliést iglé
nyelhetn.elc. A mur.1kálba me
ne,t és or,_...a,n jövet tJörtén,t bau.
eset ece• én csa�c a.k.k01r lehet 
kártérítést igényelni, ha a 
sérülés úgy követlkez,e,t,t be, 
hogy a dolgozó a váll'1aJaJt szál
lí tóeS12iköz1é111 u ta.rott. 

Ha a do:!g-o<ZÓ a baleset ki>
ve,ckeztébem meghal, a háta-a 
ma.radt hozzátar,t;m,ói jelen,t
hetrm!c be i:géalyt a k,eletikerett 
károk mel,téríltésére, Hozzá
tarto.zónak tekiniwndó: a szü
ló, nagy�zilló, az örökbe foga
dó és nevelőszülő, a gyer
mek, az örökbe fogacwtt és ne
t•elt (11Jermek. az unoka, a 
testvér, a házastárs, az élet• 
társ, a házastárs szülője, nagy
s�ülője, gyerme1oe, unokája 
6s testvére, valamint a test
vér házastársa. 

A kárigény bejelerut.ésére 

keresóképtelieniné viagy mun
kakép,t,e[enné válás esetén a 
felgyógyul-ást követő 30 na
pon belül - haiLá:l esetén a 
baleset bekövetft<e:ziését köve
tően azonmall - kell a s.w!,gá
lati főnökség)nek, válialatve
zetó.ségm.ek a dol.glozó, wigy 
h=átairt:>zója figyelmét fel
hlvnd. A kárigényt annál a 

szolgálati főnökségnél kell be
nyú;tani, ahonnan a felhívást 
kapták. 

A bejelletés,ben résl'liletesen 
fel ke'.il tün.tetmd a balesetbő!l 
loeletlkezó károk,at. A dolgozó 
halála esetén a bejelentést a 
hozzá,�k tesZJik meg. 

Milyen károk megtérítését 
lehet igényelni? 

LegfcmtcsaJbook: a táp-
pénz és a bér közötti külön
bözet. az egyeruruha és a 
termés.retbend juttatásaik pénz
bemd érl,6,..ke, melilékíoigJla;Jko-. 
zásból származó kereset, a ru
házatbain, haszná.Ja.-q tá,rgyak
ban kelct.ke?eH: károk, a g;yó
gyuMshoz szük�...ges, feljaví
tott � köHis�. 

A dalgozó ha,Járr,a esetén a 
hoz.zástartc,,rk az elveszett tar
tás, köLtségek, a temetkezéssel 
;áró költségek és kiadások 
megtéritését is foérhetik. Ha a 
jövedelemlkiesés, v,a.gy a költ
ségek hOOS2l8lbb időn át tair
tana.k. kénhelió a kártérítés 
hav.i járadé!k:kén,t va:ló meg
,l•H,ipítá5a. A bejelentett lcá:r
i .. �-,y jóváhagyása utám az 
em:,.írrá06 szarv intézikiedtik a 
ká1·öss.zeg klifizetésiérol. A k:ifrl
zc'ést a SIZclgáLati főnökség 
=!:ö:zJi. Amenl!lyiben a dol
gozó úgy érzi, ho,,ay kárté
rité si i!}é-nyével kapcsolatban 
.sérelem érte, panaszt ter
jeszthet eló a vá.Ualati egyez
tető bizottsághoz. A panasz 
e!őterjeszté;ének két hónapon 
túl is helye van. 

A S1Za'kszerverelmefk: köbe
lesség-e, hogy a dolgoz& ér
dekeit képviselje, jogaikat 
védje, ezért a kárigény beje
lentését a szakszervezeti bi
zo,ttsá,g,dk is .lrezdemén1Ye2lhe
tik. 

Az utóbbi ldóben egyre több 
nót alka.!maznak jegyvizsgá
lónak. E munka ellátására al
kalmasak a nők, de• gond,os
k.odni �11 - a jelenleginél 
jobb - laktan11al elhelyczé• 
sii.k.rlll pihenésük biztosításá-
r6l. H�onlóak a problémá!, a 
női munkásszállások esetében 
is. Budapesten a BVKH-ban, a 
MA V Adatfeldolgozóban, a 
MA V Kórházban, de máshol 
is, ahol nagy számban foglal
koztatnak nőket, nagy gondot 
okoz -, még átmenetileg is -
a vidéki nódolgoz&: elhelyezé
se. Ennek a problémának a 
megoldása sürgetően jelen tke
zik a nők nagyobb számú fog
lalkoztatása esetén, mivel a 
munkaerószükséglet és mun
kaerőkínálat helyileg elkülö
nül egymástól. 

A vizsgálat során 1s tapasz
taltuk, hogy a mosdó, fürdő, 
öltöző, WC-helyiségekkel való 
ellátottság nem kielégítő. Ez 
fokozottabban jelentkezik ott, 
ahol nódolgozók is vannak. 
Egyes területeken, mint pél
dául a Keleti Műszaki Kocst
szolgálatnál, a székesfehérvári 
fútőháznáZ már megoldották 
ezt a kérdést. A szolnoki jár
műjavítóban 40 fős női fürdőt 
létesítettek, a miskolci fűtő
házban bővítették az öltöző
és mosdóhelyiséget. Tatabá
nyán és az ómilikolci pálya
fenntartási főnökségnél előző
leg más célra használt helyi
ségeket alakítottak át ön tevé
kenyen szociális rendeltetésre. 
Ezzel szemben számos helyen 
nincs a nők rész.ére öltöző, 
mosdó és fürdő. Az Utasellátó 
18-as és 9-es üzeménéi egyál
talán nincs, a Nyugati Mú
sza1ci Kocsiszol gálatn.ál kicsi 
és korszerűtlen a fürdő, 250 
nődolgozó részére mindössze 
10 zuhany van és a vízellátás 
sem kíelégító. A Nyugati pá
lyaudvar személypénztárosai
na'k nincs biz.tosítva meleg 
folyóvíz. Szolnok állomáson 
férfiak és nők rész.ére egy 
fürdőszoba áll rendelkezésre. 

Több 
gyermekintézményt 

Gondot és nehé?séget jelent 
a nődolgozóknak gyerme1:eik 
bölcsődei, óvodai és i�kol ás 
napközibe való elhelyezése. Az 
Uzenú és tanácsi gyermek-

3 6 szocialista brigád 

A.z eddig felsorolt nehézsé
gek ellenére a vasúton dolgo
m nők munkakészség,ável, ter
melési eredményeivel, munka
fel!yel.mével a vezetőik többsé
ge" elégedett. A nólc munkáh?z 
való jó viszonyát b1zonyit3a, 
hogy az utóbbi 5 é,vb!n S� 
szodalista címért kuzdo bri
gád alakult, amelybóL 36 el
nyerte a kltüntetö címet. Ezen 
túlmenően vegyes brigádok
ban mintegy 2300 nő verse
nyez. A szocialista brigádmoz.
galom kiszélesítésére a buda
pesti nőbizottság tapasztalat
cserét szervezett a Keleti, 
Nyugati Déli Műszaki Kocsi
szolgálat nöbiz.ottságai bevo
násával. 

A r �k munkában való 
helytállusát bizonyítják a ki
váló és érdemes vasutas ki• 
tüntetések adományozása is. 
1958-ban kiváló dolgozó okle
véllel 554, 1963-ban 877 nőt 
tüntettek ki, jelvényt 1958-ban 
144 1963-ban 249 dolgozó nő 
kapott. 1958-1964-ig '.kor
mánykitüntetést 24, kiváló vas
utas 51, érdemes vasutas ki· 
tüntetést 224 nő kapott. 

A nők foglalkoztatására vo
natkozó törvényeket, rendele
teket a szolgálati helyeken be
tartják. Tapasztaltuk, hogy 
különösen ügyelnek az anyá-
kat és a terhes nőket védő 
törvények betartására. Szak• 
szervezeti szerveink sokszor 
közbelépnek olyan esetekben, 
amikor a leendő anya nem 
gondol saját és gyermeke 
egészségére, ragas:1Jlrodik a 
12-24-es szolgálati beosztás
hoz, llletve a megszokott mu�
kaköréhez. Szülési szabadsa• 
got szoptatási időt a rendel
ke,'.__-<seknek megfelelően bizto
sítják. 

A vizsgált helyeken számos 
értekezleten, valamint panasz
levelekben felteszik a kérdést: 
- ez szakszervezetünk VI. 
kongresszusán is napirwmden 
szerepelt -, miért nem kap
ják meg a vasutas dolgozó nők 
más területen dolgozó férjeik 
részére a kedvezményes uta
zást, hasonlóan a közlekedés 
más ágaihoz. Sajnos, erre 
mindeddig nem kaptak érdem• 
leges válas�t. 

összegezve az elmondotta
kat, a szakszervezeti munka 
egészének szerves részévé 
vált a nők körében kifejtett 
tevékenység. Évről évre mind 
nagyobb számban és szélesebb 
területen vonjuk be a nőket a 
szakszerve:,eti ügyek intézésé
be, a vasút szállítáSi felada
tainak teljesítésébe, a szociá
lis feladatok ellátásába. A he
lyesen kialakított szervezeti 
keretek nagymértékben hozzá
járultak a munka tartalmának 
és színvonalának további eme
léséhez. Ami pedig a nők 
munkakörülményeinek, szo
ciális ellátottságának további 
javítását illeti, ezt a feladatot 
a szakszervezet. a vasút veze
tői, a gazdasági vezetők támo
gatása néllcill nem tudja meg
oldani. 

V. F. 
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A NOHAB-OK ÚTJA SEM MINDIG SÍMA ... 1 Egyetlen dugattyú sincs a raktárban 

cs a pszege, s s:oétsza3rad t a 
szerelvény. 

Az Északi Járműjavítóban anyaghiány gátolja a darabszámos terv teljesítését 

,,Orségváltás'• Debrecenben. 

Kicsit irigykedve mondta az 
egyik gózmozdonyvezető: 

- Hja kérem, könnyű a 
NOHAB-osoknak. Fotelból 
nézve még a pálya is egyene-
1ebb! 

Egyenesebb? Ki tudja . . .  
Minden elképzelésnéJ többet 
mutat a gyakorlat. Lássuk hát 
a NOHAB-ok útját. Onnan a 
fotelból, fentról, a vezérállás
ból. 

Anti a kényelmet illeti, a 
fotel nem túlzás. A NOHAB 
vezetójének valóban fotel az 
ülése. Még viilanyrezsó is van 
a vezetőfülk,él>en. A „vezér'' 
munkahel11e tiszta. A nagy 
mús:r.ak.i bizt.onságra jellemző, 
hogy egy NOHAB-ot Dániá
ban, egymillió kilométer út 
után teljesen szétszedtek, s 
csak minimális kopást tapasz
taltak az alkatrészeknél. 

Egyszóval Jti túnó gép a 

meg: nem egy alkalommal elő
fordult az út alatt, hogy a 
forgalmi szolgá.lattevők késve 
adták az athaladási jelzést. 
Emiatt aztán többször is kel
lett fékezni, majd várni a ki
oldásig. Rengeteg az idővesz
teség! Nem szólva arról, hog11 
töbl> nagy raksúlyú kocsit a 
szerelvén11 végére soroztak. 
Emiatt a fék�s.nél mi,ndig be
lerándult az egész szerelvény-. 
A különböző fékberendezésú 
kocsi,k mi.att nz utolsó vago
nok hamarabb befékeztek. A 

mozdonyvezetó, miközben vár
ta a vonatsuú.adást, ,,áldot
ta" a s;;erelvény öss::eállítóit. 
Kismicsk.énél alig volt jelzó, 
ahol nem kellett várni, lassí
tani, vagy teljesen megállni. 
A késés már másfél órára nÖ-
vekedetL 

- Micsoda kocsivizsgálás -
,érgelődött Káránd.i János. 
A váltópár Debrecenből 

ótt. Hajnali háromra rendel
ék ki óket. A vonat pec!jg 

�sak 6 óra 46 perckor indul
' atott ki az állomásról. A ké-
• és nagy, s Püspökladányban 
újabb műszaki hiba állította 
meg az 1771-est. Hónfutott e-gy 
kocsi. Ki kellett sorozni. 

A NOHAB vontatta szerel
vény végül is négyórás késés
sel érkezett Szolnok1-a. 

Mmt már erről részleteseb
ben beszáimoLtu:n,k : szaksiz.er
vezetÜTuk köz;ponti vezetősé� 
l<1c,"'lltóbbtl ülésén fogiLalu<.oz.ott 
az ŐS2Ji smllitási feladartok
kaJ. Lindner József vezérigaz
g,a.tóhe'.yettes többe� között 
nycmatélkk.ail beszélt arról, 
hogy igen scik t�inmjva!ló vár a 
járműjavítókrn. Emlékeztetőül 
idézünk szavaiból : 

,.Nagy fe/,adat vár a jármú
javítókra. Annál is irokább, 
mivel k.evesebb gózmozd,o-nyt 
javítottak, mint tavaly, uguan
a.kkor meg·nótt a viLlamos- és 
Dies�l-m-;zdonyok javítási át-
futási ideje is." 

Lelkiismeretesebb munkát A járműjavítóknarr< arz ószi 
E · lt h · t , t ro· ·té hó7apo!<ibnn valóban többet nnyi vo a az u l - kelU p•r<Ht1.1J.1<á!l111•iulc - időben m:te. T�ulságként pedig '.1 l gyc,nsaboon és �,inóségben kovetkezoket kell elmondani: j kifogástaJaruul kell vlsszn:ada NOHAB-ok hasznosltása el-

1 

niuk a for-e•�·!oannak a futó� sőrendú felad0;t, ez: követe_li és főja,-ítá�s mozdonyokat, meg a gazdasagossag fokoza• kocsi•kat. 
sa. A gyakorlat azonban mást . , . 
nutaL A kül„ f'l • ,k" S nuvel a villamos- és Die-
•. _ on � e_ musza 1 sel-mozdonyok gyor.s, minóhibák mellett pel<l;ául renge- s,ég:Jeg kdfogá._<a:tarran javítása teg a késés . • A késés �v�rt e1sőrendű feladat, eHá1loga.1-dk�z- a_ vezeLő és a kezelo . er- tunik az :E:..c:zaki J:ímiújavltes1,te.seben. Olykor 6-8 orát tóba ahol az elél't eredmé-

is kényszerű. várakozásban I n,-ek gondo'< utá:n érde'k-töl_tene� táv?I a családtól. iootÚnk. Jók,;,. kopogt.atttm'., Mar _e.eve faradtan lepnek be a szao'.,szervezeti birottságszolgála tba. ra, al.lg fél órával arelótt 
Ismeretes. hogy a záhonyi kapták me,g a tervosztály au

vonalon most süru a vonat- gus,;tus havi jclcntés>�t. A szá
forgalom. Az azonban tény és raz adat.ok szaval<'!rnl „ilh.tszt
egyáltalán nem „objeiktiv" kö- rálvn", hamaorosan me�<-leve
rülmény, hogy - mint p�l- nítették az üzem mun!káját. 
dáink mutatták - a kocs-i-
vizsgá.iók, forgalmi szolgálat- Biztató eredmények tevők és mások ll'lkl isml'rclc-
sebb munkája hozzájárulhat
na a menetrend betartás.:\hoz. 

NOHAB. De kérdés, hogyan 
bannak vele? Kihasználják-e 
;ó tulajdomaga,it? útunk vá
laszt adobt a kérdésre. 

Végeredmé..-,yben a NOHAB 
bebizonyította, hogy a ko�sze
rú vonóerő még nem minden. 
Párosuln,ia kell a lelkii6mereA 25-ös térkömél pedig be- tes szolgálat.ellát.ássa!. 

ütött a „krach". A:z. egyik va
gonnál kiesett egy csavarlánc 

V<iílalatunk 109 száza
lékra teljesítette augusztus ha
vi ternét, a korrigált terv pe
dig 107,5 százalékra alaku.!t. 
Elégedettek lehetünk a 107,4 
százalél.os termelékenységi 
eredménnyel is. Darabszámos 
tervünk a.wnban már l«wés
bé alakult ilyen kedvezően. 
Igaz, amit nem javítottunk Siltő Gyula 

Indulás 10 perc késéssel 

F�yeslitkéról mdultunk az 
1771. sz. tehervonattal. A ve
zet.ó, Kiirdndi J ti nos 25 éve 
van a MA V-nál, és másfél év
til.edes tapaszlalattal rendel
kezik a motorvezeté ben. A 
segédkezelő, Luczi Mihály is 
tapasztalt vasutas. Rajtuk ki
vw csalt a vonatvezető van 
a srerelvényen, ami 146 ten
gellyel közlekedik, és 1664 ton
nát továbbít. Ez nem sokat 
mood az utazó ember számá
ra, ám könnyű ellkép7.elni a 
terhet és a szerelvény nagy_ 
aágát, ha arra gondolunk, a 
tehervonat hossza töl>b mint 
700 méter volt !  Ezt a távot 
még lefutni sem könnyú • . •  

Határozottabb · . . · 

műszaki szervezési intézkedéseket 

Szép volt az irdulás. de egy 
pere múlva már meg kellett 
állni, mert az egyik vagonról 
leesett a vészfékváltó. Tíz perc 
késéssel indulhatunk tovább. 
A vezető rákapcso1na, hogy a 
késést behoz:r.a de Kisvárdán 

Alig több, mint két hét telt 
el a kiemelt csomópontok kü
lön célk:Ltúzése!nek megh.irde
tése óta. A tizenhat csomópont 
töhbségén gazdasági vezetők, 
mozgalmi szervek, szocialista 
brigádvezetók, szakszervezeti 
aktivisták közösen tanácskoz
tak az elvégzendő munkáról. 

A célt szolgáló szervezési 
inté2lkedések egész sora köve
ti egymást_ Javul a fegyelem, 
nő a személyes felelősség és 
esők.ken a felesleges részműve
leti munka. 

Ismerik a feladatokat 
kÉsón állítják a bejárati jel- A komáromi fűtőház dolgo
zót, az állomáson meg is kell zói és vezetői is készek a cél
állni visszajelentés hiánya kitűzéseket teljesíteni. Ezt a 
miatt. Ajak térségében ismét törekvést bironyítják a veze
meg keU áUni. Húsz kilométe- t:és résreról eddig megj;etit in
re, sel>ességgel cammog a tézkedések és a dolgozók lel
NOHAB, noha hatvannal is kesedése, munka.lendület.e. A 

1::ialadhatna! Elóttünk egy las- töbl>letmunkáMl eredő felada
llÚ szerel vény halad. tgy az- tokat a vezetés meghatározta. 

tán alig 10,2 k!ilométeres út A kollektíva egyes csoportjai

után a tehecvonat késése már val, tagjaival külön is megbe-
43 pere, s7.élték a teendőket. Az így 

meghatárowtt részfeladatokat, 
célkitűzéseket csoportosították 
és a felelós dolgozóknaik írás
ban is kiadták. 

- Ha a forgalmista öt per
cet vár az előttünk jaró las
lÚ, gőzvontatású szerelvény 
índítálával, akkor nincs késé
iünk - jegyezte meg a keze
lő. 

11:rthetetlen is, miért enged• 
t&ek egy lassú járatú szerel
vényt a gyorsal>b elé. A gaz
daságosság közismert a NO
HAB-okinál, de így bizony, ami 
�jönne a réven, az elmegy a 
vamon. 

Nem áll a jelző 

Nyirbogdányig már köny-
nyebb a mozdony útja, még 
a hatvanas sebességet is el
éri, de a bejárati jelzőnél me
lint megfogták a szerelvényt. 
Utána kitérőbe áUt a jelző. 
Centizni kellett, a nagy sze
relvény nem 1elte a helyét 
ezer! a kis állomáson. A kiésés 
mm.- ötven perc. 

Kemecsénél a bejárati főjel
ző ismét megállásra késztetett 
ben.ni.inket. Hadd jegyezzük 

A fűtőházban tudják, értik 
mit miért kell tenni. A cé!kí
tíí.zés menrruorsit:ía a hiánuzó 
anyagok gyorsabb beszerzését, 
csökkenti a mozdonyok javitá
si idejét, s ez itt most két moz
donyt is jelent a for(JJ.lom szá
mára. Jelenleg is célki túzés
ben meghatározott mozdony
állag felett van az üzemképes 
gépek száma és a verseny ide
je alatt is tudják azt tartani. 
Saját tapasztalatulroól tud
ják, mi a jelentősége a ren�
szeres karbantartásnalk és .nut 
jelent, ha a személyzet hibá
jából történik meghibásodás. 
A fútőháziak azonl>an egyedül 
nem teljesíthetik a csomópont 
célki túzéseit. 

Az állomás dolgozói is ké

szek a többletfeladatok telje
sítésére. Bár a vezetés késle
kediik a részfeladatok megha
tározásával. Sok még a felad<á, 
de sokat ke!J tenni a Budapest 
-Győr közötti vonalon a vil-

lanygépfordák 
Is. 

megjavításáért dési tervben rendes közleke-

A viUanygépek nem tartják 
a fordát 

A fűt6ház mozdonyai a far
dát túlnyomórészt tartják, Elr
re joggal büszkék. De nem 
tartják a fordát Cl villanygé
pek. A csomópont vonat,ainak 
többségét villamosmozdonyok 
továbbítják. Ezektől a gépek
től várja mindenki az eredmé
nyek javulását. 

Az új menetrendben célsze
rűnek látszó villany-gépforda 
készült. A fordál>an júliusban 
75 esetben 218 órát, auousz
tusban 92 esetben 285 órát, 
szeptemberben, a különcélkitú
zés 6 napján 17 eset�n 67 
órát vártak gépre a vcmatköz
lekedésí tervben rendes köz
lekedésre kijelölt v011.Cltok, Ezt 
a kedvezőtlen helyzetet tovább 
rontották a gőzvontatású forda
vanatok ácsorgásai géphiány 
miatt. Júliusban 79 esetben 
159, augus2ltusban 10 esetben 
130, szeptember 6 napján 16 
esetben 34 órát vártak a vo
natok 

A:z. igazi ok: a fcmiák mű
smki hiányosságai, a forda

szervezés és fegyelem lazasá
gai. Elrmek megszüntetése ér
dekében legtöbbet Komárom 
állomás, a vonal, meg az igaz
gatóság illetékesei tehetnek és 
kell is hogy tegyenek a jövő
ben. 

A fűtőház olkmányain JU
liusban 2725, augusztusban 
2986, szeptem� elsó tíz nap
jában 1051 perc mozdonyvára
koztatást tartanak nY-il ván for
galmi okokból. Ezt több mint 
112  óra! A:z. ok, melyet az 
okmányokon olvashatunk: vá
rakozas vonatra, vonatösszeál
litásra, vonatfelvételre, kész 
vonatl>ól kisorozásra, kalauz
kocsira, azámadásra, szakasz
ra, vonaitvezetőre, aláváltás 
miattí ki.siklás elhárítására. 

Sok a céprevárás 
Két hónap és 10 nap alatt 

Komáromban a vonatközleke-

désre kijelölt vonatok közül 
349 vonat várt gépre 893 órát. 
Az állomás hib:íjából 84 alka
lommal 6762 percet vártak fe
leslegesen a fűtőház gépei, s 
természetes a vonatok elegyei 
!s. 349 vonat gépre várása vo
natonként 40 kocsit számolva 
13 960 kocsi kiesését jele'/1.ti. S 
hogy ez -mit jelent a kocsiin
ségben, azt mindenki könnyen 
megérti. 

Ezeket eddig nem elemezték 
az állomás vezetői, sem az 
igazgatóság illetékese!. Talál
hat!Dának tennivalót a7 irányí
tó és forda készítő szervek is. 
Hogy ez így van, azt a követ
kező példa is jól szemlélteti. 
Szeptember 22-én a 92. sz. vo
nat nem közlekedett géphiány 
miatt. Elegyét a 98 /a sz. vo
nat továl>bitotta, ami - szin
tén géphiány miatt -, 22-én 
19 óra 52 perc helyett, 23-á-n S 
óra 5 perckor indult! S hogy 
nem minden hibaforrása. adó
d�k a géphiányból, arra még 
egy személyes tapasztalat. 
Szeptember 25-én a 2287/b sz. 
vonat 13 órai mdulás helyett 
13 óra 45 perckor nyert ö.sz
szeállitást és utána kiderült, 
hogy „vörös bárcás" kocsit is 
besoroltak, de csak azért, 
mert a bárca a „túlsó" olda
lon volt! 

A csomópont kocsitartózko
dási helyzete is jelzi a tenni
valókat. A terv alatt marad
tak márciusban 2,7, júliusban 
2,6, augusztusban 3,2 -nappal. 
A helyzet reális elemzése, a 
feladatok r,yilt, őszinte megha
tározásán, megfelelő műszaki 
üzemszervezési intézkedések 
megtétele, a vezetés legfőbb 
feladata most Komáromban. 
Ne felejtsék, most nemcsak a 
külön célltitúz.és teljesítéséért, 
a velejáró jutalomért kell küz
deni. A korábbi becsület meg
tartásával, évi munkájuk er
kölcsi, anyagi megbecsülésük, 
esetleg felemelt üzemi Jutalé
kuk biztosításáról van szó. 

Kovács János 

meg az e(ll/ik típu.sú mozdony
ból, azt pótoltuk a mási:kból. 
Vég,eredményben nyolc javí
ással marootunk adósak 

mondta Baranyai Zoltán, a 
szalkszelrvezelbi l>i.zottsá,g tit
kára. 

- Hogy áilll111ak éves vi
szonylatban? 

- Elöljáróban meg keU em
lítenem, hogy eredményeink a 
vJra.kozásnak mell'fele!ően aia.
ku!(a,k: jóváhagyott és kcTri
gált tervünket túlteljesítettük, 
ao e/.óbbit 2,8, az utóbbit pedig 
1.3 s:á;;a.lélci,al. A termelékeny
r..tgi tert'ünket is 100 százaLé
kon feilül, 101,68 százalékra 
teljesitettük. 

Flzu tán a villamos.- és Die
sel-m0121d011J,yok ártfurt,á,sd idejé
ról érdek�ód,tür .. k. A köveit
k� választ kaptuk: 

- Sajnos, csak egyes téte
lekben t1.dtulc l>etartani az át
futási id.ót, a legfont?sabb
nál. a villamos- és Diesel
mnd.onyoknál túlléptük. Pél
dául a Di-,sel-mozdonyoknál 
é1·2s szinten 16 nap a túllé
pés. 

- Minek tulajdonát.ható ez? 
- Kizárólag a:: anyag-, il-

letve alkatrés::hiánynak. Hosz
srú lenne felsorOt!ni, hogy a 
vi !lamookésizü lékektól kezdve 
mi minde., nem énkez.ett be 
ha,M:rldőre a v:ílllaJ,athoz, vagy 
egyánotailián meg oom �üldJték, 
Itt kell.ett helyileg megoldia111á 
az ezekből eredő µroh!émá
kat. 

Temesi Bélától, a Diesel
műhcl_y vezetőjétől a követke
zó felv.i:1,ágosítást .kiaptuk: 

- Darabszámos tervünloet, 
futó- és főjavításban egyaránt, 
teljesitetfük. Azt his:,;em, nem 
túlzc•k, ha a?Jt rn,:,aid,om, hogy 
az idei tervteljesítés és az 
á tfu tá51i i dó betartása egyet-
1 en tényezórol, az anl)'ag1elMl
tástól függ. Kirívó -példaiként 
megemlítem a 135-ös típusú 
mozdonyok javításána!k ne
hézségeit :  egyetlen dugattyú 
sincs a raktá1'oan, holott 500 
darabra le1ong sziíkség. Tudo
másom szemint töl>b mint két
száz 135-ös típu..-saú mozdorr>Y 
szalad ao: ors,zágbain. 

Figyelemre méltó javaslat 

- Van-e a.roa remény, hogy 
az utc,Jsó negyed.évben csök
ken az átfutási idő? 

- Véleményem szerint van 
rá remény. A magunk ré
széről mindent eLkövetünk, 
hogy a mozdonyokat ponto
san, legrosszabb esetben mi
nimiá-lis loéséssd adjuk ms.,za 
a fO'T'gal,om'IUIJk. Még az 
any-a,ghiánv' ellenére is. Más 
me�ldás is van az áltfutási 
idő csökllt.enotésére. Pontosab
ban aonról van szó, hogy h.e
l ues lenne. ha az M 44-e3 tót
állásos felü.Zvizsgálást a futó
ház véaezhetnk B j!wítás kere
tében. El>ben az €Se't,ben nem 
k�JJene a !_lépekineJk hossza b<b 
ideig ná:l'Ulllk ve50tege1niük. 
Jelenileg is hat iilyem jótállá
sos mozdooy vár felül vizs
irála1lra - mon<bta befejeresül 
Temooi Béla. 

Tamás Menyhért 

CU KORRÉPA KAMPÁNY 

A Sarkadi Cukorgyl\r augusztus 29-én a tervezettnél 
három nappal előbb megkezdte az új cukorrépa feldolgozá
sát. A gyárba é1·kezó szálFtmányok nagyobb részét magas
nyomású vízsugárral ürítik ki a vagonokból. 

Kalauzkocsik a holtvágánvon 
Az őszi szállításdk végTehaj

tása mellett már megikezdő
dött a felkészülés a téli forga
lomra ,,(1 téli felkészülés kö
zéppontjában az ember áll. 
Róla gondoskodunk, amikor 
rendbehozatjuk az épületeket, 
megjavítjuk a fűtőberendezé
seket, s ellátjuk őket meleg ru
hával, meleg itallal. 

A felkészülés közben az uta
zókról sem szabad megfeled
keznilnlk. Ők leginkább ki 
vannak téve a hideg idójárás 
viszontagságainak. Az ó érde
kükben szólok, amikor felhí
vom az illetékesek figyel
mét a kalauzkocsikra Jelen
leg ugyanis a javításokra vá
ró kalauzkocsik tucatszámra 
állnak az állomások holtvágá
nyain. Acsádon mintegy •o. 
Ercsiben 15 darab javításra 
váró kocsit számoltam meg. 

Nem jól van ez !gy, hiszen 
telepállomásaink kalauzkocsi
hián.nyal küzdenek. Előfordul, 
hogy mé.g olya,n vonatokhoz 
sem tudnak kalauzkocsit biz
tosítani ,  amelyeket a menet
rendben áru- és P9ggyászszál-

lításra jelöltek ki. Most, a téli 
felkészülés idején, ezeknek a 
kocsiknak a gyors megjavítá
sára is nagyobb gondot kelle
ne fordítani. 

Foki István, Budapest 

NEMES CSELEK(DET 
Férjem 1963. december 20-a 

óta tüdószana tóri umi ápolás
ban részesül. Két kiskorú 
gyermekkel nehéz helyzetben 
élünk. Férjem szolgálati he
lyén, Fegyvernek-Örményes 
állomáson azonban nem feled
keztek meg rólunk. A közel
múltban Barcsa Gyula párttitl 
kár, BiTó Gyula forgalmi szol
gálattevő és G. Nagy Endre 
szakszervezeti bizalmi kézi 
erövel az összes tüzelónket ha
zafuvarozta. 

Ezúton is köszönetet mon
dok az önzetlen támogatásért! 

Farkas Dezsőné 
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\hol járni, élni tanítják az embereket 
- lntézménvünk olotóber 8- melyen újból megtanultak jár

án ünnepli egyéves születés- nd. 
Hornáth Ma,·ika és Bernáth 

Ila' a tizenhétévesek vjdámsá
gával tért,sk viss.za az ebédről . 
Összefogódzva, önfeledten lép
deltek a sín,Eíl< között. l\18J!"ika 
az „öreg" vasutasok: ott,ho,
nos biz,tonsá"'ával (két éve 
ool

0
�ozot1 a MA V-nál), Ila az 

elso naposok ámuló izgalmá
val. Marc,us eleje ,:o!.t. A ta
t:,as_z miig _csak igc!ret .a ny6r 
orome meg tavoii. Van miről 
beszélni a két újdon&ült ba
vátnönek. 

napját - tájéko,z;tat az utóke- - A két dorog, kislány a 
l zelö orvosa. - Ne·m k6rh<iz ez, szerencsésebbek kózé tartozik 

valami egészen más, új dolog. 
Mi nem a. betegséget kezeljük, - vesz, at ÚJból a szól a dok
magát az embert a.djuk t:is�- tor. - lde;eben kerú ltek hoz- , 
sza. a.z életne.',. /de llf!IJan' :  zá nk, si1<erult szervezetüket 

A szavak helyett tetteket 
ol,a.n emberek kerülnek, akik ,arásra a.lkalnuzs a/fapot ban Minl már ann.viswr az el
eli:esztettélt karju.k.1Ú, lrli.,11.,a . tartani. De képzelje el ni! múlt évek folyamán, most is 
moz�képességüket. A mi fel- van, Iza eddig otthon, ' ,·agy J nagy erőpróba előtt_ állnak a 
adtitunk: megtanítani járni, kórházban feküdtek rolna. Ya_s_uta_sok._ Ilyenko1: osszel az 
élni ö!,et. A kü;önoozö mozgásszervek 1 1d0Jaras v1szontag_.saga . mellett 

Nem kórház. Az orvoson h h . 
1 

• sok e,;e ben a mus1.ak1 felte-
nina, fehér köpeny és a fö . .imai: =szaknak a feho telek hiánya, a nem megfelelő 

munkakörülmények i� megne
hezítik a szolgálat ellátását. 
ElsÖ5orban a vasút vezetőire 

t·ár a.z a feladat.  hogy mindent 
elköi:es�nek a dolgozók mun
kakörülményeinek javttásáért. _Ahogy kiléptek az �..y;k ko

�-tsor mögül. szívük görcsbe 
rá,ndull a rémülcttúl. Két si
kcly olvadt eggyc! a. fé!<csi'<or
gá.ssal. A tartalékmozdony 
elgázolta ől·et. Vijjogva szt
guldoH velük a men-löautó a 
doro�i kórhá2 11:J.a. A sebész�k 
még az.nap három. ali,g nfüe,y
sé fcrmásodó lábra mondtak 
ki halálos ítéletet. 

gyógy�zer a bordá,fal. meg a . �letmódh,02: es m1re mei;kap
televiz:ió, Az egvik a test, a Ják a muvegtagot, nem tudnak 
ml ,ik a léiek nt"\·osság!l. · talpraálln.i. Gy<-: mehként kell AZ J G É '. \  JOGOS 

Sorsdöntő napok 

Héi hónap múlt el azóta. 

J\la.,·1 ,,.H és I!át egv csinos kezdeniük járni tanulni.  Ezért 
k:� szobában 1a.lá-1jutk. Kár- feltét,le-nül szüi-.sége ·, hc,gy A �•zakta_nács elnöksége má

t.raznak, Besz<?lgetésre bírom minden csonkult, funkciú- �ods_?r tu�t.e . naptr�nd�e az 
őket. KevesP.t a múltról, so- csökke:,Jssel . · g;i ul bet " 1  uzem,_ s_wc,alls letes1tme1:-v� 
kat a jövór&l. , .. . , ;' . ;: 0 

.• _ 
0 

,. , , :0 problemamak megntatasat. 
1,J 1 

• h 
m,elv.:i,c, Jelen ,ezz�k na.unK. Nem vé' etlen hoov szakswr-- e �m m.ar arnarosan. \. ,_ • t  ki::;' •· , J. _ i • hJ • 

/-.ész a lábam - új�J?olja Ma- '. "": ''ici':Y• a ;'J_Ce.me :� se- Yezetur.k elnöksege is hasonló 
rika. - Olyat kapok, amire g,.te:_,e -� gyo�vu:a,,.c.oz • . ' cgi;;- sullyal tár_gyalja egy-<;gy szak
harisnyát is húzhatok - és cs-lnalt= a sol'-"zor fo, asztó, szol"á:atnal a dolgozok mun
min,tegy hiúságát je.:ez,:e. i'!"a- fajdalmas gyakorlatokat, és kakörülményeinek alakulásút. 
zít a hatalmas.ra iorl'?yoz!'\t látva a ub:')ie!, gyc-gyulását - A munkafeltételek, a szociális 
konlyon. - Októberben má1' egyre inkil>b érezték és érzik, 1 e!J.hott.ság (öltöző. fií rdö, me
ta!án ki is mehetek. Az itt ka- hogy van remény, ,·:in :zá- l l.egedó, WC stb.) híányossáaai 
patt gya 'rorl.ó lább,zl már egész mukra is lehe<tvség vissza- 1 indokolj"k ezt Ahhoz. hogy 
jól m_egy a járás. Méq tán- te11ni az életl>e. 1 helyes_ értékelbt tudjunk 
colni 1s megta nultam. No nem Hét hónapja 1.1<l"'t a küzde- j adm. ismerni kell azokat az 
ti,isztel ni, a.z_ már ._nem di- 1:m,. Több m,nt 200 napja or- ii:,tezkedés<-ket. amc:ye', ha!�i
'L"!t· H'XlJI mtt csinalok, ha vosc k, ápo:ó.,, gyógytorn:í- l sara ;avultak a foglaHwztalas 
k1meqyek? Elsőrorl>a n tanu- s1ok és múszere,;,z,e:< !áradt:\Z- feltételei, a munkakörülmé-
lo�. illetv� ta nulunk . . A :-•á_n nak azon, hogy egy nLárcius nyek, • 
nyttva _elottu.nk az elet, hi- etej, figyelmetlen perc áldo- Jelentos az a fe,ílödé-. amit 
szen meg nag,yon fiatalok i,a,.- za.tait i,isszat·ezessék az életbe. a pályaépít6i és palyaíenn t.ar-
gyunk. Bernáth Ila a baleset napjána:,; 

tási szakszolgálatnál a nehéz 
fizikai munkát igénylő mun
kafolyamatok gépes'ilésénél ta
pasztalunk. A gépesi tés fokii 
a. pályaépítés11éi 65. a. pálya.
fennta.rtásntil 35 százalék. A 
forgalmi és kereskedelmi 
szakszalgálatnál számos új 
!'elvételi épúlet és korszerű 
bizlosítóberendezes létesült. 
Bő,·ült -, ha nem 1s a szük
ségleteknek megfelelően - a 
kocsipark. A vonóerő tekinte
tében mind nagyobb mérték
ben váltják fel a gozmozdo
nyokat a villany- és Diesel
mozdonyok. új öltózok, für
dök, melegedők, laktanyák, 
munkásszallások, üzemi kony
hák épültek. 

Porszemnyi idő. de a két 
fiatal lany életében sorsdönö 
napok. Hat hétig fe:rudtek 
Dorogon. Ifjú SZiL·ükbe belopta. 
magát a. jövőtől való -rette
gés. a két'ségbeesett félelem. 
Rokkant páriák, semnti has.z
na .koloncok lettünk - zo.. 
kogták. - És iszonyodva néz
ték megcsonkult lábukat. Bu
da.pes,lJról. a vasutass:zakszerve
zet és a MAV-'kórház képvi
selői utaztak le a bányaváros
ba, hogy felhozzák a két k;js
lányt a MAV-kórház Jávor 
utcai részlegébe. 

Vissza az életbe 
reggelén volt balescte:hárilósi 
üktacáson. Ha az elmondott�\<- ,1ÉG SOK A TE'\ :'.\ I\  ALÓ 

Igen, fti.atalok!.. s valóban ra ügyel, ma nem fal..foa)..on . . . 
tanul táncol.ni I J\Itndezek ellenere meg na-

nyitva előttük az élet útja, • , , . 
11:.5 mennyi figyelmetlen em- I

gyon
_ 

si::, a t�nn�va.o.
, 

Sok 
_
a 

ber van. Csac<: · ki hánvaduk kor.,_cru1len, t!'l-�u,fol,, eges.

Drága mulatság 
jut el az utókezeio �q'· Y 

scgt�len_ s:olgalat, hely. s�o

é:.etbe t.ocna.otató falai közé, c1a l1s letes1t meny. Ez?'k !le!n
ahol egy orv és �ltoi tö- csa� � dolgozok egc3zsegerE: 
rekszenek a rokkant élet�:- ka,osa_"· hanem . a munt.:aero 
reJron6trukcióJára. aramlcisra 1s kiha Iá csal van

a szabálytalan rakodás 
Szeptember 1 1 -én a 2486. 

számú vonattal 9 kocsi idom
qCél érkezett Rák06Szentmi
há.Jy allomásról Murakeresz
túrra trieszti rendeltetéssel. 
Később még toYábbi hat kocsi 
érkezett ugyanilyen rendelte
téssel és rakománnyal. A 15 
közül két .kocsi számát is fel
jegyeztük:  427 007, 427 242. A 
rakományt szabálytalanul he
lyezték el a kocsikon, ezért a 
ju)!oszláv vasút - telies jog
gal - nem vetle á t  azokat. 

A rakodásnál be kellett vol
na tartani a RIV n. melléklet 
75. oldalán a 45. ábra f. pont
jában előírta'kat. A nehéz 
acéla.nya.g szabálytalan rako
dása sok veszélyt -rejt maga.
ban. Murakeresztúron emiatt 
átrakást kellett végezni.  Daru 
nélkül ez nem ment. Pécsről 
kellett odairányHani egy autó
daru!. Szeptember 15-én még 
nem tudták átadni a kocsikat. 

Rákosszentmihály állom.á., 
mulasztását fokozza, hogy a 
múlt hónapban már u.gya.nez 

megtö-rtent a. hibájukból. Az 
a.kküri átrakás 36 OOO forintba 
került. Most még nagyobb 
lesz a költség. Az ilyen mu
lasztások nem segítik a vasút 
gazdaság<>!! mun.káját. Mikor 
tanulják mell: Ráko•szentmi
hályon, hogy a szabály!alanul 
rakott vagont nem szabad út-
barndítanJ? (lj) 

Munkavédelmi kiállítás 

Záhony átrakó körzetében a 
balesetelháritás kezd mindin
kább közügy lenni. A baleset
elhárítási munka Jeg!őbb esz
köze a dolgozók állandó neve
lése, oktatása. Ezt a célt segí
tette elő a szeptember máso
dik felében Záhonyban meg
nyílt munkavédelmi kiállítás. 
Hasznos kezdemiinyezés volt 
az igazgatóság részéröl, hogy 
a kiállítást munkavédelmi tár
gyú filmvetítéssel bővítette, 

Eszenyi Jánoa 

nak. Csup-1n az a lcny. hogy 
m indössze 46 OOO do!go:ó ,·an 

Helyet az emberek között cllátca nagyJáb61 k!el<'gítő öl
töző-n'osdornl, arra utal. ho;:y 

- SülG még a probléma, a tett inlézkedc<c'., c ak eny
szúk a. helyünk, kí't'és a.z hitct:ék. de felszámolni nem 
eszközünk, neha. bos.sza11tó ap- tudták azt a súlyo,, őrök éi;:et, 
róságokra. kell fecsérelni ídón- mc!yet a Tlorthy-rend ·zer 
1-et, energainkat. /tt-oti 111e11 ránkhai?yo t, és amelyet az 
kell kilzde,u a biirokrácza p- elmúlt években i z,,r a ko
tetlenséc,ét·eL Dr az c <zme, vc k<'zele � htán ·a. a me�
mí'/vért kiizdiink, leLkesito - nyi.lvanulo h'?!ytclen s:remiélet 
mondja az oc,·oo. még fokozott. Szakszerve�c-

Vis zavezetik az etbe, tűnk clnöksé�c ezekre az ál la-
megtanítjak jarni ellelkd 'aZ po'okra már t-Ooob lzbcn fel
emb,,reket. de ez még nem hívta a figyelmet. 
minden. Be kcll fogadn, óket A 34 1963. évi t•irYényNejú 
az egészségesek közé. Nem rendelet és annak vasúti vég
rokkantlcént, emberké?t  kell rehajtási utasítása is meghala
heXyt adni neki� a. . ta�sada- rozza a beruházók, tervezök és lomb�n: hogy kepessege,knek! kintelezök feladatatt, kötcle•
lehefo�'?ge1l„iW?k megfelelo 

I ségeit a beruházások, fe:újitám u nkát yégezhessenek . . �em sok és rekonstrukciók eseté-alruruzsnat, egy s.zomoru el-et b A 1 ·t tt 1 f 1 v�géig tartó járadékot kell en. . _z cm •. e sz_er:·e_ t e : 
b,jztosftan;, hanem helyet az adatava 

_é� �o_!elessegeve teszt 
emberek között. Ez az utóke- a. ten·ezesi tra.nyelvek mara
zelés azonban már nem az dékta.lan betartását. A rende
orvos, nem a gyógytornász t let ertelmében. . függetlenül 
feladata. attól, hoizy az i lletékes szak-

Sándor György szervezet, szervek tesznek-e 

vagy nem észrevételt a ter
Yekkel kapcsolatban, a. töri:é
nyes előírásokat be l,ell tar
tani. Ezzel szemben tapasztal
hatjuk, hogy egyes esetekben 
- killooösen nagyobb Yolu
menű ép,tkezéseknél - a szo
ciális ellátottság rovasára „ta
karékoskodnak''. 

A Mis·kolc tiszai pályaudvar 
!el vételi épuletének tervezésé
nél például a beruházasi cél 
nem tartalm.a,ta. a. kocsirende
zők, málhazók, kocsil'i:sgál6k, 
mrgfeleló öltöző. fürdo1il'1/i
séggeL való ellárásat. A debre
ceni igazgatóság 1963. e\'i fel
új1tassal kapcsolatos magas
épitmeny1 munkámak tárgya
lásán arról gyöuidti.lnk meg, 
hogy egyes letesitménycknél 
a s;mciális jellegu epületek 
tervezését elhagyják. holott 
tudott dolog, hogy Puspökla
d;iny á llomás dolgozóinak, a 
jcJ,-nlegi szociális ellátatlansá
ga tarthatatlan. Ferencváros
ban az új mozdonyszínt már 
felépítették, Az öltöző. fúrdő 
építését későbbi időpontra 
ütemezték be, mondván, több
lépcsős építkezésről van szó. 

l\E ESSL"NK 

TLLZÁSOKBA 

A tervbíráló tárgyalásokon 
a szakszervezet munkavédel-

Mozdonyok ocskavasból 

Kisállomáson nem könnyú a forgalmi szolgálattevők 
helyzete. Vécsei László főtiszt Moha-Rakodó állomás forgal
mi szolgálattevője például a betegsége miatt távolmaradt 
váltókezelöt helyettesíti az I-es toronyban. 

(Hemző Károly felvéiele) 

Földszintes családi ház Pé
csett, a Kertváro6 utca 24. 
szám alatt. Falait körülfonta, 
befutotta a vadszölö. A ház 
körül gondosan ápolt kert, 
melynek az utca !elöli olda
lán rózsafák virulnak. A kis
kapun zománcos névtabla:  
Békei Vilmos. 

Otthonában kerestük fel a 
nyugrujas vasutast, aki moz
donyvezető, majd mozdony
felvigyáz.ó volt a pécsi fűtő
h áz.nál. 1952-ben ment nyug
díjba. Moot 73 éves, de m,o;,
gása fia,fu.los. Szü t1ke vászon
ruhát viselt, s ellenzős vas
utas sapkát. úgy lépett elénk, 
mintha. most jött volna swl
gálatbóL 

Békei báC6:i azO!ll ri lika 
nyugdíjas mozdonyvezetők so
rába tartoziik, akik saját moz
donnyal rend.ellkeznek. Neki 
is van, nem is egy, A1Ta kér
tük. mutassa meg a mozdo
nyait. 

Akár az eredeti 

Nagyon szívesen 
mondta -, tessék velem 
jön'llil.! 

Az alagsorba mentünk, ahol 
házi műhelyét rendezte be. 
Ott láttuk a 'két mozdonyt. 
Valódiak, illetve hússzor ki
sebbek, mint az igaziak. Min
den pontosan olyan rajtuk, 
mint <111: eredeti, na.uv gé'[)€-

ken. Befűteni persze nem le
het kauinjukat, de ez n,em is 
cél a guruló modelleknél. Bé
kei bácsi, amikor észrevette 
csodálkozásunkat, büs:z.'kén je
gyezte meg: 

- Ereken a. mozd-Onyokon 
a. le{l'kisebb csa1,ari17 mindent 
magam csina,lta.m. ócska.vas
ból, -rézhulladékból mindent 
kifa.ragok, a rajzok meg a.z 
emlékezetem szerint. Fiatal 
koromban évek,g jártam ilyen 
mozdonyokkal. 

Az egyik a 327-es sorozatú, 
a „hegyesorrú", a. .más.ik a 
238-as „nagylábú". Mindkét 
modell valóságos remekmű. 
Vezetöáillásuk aprólékosan ki-. 
dolgozott. Fékberendezés ük 
ugyanúgy működik, mint  az 
igazié, A türelmes mester 
sok száz órai munkával dol
gozta ki ezeket. 

- Am,kor nyugdíjba. ke-
-rültem, elhatároztam, hogy 
megépitem azoknak a. ré{li. 
mozdonyQkna.k a. Mcsinyitett 
mását, amelyekkeL egykor 
d-0lgozta.m - magyarázta. -
Ha. egészségem engedi, tovább 
fo1yta.tom ,ezt a. munkát. Sze
retném még eUcészí teni a 
335-ös mozdonyt, a. ,,kfalábú"·t 
és „Katát" a. 326-ost. 

Diákok is felkeresik 

vetlen programja Békei bácsi
nak. Dobozokat szedett elő és 
megmutatta a két újabb moz
dony gondosan lddolgozott al
katrészeit. Ütközök, csavar
kapcsok, hajtók, csatlók, csap
ágyak, kerékpárok sorakoztak 
a dobozokban. Bár az igazi 
nagy műhelyek cserejavítói 
lenének ilyen jól felszerelve 
alkatrészekkel . . .  

Most már csak szerel
nem keLL ezt a két gépet. 
Nem unatkozom majd a téli 
estéken. Na,gyon me�ieret
tem a, modellezést és öriilök, 
hogy másoknak i3 tetszik, 
amit csinálok. 

A kis mozdonyok valóban 
szépek Sok látogatójuk akad 
és Békej bácsi mindenkjnek 
stivesen megmutatja alkotá
sait. Diákok is gyakorta fel
keresik tanáraik k íséretében 
műhelyét, és ő i lyenkor el
magyarázza. nekik a gőzgépek 
működését és megmutatja, 
melyik a.lJk.atrész mirt szolgál 
a mozdonyon. 

Azóta már' útra.kelt a két 
kis mozdony. Nemzetközi vas
útmodellező kiállítás nyílt 
Budapesten. Onnan nem ma
radhatnak el Békei bácsi 

Kiderül t, hogy ez má1· m,m gépei sem. 
is távlati te1'Ve, hanem köz- L, J. 

mi felügyelői minden e etben 
kifogást emelnek a helytelen 
tervezésekkel szemben. Az 
esetek többségében az illeté
kes előadók a hi telkeret elég
telenségét hozzák fel mentsé
gül. Több e�etben tapasztal
tuk:  az előadók úgy (oglaltak 
allást. hogy a szakszerve.cet 
akadályozza a létesítmények 
kivitelezését. Már eleve úgy 
teszik fel a kérdést. ., vagy 
megfelel a létest t mény, úgy 
ahogy tervezték, t·agy nem 
építiink semmit". Hely<-s len
ne, ha az i lletékes szakosztály
Yezetók erre felfigyelnének. 
Ami pedig a hitelkeret nagy
ságát illeti, önkéntelenül fel
merül az a kérdés, hogy a je-
1 cnlegi anyagi adottságok mel
lett nem túl:áS-e egyes helye
ken a. legmodernebb letesít
ményre törekedni, ugyanakkor 
számos esetben egy vizcsap 
felszerelése is problémát okoz. 

A 34. 1963. törvényerejű ren
delet kötelezó\'é teszi a terYe
zésre feljogosított szervek szá
mára. hogy munkavédelmi 
szaktanácsadót jelöljenek ki, 
akinek feladata a terveket 
munkaYédelmi szempontból 
folulbirá.Jni. A re,idelet előirá
saft nem m rndenütt hajtották 
vegre. A tervek ellenőrzésé
nek elmula .ztása, valamint a.z 
így jóváhagyott  terveknek tud
ha tó be, hogy a [elépitett léte
sítmény nem felel meg a ter
vezési irányel\'eknek. Ez utó
lag mindig bonyodalmakat 
okoz. 

A helytelen tcrvrzés és ki
vitelezés miatt a. békéscsabai 
filtoház fémö11 tőhelyi3ége las
san egy él.'c nem üzemel, mert 
azt a szakszervezet munka
védelmi felui:yeliíje lcállltot
ta. IcFiszerü \'olna, ha a Vas
úl i  F őosztályon ellcnonrnék 
az említett n,ndc'ct c,!i>irá�a•
nak be arlását és csak olyan 
\er\'eket latgyalnának, a!N!
l�·eket a te,· ·ezöknél a mun
ka,·édelmi �zaklanác<adó eló
zölel( felülvzzsgal es jóváha
gyott. 

ZÓT I\.ELL E,t EL:'í l 

Megál!jt kell parancsolni az 
olya n tendenciának ís, aniikor 
a. sza.kszen•ezet tudta. és hoz
zájárulása. nélkül - a dolgozó 
kárára - különbö;:ö tervmó
dosításoka.t haJta.na.k végre. Ez 
nemcsak az éves tervjavasla
tokra., hanem egyes létesítmé
nyek kiviteli terveire is érvé
nyes. 

Végezetül, de nem utolsó 
sorban szót kell emelni a VO!ll
ta{ási dolgozók munkakörül
ményei és szociális ellátottsá
ga érdekében, hiszen szociális 
szempontból ez a legelmara
dottabb terület. A Hámán 
Kató fütöház például még ma
gán viseli a második világhá
ború nyomait. E szakszolgálat 
területén alig történik más, 
mint a meglevő korszerűtlen 
fűtöházak és kocsijavítók tol
dozgatása, foldozgatása. 

Mindenki örömmel ve zi tu
domásul, hogy a vasútnál a 
vonóerő tekintetében nagyará
nyú fejlődés megy végbe. Ez 
népgazdasági szempontból 
szükséges is. Azt azonban se• 
hogysem tudjuk me<!érteni, 
hogy miért kerül háttérbe a 
dolgozók munkakörülményei
vel való foglal kozás. A fütö• 
házak műszaki fejlesztésének 
egybe kell esni a dolgozók 
szociális problémáinak meg
oldásával. 

A helyes szemlélet kialakí
tását illelöen még so!< a ten
nivaló. Egyszer már el kellene 
érni, hogy a vasút egyes \'e
zetöinél a mü-za ki fejlesztésre 
irányuló helyes törekvés páro
suljon a dolgozók mirnkakö
rülményeinek javításával. A 
kezdeti lépések a szociális í�é
nyek felmérésével mei:történ
tek. A felmérések azt is bizo
nyítják, hogy igen jelentös 
anyagi es„közök és még hosz
szú idő szükséges ahhoz, hogy 
a vasutas dolgozók szociális 
problémái teljesen megoldód
janak. 

Berta István 
a munkavédelmi felügyelőség 

vezetője 



1964. OKTOBER IL MAGYAR VASUTAS 
s 

„Diplomaták" a lőváros kapuiban 

Az NDl(-han meggyorsítják 
a vasút villamosítását 

(Berli114 tudósítónktól.) 

A Német Derndkratfilws K&
tá.rsasá®ba,n jelenJJe,g a :fuva
rooáisti te]Jes.ítményeknek csak 
9,2 szá.Milé<J<:át adja a viLla.mo., 
vontiatás. A Deu,tsche Reidhs
bah,rIDáll a iköve1Jkező Wllllaila,
ikon van V'illam06 V'OlflJtaJtlás: 
HaJde - Köt!hen - Magdebu:rg, 
Ross1a:u - Dessa,u - Bi;titer
f!!ld - Leip,z:ig, HaililJe - Bit
tenfald - Muldenst.eiu'l., Leip
zig - GrosskorO:>etha - Weis
serukQs, LeLpz:ig - Halle, Hall
le - Grosslror'bet1ha, Leipz,ig 

Altenburg - Werd!au -
Zwiokau, Waroaiu - Reidhen
bach., NeuJ<,ierd.lWSOh - Boma, 
Böh1en - Espenlhain, Mer:s:e-
bua-g - Mücheln, Nördl!ic'her 
Leip,.igier Gü.t.eraussenc!tnig vo
nailon. (&zalk iápcsej kör
vasút). 

A �ebbi évekJben, a 
Jelenlegi 490 km villamosí
tott vonal több � kilomé
telU"le,l növekszllk. A tervek sze
rint a vonwtási mócwk áta,!a
kítá.sá.t 1977-ig kí-vá.nj� be
fejezni. Akkorra minte!J11 4500 
km-t, a. vonalhálózat 30 szá.za-
1.éká.t vil!amcsítjá.k és a von.ta
tás 70 szá.za.lélcát 1200 vi!l.amos
mozd.onnya.l oonyol.'Ltják !.e. A 
nem vill.amosLtott vonalan<on 
Diesel-moroonyoík t.ovábl>itjáik 
a szere1véno,eket. 

Hogy e1: milyen �:gi 
rne$akaritáisokJ<&l jár, ldde
rw abból, hogy a Deutsche 
R,eiohsbahrulalk 1963-ban 5,5 
millió tonna egységes ü.zem
anya®m, e,bból minJtegy 3 
mi11ió tonml. import:szénlr"e 
volt szillk,sé,ge. Elz 278 miil.láó 
deviza má!rikáibe. k.erüJlt. 
.A,nreamyiJben 1970-dg sidrerü[ 
a vonrt;atást 25 � 
vi.Hamo.wantatással, 13 száza
lékban pedig Diesel-vonta
tássail és valamennyi tolatást 
szintén Diesel-voo,ta:tássa,J. le
borcyolitani, aklwr S ,3 millió 
tonna kőszenet takarítunk 
meg 427 miUió márka érték
ben. 

dellke2ésre. Sajá,t lJ)aruru{ 
szálllitott a legutóbbi évek
ben 40 db E-11 és 20 db E-
42 1ípusú vrn=ozdooyt. 
Az E-11 t'!pusú viUamosmoz
cwny gyorsVOTWti és sze
mé!yvon:a.ti mozcwnv, 4 mo
torral. 650 1,w t,;irtós tei;e
sítm6oi•, me!lett 140 km/óra 

sebességeit ér el. A:r. E-42 
vriJla,rnasm02lClJono, villarno6 ré
swt illeroen �e1ie1 aiz E-
11 típusú mmxlonynak. Ami 
a mecha..-rililws részét J.lfieti, 
más hajitóműábtétel.e van, a,l
k>ail,mas t.elhorvona,tdk von.taitá
sá,ra. 

Karl Helnz Gumm!ch 

A fclsővezeiék.esek munka közben. 
(Foto Illner) 

SÁNDOR BÁCSI 90. SZÜlBfÍSNAPJA 
A debreceni járműjavító és 

'a debreceni vár06i tanács 11. 
sz. szociális otthonának lakói 
között már régóta Jó a kap
csolat. A Járműjavító dolgozói 
vállalták, hogy negyedéven
ként egyszer kultúrműsort ad
nak és az intézet ikiseb-b >aví
tási munkált társadalmi mun
kában elvégzik 

A baráti összefogásnak na
gyon szép példája volt, ami
kor szeptember 3-án az ott
honban Nemes Sándor bácsit, 
a régi vagongyári dolgoz.őt ün
nepel \ék 90. születésnapja al
kalmából. 

Sándor bácsi 1904-1924-ig 
dolgozott az üzemben, s csa!k 
azért maradhatott ott, mert 
tagja volt az EweténéJ Férfi-

kórusnak. Igazán csa'k 1945 
után tudta meg, hogy mit je
'lent a munkásság megbecsil
l.ése. 

Köszöntésére megjelentek a 
dalárda maj tagjai és csaknem 
tél óráig tarló dalcsokorral 
köszöntötté4c legidősebb társu
kat, majd egy piros szekiű
csokrot és szü:letésnapl tortát 
nyújtottak át neki. Végül Or
bán István lkocsllaikatos 7 tagú 
üjúságl szocialista brigádja 
ajándékozta meg Nemes bá
csit. 

Az ünneplés a régi barátok 
kézszorításával és jókívánsá
gaival ért véget. 

Volosinovszld János 
Debrecen 

Alig több mint e.gy éve, 
hogy a főváros kapujában, a 
Keleti és a Nyugati pályaud
varoo nemz.etközi információs 
szolg:á,lat kezdte meg múlködé
siét. Több idegen nyelvet be
szélő vasutas szolgál azóta is 
:flel.világos:ítással az utazó
közönségnek. 

- fltl csak jót mondhatok 
erről a. szoLgá.Za.tr& - ikezxllte 
a besz,élgetés,t Vass Lajos, a 
Keleti pályaudvar fónőke. -
Megnövekedett idegenforgal
munk JoöveteLóen sürgette egy 
o½,a.n információs szerveut 
létre hozá.sá,t, a.hol idegen 
nyer-vet beszélő menetrendi 
és díjszabási ismeretekkel 
rendelkező oo,suta.sak dolgoz
naJk. T aJán anm.11iit te-nmék 
hozzá, hogy időszerű lenne a 
telefoninfarmá.ció átszervezése 
is, mert a ;eienlegi r� 
ben mármár emberjel,etti 
mu:nJoá.ra kénysze-rüJmek a. te
l!efon mellett �ók. Véle-, 
m.ényem szerint egy lközpontJ 
helyen - akár �unk is -
létre lehetne hocmi egy olyan 
diszpécser rendszerű közpon
tot, ahol valamennyi pályaud
varra vonatkozó pontos me
netrendi felvilágosítást tud-
na!k nyúj,tanl. 

A javaslatot ezúton is tol
mácsoljuk az illetékeseknek. 

Felvil6gosítás 
nyolc nyelven 

A:r. lnfOl'mációs szolgálat 
helyisége a zsibongó e1őcsa.r
nalroól nyílik. Itt t.alá.llkcntunk 
dr. Németvölgyi Loránd cso
portvezetővel. 

- Tizenhá-rma.n dolgozunk 
itt - mondotta. - Négy fia
tal közvetlenül a gimnázi:um
ból került hozzétn,1' - termé
szetesen a szükségeJJ tanf<>
Zva-mok elvégzése -ut.án. Nyolc 
nyelven tud-un:k felvilágosít&t 
adni. 

- Eleg)endó ennyi nye1v ls
me..-ete? 

- Altailáhan fge-n. A hoz. 
zánk érkező utasok dön.tó 
többsége be.�zéli, oo.gy érti az 
á,Jtalunk beszélt vi!<ignyeive
ket. Eddig ew ol:yon török 
u.tais volt, aki. anya.nyeLvfo k!
vii,l nem beszélt 11"1& nyel
ven. De egy kís rajzol,ga.tás 
é3 mutogatd.s után sikerült 
,,&ZÓt értenünk". 

- Biztosan so.k érdekes be-
82lélgetés zajlik le ezelk előtt 
az ablakok előtt. 

- Néha neveitsége3 félreér
tésekre ad lehetós,lget a sok 
idegen név. Igy például solkat 
derültünk azon az utason, aki 
a Hellko,n. expresszel akart 
Pozsonyba ut.a:zxn:I. Egy mítsik 
utas a csehszlovákiai Leopol• 
dov (Lipótvár) vasúti csomó· 
pontot összekeverte a :kongói 
Leopoldviil.lel 

- A:r. információ alatt nem
csa!k menetrendi tájékoztatás 

értendő. M1Jo,-en feladatokat 
kell itt még megoldani? 

Egységes szolgálati rendet 

- Elsósoroa.n a kü•lföldi 
utasok igénye.Z11ek széLtulkörű 
tá;jékozta,tást. Tőlün'k ikém.ek 
programjavaslatot, felvilág)C>Sí
tást a szálláshelyzetről, köz
le'k:edésrnJJ. Valutá.ris kérdá
sel<lben is tudunk i!l"lformáció
val szolgáini. :EJs mivel meg
:feleló ide_g:ennyelv-is.merettel 
rendel/kezünk, mi ilátjuk el a 
pályaudvar sz.ol.,gállati tolmá
csolását i&. Számtalan lkill:föld
ről érkező s;z,olgálatl !közle
mény, távirat fordítása, tele
fon beszél,gietés,ak lebonyoli tása 
vár ránk JI1aponta. Egy euró
pai ,nagyvá,ros :főpályaud vará
!lliak - egyi,k napról a má
silk,ra - foo tos részkvé vál
tunk 

- A:r. Ellte!Jt időszak tapasz
talatai utón milyen vélemé
nye alakult !ki erről a mun,
káról? 

- Időszerű lenne egy egy
séges szolgálati rendet 1cial.a
kíta.n.i, mely sza.bá.l11ozná. a 
munkánkat. A gyakmi!at 
-ugyanis azt bizonyítja, hogy 
éjféltől reggel öt óráig feles
leges a nyi:tott szolgá,lati he
Zyiség, csupán jelenléti szol
gálattal lehetne biztosítani az 
esetleg betérő kiüföldi cliga
zitáasát. A helyi i,n,formációt 
- ebben az időben - a ka
pu-sok i3 megadhatjáJk. 

A másillt. nagy kapu a Nyu
gati pályaudvar. Ibt Gyö-rfl!I 
Ödön csoportvezető tájékozt.a,t 
az információs szolgálatról: 

- Nalunk másképpen sze-r
veztii.Jc a munkát, mint a. Ke
letiben. f;jjel lezá.rju.k az ab
lakokat. Nemrégen á.ttéTt:iink 
a 210 órás munkaidőre, ami 
sok,a,t ja.vit mu.nk.á.nk minősé
gén. hiszen kipihenten sokkal 
joblnttn tud. az ember eliga
zodni, a roksoor igen bonyo-

Iult kérdétieJcen. Ot nyel-7l 
adunk felvilá,gosítást. A mun
kabeo.Sztásnál arra törekszünlk., 
hogy egy-egy :fiata,J. dolgozó 
mellé millldig kerílljön egy 
idősebb vasutas, aikiniek ta
pasz;talatai segí tilk a fia,ta.!o,k 
munkáját. Mint említettem, 
sokféle kéréssel fordulnak 
hozzámk az utasoik. Egy len
gyel jo,gász egy pesti koHégá
jána'k csak a nevét tud!a. Fél
órás telefonálg;atás után :fel
derítettük a p€Sti ügyvéd cí
mét. 

Több idegenforgalmi 
tájékoziat6t 

- Hogyan lehebne tovább 
Javítani az információs sZJOl
gá.liat munlkáját? 

- Több idege-nforg,rolmt tá
jékoztaltó anyagra lenne szü:�
ség. Ha.s.rn,os lenne az u, 
ha nemcsalc a pém,tá,ri zá.r-
1:altról kap-ná,nk okta.tá.st, ha• 
nem. a ffli munkaterüktilnk 
napi kérdkseiről, így a. �1-
loda és elhelyezési, va.lutaris, 
t>a!amint idegenforgalmi kér
dk�k:rőI is. 

Végül egy rövid informá
ciót kérünk a Nyugati pálya
udvar egyik CSÍ!Ilos i:fjú infor-
mátorá.tól: 

- Hogy lúvj:ák és mióta 
dJOlgozik a MAV-rul.l? 

- Pálmai Mária va.g,;ok. 
Egy éve va,g,yok itt. Ji;rettségi 
után elvégeztem a. tanfolya
mokat oo rr.,ost már orosz és 
német nyeLven adok informá
ciót. Kö2Jben a TIT Józ.sef At• 
tila szabad;,;gyetemén lkészü• 
lök a német nyelvvizsgára. 

A:r. eddigi tapaS2ltalatok azt 
bizonyítjá:k, hogy a nemzet
közi információs szolgálat be
vezetése időszerű vO!lt. Mun
:k.ájuJc hozzájárult a ma;gya.r 
vasú·t nemzetközi hírnevének 
ör�ítéséhez. 

S. Gy. 

Húsz éve szabadult lel Szeged 
�· . "I ) 

1944. október 11-e Szec,ed 
történetének egyik legjelentő
sebb fordulópontja. A diadal
masan előretörő szovjet Vörös 
Had!iereg hős katonái ezen a 
napon szabadítottálk: fel a vá
ros dolgozó népét a magyar 
és német fasi7llllus kettóS' igá
ja alól. 

és mozdonyt, hogy 1944. de
cemberben megindulhatott a 
közlekedés egy mozdonnyal és 
6 .személykocsib& álló szerel
vénnyel egyelőre naponta egy 
oda- és egy visszautat té've 
meg Szeged-Kiskunfélegyhá
za és ugyanezzel a szerelvény
nyel Szeged és Szőreg között. 

1944. december 19-től már 
rendszeresebb vasútjárat in
dult meg az akkori Szeged
Csaná.d közötti vonalon a Ma
ros-hídig, ahol átszállással 
történt a további k5zlekedés. 
December 28-án új irányban, 
Hódmezővásárhely felé is le
hetett közlekedni, mert a fel
robbantott hidakat fahídakkai 
pótolták. 

A vill1runos von.t.a.tás jelen
leg az NDK déli térségére 
össa;po,n,t.osul. A jövő év má
jus 30...á<n ke1il befejezni a vú1-
lamosítást a Zwii.okau-Karl 
Marx Staót-Rillbershof :közöt
ti vonalszakaszon. 1965 októ
ber l-re v.illlamositjá:k a �1 
Marx Stadlt,-Freiberg looczlött! 
vonalat, egy évvel később pe
dig a Freiber,g-Drezda ik&ziötrti 
vonalat. Ugyancsaik 1965--beo 
Villamositjá!k a Ham-Rü.ben
had.dba.Mt. E2lEln a vasúlton 
nagy emellredólret kell 11.egyőz
m. A vonal villamosításámalk 
fon.tm;ságát az indokolja, hogy 
ezen a. vona.!on flll{llJ mennyi
aér,íí. piritet szállf.ta.na.k a ké
miai ipar számára.. 1967-<ben 
a villamosítást a ljp<:sei cso
mópcnrtitól foly,tatj áik Erf,w,t;ig. 

Hogyan is történt? 20 esz
tendővel ezelőtt 1944-ben né
piinlk, történelmilnlk egyik leg
tragikusabb idejét élte. Váro
sainkat repülőgépek bombazá
pon-al tették tön!cre, űZemek, 
gyá.ra.k, vasútjaink, hídjaink 
dőltek 1'omba, pusztult a bé
kés lakosság. Ami pedig ebből 
a mindent pusztító rombolás
ból megmaradt, azt a német 
fasiszták és magyar bérenceik 
nyugatra hurcolták. Elhurcol----------------------------------------, tálk vasúti kocsiparkunk és 

Később Szeged és Kiskun
félegyháza ik;Jzött indult mel! 
egy-egy újabb vasúti járat. A 
szegedi pályaudvarok helyre
állítást munkálatait brigádok
ba tömörillt, külö,-, bő'.!ő vasúti 
szolgátati ágak dolgozói végez
ték. Új, meg új l:>rigadok je
lentkeztek a munkálatokhoz. 
A IV. pályamesteri :;2-aikasz 
dolgozói 602 munkaóra alatt 
110 köbméter földmunkát vé
geztek el. 1945 máju.s 15-én 
már megkezdőd5tt a sze!]-edi 
vasutasok munfoav2rser.ye a 
vasút és a vasúti épülete/e új
já.építéséért. 

1968.Jban az új voortatási mód 
Drezdából és Bad Scha,ndau
ból Rijesá,n k� Llp
cséig jut eL Ezz.eO. a Leiprzi:g 
-Zwickau-Dresden- Lei'!)2lig 
szász gyúrű bezáirul. Ezá.lf,a,l 
gazda.sá{1()Sabb hosszú és kör
menetek váln,z,k 1,ehetségessé 
az új vontató eis.zközzel, mi
vel a v:il,lamos moz,donyoík je
lenJegi na,µi teljesHménye kb. 
31{}-330 1km 'körott momg. Ez 
Vil.iágvis.rony'Latban igen a,la
c:son;y. 

Drezdában 1969--ben a berl!
ni S-vasút (magasvasút) min
táj áJra gyocsva6tltat épí úenek. 
Ez P,hrn,á,b(ll Drew.á.n keresz
tül MciSiS0!llbe veret majd, 
és elsooo,r,baill a mu'lllkáook u,� 
zását €J'<JWítja meg. Végül 
1970-ben v,Uamosítják a drez
da-berlini vona.la.t. 

A köz:lekedésü.gy:! mindsz
ter nemrég jellentette be: vil
lamos vontatá.sra á'/lítjá.k át 
a Berlin-Rostock kl!kö1:ói vo
M!at ís. 

A Deutsche Reichsbahnnnl 
jelen.leg a 16/2/3 Hz 15 lk:W 
egyfázisú váiltóáramú vonita
tási ren.disrert �
Az áiépítéseknél és fe1lújítá-
110kniál aronlbam megteremtiHt 
az eliöfel1béte!Lalt a 25 vol-
1Jo& mu,nlkiave12l€1télk-fes.zülitség 
allkall'ITlazásáJrualk is. 

A villamos vonrba,tás srzá
máira. a régi E-04. E-44, E-
94. E-18 és, E-95 tíousű viil
lama;un<XlXlanyok állnak ren-

MÜSZAKI KÖNYVNAPOK, 1964 
A2 i� ha.mladswr lcer:ill.

n.ek meg;rend.ezésre harz:ánlk
ban a műs.mkí könyvnapok. 
Október 17-én le.z a,z ünJne
pélyes meginyU:ás a Technika 
Házában, majd ezt köve
tően közel lllégymáz fővárosi 
és vlidékJI ü.zembeu-t ren,cie,mek 
aillka1mi mús:ziadti kön,yv!kiiád1í tá
sokat, vásálrdka.t, ainlkétoJmt, 
iró-olv.asó-taláillkozókia.t, okitó
ber 19-e ÉS november 5-e lro
zött. 

Mi a Műszaki Könyvnapok 
célja? Elsősorban a szó tisz
ta, minden hátsó gondolat 
nélküli értelemben vett mű
szaki propaganda, tehát nin
csen mögötte üzleti, könyv
kereskedői érdek. De kor
mányzatunk kultúrpolitikáiá.. 
nak meg:felelően az alacso
nya,n megszabott könyvárak 
nem is tennék lehetővé, hogy 
a kiadók vagy a terjesztő 
vállalatok valami busás ha
szonhoz jussanak. :E:rdemes itt 
megemlíteni, hogy a közel
múltban Londonban megren
dezett Világ Könyvvásár al
kalmából - melyen mi rep
rezentatív könyvekkel vettünk 
részt - a Daily Worker cikk
írója a magyar könyvkiadás 
eredményeiről szóló beszámo
lójának e2Jt a jellemző címet 
adta: ,,Egy könyv egy kíló 
kenyér á.rá.ért". 

Ha az idei könyvoapokra 
megjelenő munkákat nézzük, 
ezE>kból kiderül, hogy a ki
adók igyekeznek kielégíteni a 

szakmunkások megnövekedett 
szakkönyv igényét. A Műsza... 
ki Kiadó megjelenési tervé
ben 34 mű szerepel Ezek 
közül talán mint legsúlyosab
bat dr. Marx G11örgy Kvan
tummechanikájának 2. átdol
gozot,t és bővített kiadását 
emelhetjük ki, továbbá a ré
gen várt Telefunken Tran
zisztor könyvet. Az új Tech
nika sorozatban jelenik meg 
Konrád Kálmán újabb vas
beton keresztmetszetek mé
retezésével foglalkozó mun
kája, 8 a Műszaki Könyvoa
pokra új Bólyai-könyvek is 
jelennek meg. A műszaki is
meretterjesztő iroda'lmat Pap 
János: ,,Ezer kérdés - ezer 
felelet" című munkája képvi
seli. A Műszaki Könyvnapooc
ra a Műszaki Kiadónál meg
jelenő könyvek fele azonban 
alsófokú szakkönyv, 11 ezek
nek is kb. fele 8 kiadvány az 
Ipari Szakkönyvtár sorozat
ban jelenik meg. Közöttük 
van a sorozat jubiláló 100. 
kötete, Keller Bence-Radnó
ti György: ,,Köszörülés" cí
mű munkája. 

A Táncsic,s Könyv1kladó 
profiljába a műszaki könyv
kiadás területén az alsófokú 
szakkönyvek tartoznak:. A ki
adó ezeket elsősorban kezdő 
szakmunkásoknak, betanitott 
segédmunkásolenak szánja, de 
vannak olyan kiadványai is, 
melyekben számol a szait
munkáaok me111övekedett 

igényeivel. Igy fi gy elem be 
veszi, hogy a múszeriparban, 
a villamos iparágakban, a 
gépiparban egyre több lesz az 
érettségizett fiatal szakmun
kások száma. Ugyanakkor 
nem hanyagolja el a kisebb 
olvasottságú iparokat sem és 
idei műszaki könyvnapi ki
adványai között is két mun
kái jelentet meg e területe
ken. Ilyenek Szemmáry Lá.sz
ló-Hajós István: ,,Pamutipa
ri alapismeretek" és Farka.s 
Károly: ,,Len-, kender- és 
jutaiparl ismeretek" c1mu 
könyve. A hazai vis,zonyokra 
való alapos átdolgozás utátn 
jelenik meg V. Cácha-A. 
Mader csehből fordított „Ka
zánszerkezetek" c. munkája. 
Szintén a Műszaki Könyvoa
pokon kaphatjá•k kézhez az 
olvasók Lupták Ernő: ,,Laka
tosok könyvé"-t, valamint 
Fehér Ferenc: ,,Személygép
kocsik elektromos berendezé
sei" című munkáját. Ez utób
bi mind a magán, mind a 
hivatásos gépjárművezetők 
körében valószínűleg harnarc
san kedvelt olvasmány és 
hasznos tanácsadó lesz. 

Szokás mondani, bogy a jó 
szakkönyv szerszám a hozzá
értő kezében. Nos, Illetékes 
kiadóink igyekeznek minél 
jobb, mlné'l használhatóbb 
munkaeszközöket adni szak
munkásaink, technikusaink, 
mérnökeink ke7.ébe. 

vontatójárműveinlt állomá-
nyának: 85-90 százalékát. 

Szegeden, 1944. október 
ll-€n új élet kezdődött. Leg
sürgősebb volt tehát, a. vasút, 
a posta helyreá.llítá.sa., hogy az 
ország vérkeringése megindul
hasson. A megbénult vasút
forgalom miatt a város éléstá
rát képező falvakat és tanyá
kat vesztette el. Ezért volt el
sődleges feladat megindf.ta.ní 
a. közlekedést. A felrobbantott 
hidakat fahiclakkal pótolták a 
város és a környező falvak 
népeinek és a szovjet csapa
tok áldozatos segítségével. 

A szegedi vasutasok a. hel11i 
katonai és várost vezetők se
gítségével kemény munkával 
annyira rendbehoztá.k az itt
maradt néhány V<1Súti kocsit 

A szegedi vasutasok, Szeged 
város dolgozóinal, tómoga!:'tsá
val helyreállították a sz�mély
pá!yaudvart, a renc1�znp-\1va
udvart. a M•lí�:lzat és a Tisza 
pályaudvart. 

Szil/li!l S•'"ldo� 
Szeged 

Műszaki munkásakadé- .ia 

a szakmai színvonal eme,'és,:ért 
Az tszaki Járműjavítóban 

a mun'kásalkadérniai előadások 
keretében - a TIT-előadások 
mcllett - az eddiginél is na
gyobb súlyt fektetnek a. 

műsza,ki munkása.kadémiá.ra., 
szem előtt tartva a rohamo
san. fejl<Sdő techn.i!ka „köve
telményeit". Tu.Zajdonképpen 
a szakmai továbbképzést, a 
szakmai szín1X)'fl(U enwiié&ét 
szolgálják az előadások. 

A műszaki munká-sakadé
mlát hét tagozattal szervez
ték; Vil.lamos 1., Villamos II., 

Elektromos ívhegesztés. Dic
sel I., Diesel II. Szer -z nré
pek javítása � Vilam�s
üzemú targoncák ::ivitása 
tárgykörből. 

A felsorolt tagozatok kötiil 
különösen az utolsón;,.k van 
nagy jelentősége, mivel a vil
lamosüzemű targoncák ja,·ítá
sávial kapcso1atl:>an még ninc,; 
szakirodalom, s tudvalevő, 
hogy január elsejétől országos 
szinten az :E:szaki ban javitjálr 
majd a targoncákat. 

CU 
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I RÁ N Y  TO K I Ó  
Tizennégy vasvtassporto/6 utazott az olimpi6ra 

A magyar sportMk érdekes tradíciói van
"4k az újkori olimpiák tönénetében. A ma
c,var sport az antwerpenit kivéve ott volt va
llamen1111i nyári olimpiai játékon. 

Az ázsiai metropolisban október 10-én kez
dődő XVlll. olimpián 16 sportágban küzdenek 
11 magyar versenyzők. őruendetes, hogy az 

olimpiára. utazó magyar sportolók között 14  
vasutas sportoló is ott található. A legtöbb 
versenyző, suimszerint 10. a BVSC-böl került 
ki. Ezenkit'iil a. Ceglédi VSE. a Pécsi VSK, a 
Szombathelyi Haladás és a Testvfriség adott 
egy-egy válogatott sportolót az olimpiai csa
pa tba. 

Konrád II. János 
vízila.bdázó 

Kamuti László Dr. Kallluti Jenő Dr. Mendrlfnyl 
Tamá.� 

RP7Dák János 
birkózo vívó 

vh·U 

A KISZ-kongresszus l ;:119#1:t 
tiszteletére 1 - Kongresszusi híradót ké

szítettek Nagykanizsa állo
más KISZ-istái. A híradó az 

1 i fJusagi szocialista munkaver• Kéthetes ünnepi műszak 
seny eredményeiről. a \'alla• 

rálta a t<ir.sadalmi szerveket lások teljesítéséről ad tájékoz• 
és az eglf<'s fiatalok mar,atar- tatást. 

A KISZ Központi Bizott
sága 1964 decemberre össze
hívta VI. kongre zusát. A 
két kongresszus közőtt eltelt 
négy évben a magyar  ifjús.;g 
fejlődésének e.s nevelésének 
feltételei kedve1.óen alakul
tak. A szociali1.mus teljes fel
építése egyre jobb körülmé
nyeket biztosít, lehetö éget ad 

a szellemi és fizikai képessé
gek kjbontakozására. Erröl és 
még sok masról bes.,él tek 

, De>breeen tűtöház KISZ-istái 
' a vezetőségválasztó t.aggyűlé

,.,ükön. 
A be<1.ámoló helyesen ,·e

tet'.e {el a prob!erdkat. rá
mut.�•ott r1 hL"tnY<"�.::á . ';.{ra� 
kritikusan éa önkrit1k11.san b1-

S Z É L E S  K Ö R Ű  
A KISZ-fiata1 nk or,,zágszer-

lQ vállalásokat tesznek a 
I•: !SZ-kc-nF.;rCl'<ZUS tiSZ'clet<é-
··c, hogy ez1.cl is nö\'e]jék a 
· ongres.�zus jclentősé.�lt. Ezek
hez 3 va'lalásokhoz csat!a !,oz.
l"k a 7,áhonvi fi:it.alok i. • . 

A fiatalok.az al!om&.S és kör
.,,·e1ö lakóépülett'I. küzö: ti  el· 
luinyagolt rer:tler pari-cosira
sát t'á/1<1/ták tars,,dal>n i  m u n-
1.ában. A parkositá,ra ,·aró 
f•�nUet 6300 ner,yz<'lmé er, 
Szakemberek bec,!e-,., szerint 
ilyen nagy terul� rendl)cho
zá"ához és parkositásahoz 
mintegy 200 OOO forintra van 
S;&ük.q'g. 

1964, júli tL< 21 -én keulódött 
a munka. 346 fiatal eddig több 
minl 1 1 ',3 l.drsada!mi munka
orat teljc,:te,t. Ilyen nagymér• 

tását. A társadalmi s1,ervek- - JÓL SIKERÜLT CSALA
hez címzett bírálat !öképp Dl ESTET rendeztek a gyeké
abban nyilvánult meg. hogy I nyesi pályamesteri . sza�a�z 
nem adtuk elég segit.séget az dolgo::ói Molnar lstvan fopa• 
ifjúság jobb munkájához. lya mester vezetését-el. A ren• 

Jó ePedményként említette dez�ény jó alkalom, rolt . _a 
a beszámoló. hogy a fútóház kollektív �:ellem elmely!t�
fiatal,iai évek ó' a nöL'ekcő sére, a csaladok meg1smerese
létszá mm.al i:esznek ré.szt a re. 
Szakma ifjú mestere mozr,a
lomban. Fiatalja ink a kong
re szus tiszteletére két hetes 
ünnepi műszakot s a KISZ
brieádok eg\'más között ver
senyt indítanak. 

l\laro,;;án Pál 
Debrecen 

Ö S S Z E F O G Á S S A L  
�·ú társo.dalmi m11nka11kcló ed
dig Záhony térségében nem 
t·o!t. A munkálatokbc\l a ha
tárórizeti szen�ek, a kö7.ség és 
az 11:M. I/6. sz. ÉpitéS1·c·�etó
. égének fiataljai is kh·et!Jk a 
részüket. Koi·acs Zoltu n fö
mernök, Beké.-;i Re:só 1gaz�a
tnheh·ettes. Lakatos De=sö 
géptélep,·ezető. Lörincz Lajos 
köa.et i fómérnök. Sémeth Jó

zs,,f szá1,ado.,, Hódor Endre 
mu\'ezetö és dr. Kis• Margit 
épftés\'ezetó segitségév<.>l tár
sc.:!alm1 munkaban ké.,zítei!e 
ci a ten·et . 

I..ám, �zCles körú összefo
g,,ssal. megfelelo s7.ervezéssd 
�,.ép ereclményeket lehet elér
ni. 

Gál G�,ila 
Záhony 

Jugoszláviában befeje• 
zódött a Riek-Karlovác kö
zötti vasútvonal villantosilá• 
sa. A 185 kilométer hosszú 
Yonalszakaszon már vi llamos• 
mozdonyok továbbítják a sze• 
rclvényekct. 

- Naponta öt irányvonat. 
A zalaegerszegi vasutasok az 
1ránvvonatok számának növe
lésével igyekeznek zavartalan• 
ná tenni az öszi szallításokat. 
A feladásra kerülő áruk ren
dezésével, csoportosításaval 

1 naponta öt irányvonatot tud• 
nak indítam az állomásról. 

- A megnövekedett forga
lom ellenére i� balesetmente
sen dolgozn3k Hidasnémeti 
határállomás vasutasai. A 
nemzetközi személyforgalom 
példúul a korábbi évekhez vi
szon,·itva négy-ötszorösére 
emelkedett. 

- TAFVEZtRLtSO TO
l.ATÓJ\,1OZDONY. Egy Stock• 
holm melletti rende:5pálya• 
ttdt•aron próba ii=em bcn va11. 
az elsö tán•e=erlésú tolato
mo:dony. A szokásos nyo
mógombos re:érlótablat __ egy 
rtidiót•ei·ót•el kapcsolt kulon
leges berendezéssel csereltek 
fel a mozdonyon. 

A társadalmi tulajdon vé
delme címmel tartott előadást 
Dombóvár állomáson a Tolna 
megyei Rendörkapit�'.1yság 
egyik dolgozója. Az eloadast 
e1·dckes filmvetítés követte. 

TÁ JÉKOZTATÓ 
- Oj nigányt adtak át a 

forgalomnak szeptember 30-án 
Debrecen fs Apafa, között. Ez
által to\'ább

. 
javult a. kiizleke

dés a debreeeo-mátészalkal 
vonalon. Hol szerezhetök be a „Szocia1ista munka mühelye, üzeme 

Erdösiné 
Tolnai .Márta 

tornász 

Dr. l\fendelén)•iné 
Ágoston Judii 

vívó 

Turóczy Judit 
ÚSZÓ 

Surl, Ida 
atléta '11 1 

• 
d 

· " · 
1 · , , ki I k , · 1 , ek - Kívülről hőszigetelt v11• va a ata es gaz asaga emme Jaro o eve e es Je veny gonok. Egy amerikai vegyi-

.. . . 
1 

ipari cég új megoldást dol-A SZOT Elnöksége 1963. �ukkel és felhasznalasukkal gozott kj szén- es ércszállíl-111áju5 25-én el fogadott - a kapcsola tba n  a SZOT, Terme-

1 
mánl'ok összcfagyásának meg,,Szocuúista mm1ka műhelye, les, . Osztály": az alabb1akra akadályozására. Lényege: _a üzem�. t·á.llalata és gazdasága" hwJa. fel a figyelmet. vasúti kocsik külső felul7tet címért indult mozgalom 1. Az okle\'elet é-s jelvényt szórással könnyű, magatol irányelvei többek között az - a cím korábbi elnyerése tapadó poliurelán-habréteggel 

Figyelm.es 
Vasutas csapatok sikere a füzesabonyi 

üzemi labdarúgó bajnokságban 
Füzes&bonyban. a hagyo-

alábbiakat tartalmazzák : esetén is - a SZOT El nök.sé- vonják be. kiszolgálás 1. A cím elnyeré.e esetén ge által kiadott irányelvekben • gólaránnyal a füzesabonvi elsó alkalommal - a terme- foglaltak szerint lehet adomá- --------------mányossá vált üzemi labdarú
gó bajnokságot ez évben tíz 
csapat részvételével bonyoli
totta le a járási TS. A me
zőnyben négy i·asutas csapat 
vett Tészt. A bajnokságot 
mindvégig nagy küzdelem és 
élénk érdeklődés kísérte. A 
mérközéseket a Füzeso.bonyi 
Vasutas SC sporttelepén ren
dezték meg és sokszor a baj
noki mérkőzések látogatottsá
gi számát is elérte az üzemi 
mérközések iránti érdek! ·,
dés. 

A vasutas cs'.l.patok kitű-
111öen sze�epeltek. A fútöház 
csapata - .a múlt évi baj nok 
� lett ezútto.l is az első, jobb 

Petöf, Tsz csapata elótt. A Az ország kulönbözó üdülői- lés1 egy�ég kollekt1váját nagy nyozni .  harmadi k  hely�n a TBBF ben sok vasutasdolgoro üdül. a1akú oklevéllel kell k't • n csapata all. A v1lr.mos vonal� _. . _ .. . .  . · 1 u • 2. A jeh·ények - dís1.1áblák felügyelóség csapata az ötödii< Szamukta nemcsak az udüles leln i. - az irányelvekben foglaltak-helyen végzett. Ez a helyezés 
I 

fele_ithet�tl:n, �anem a . vel�k 2. Amennyiben a kolleklívá- tói eltéröen nem bronz, ezüst is dicséretére válik a kis!ét- ,·alo, b�nasrnód, a� iga_za_n n3;1- - megszakítás n_é(k_ül - es arany. hanem I., 11„ III .  szamú üzemnek. A for!l'alom , �ed, es es pont.os kiszolgalas 1 �asods�.or is od�1teh1<; a fokozatban ké zultek eL A csapata a tablázat masodi!� · is. Sokan kere tek fel azzal, c,met. ugy azt oklevellel es a fokc·,-atok tehát azt jelöl ik, felében végzett. Ennek az ;s I hogy a nyaralóhelyek vezetői, termelési egység bejáratához hogy az I. fokozattal ki tüntP-oka. hogy a járási labda1·úgó ! dolgozói megérdemlik az ir�s- kifüggeszthetö, nagyméretű tett termelési egység egymás , szövetség túl szigorúan, érté• 1 beli köszönetet. Akik júl ius dísztáblával (jelvénnyel) kell után kétszer, a rr .  fokozattal kes két bajnoki pontot vett j 29-augus;itus 1 1 közötti idő- jutalmazn i .  A dísztáblát (jel- háromszor és a III. fokozattal el a csapattól a zöld
. 

asztalnál.
! 

ben Siófokon nyaraltak, kö- vényt) elsö alkalommal bronz, négyszer - vagy ennél több-Nagy ünneplés közepette széhtetüket fejezik Jd a Köz- ismételt elnyerés esetén ezüst, ször _ nyerte el a s71,tialista Kovacs József a fuzesabony1 ponti SZOT etterem dolgozói- majd arany fokozatú kivitel- munka műhelye, osnálya, j�rási TS _elnök:, :,d_ta át a na.k. A figyelmes ki szolgá- ben kell adományozni. (Az üzeme stb. címet. d�szes kupat a futohaz csapa- j lá.sért Sikentá11c Já nost és kol- egységes kivitelű okle,·elek és 3_ A \'ersenyzö termel�s _ tar,ak. . • légái t  kell első hetven emli- jelvények kiadásáról a SZOT gazdasági fgységek elne•:r,zése (sz,getvary) ten i. Talán kissé túlzásba is gondoskodik.) külont-,,zö. Ezért az okle\'elek _________________ vitték az a nagy szeretetet, A fenti rendelkezések érte!• és d1sztá blák (jelvények) két-amellvel a nyaralóknak adóz- mében az oklevelek és a jel- féle kivi telezésben kerü!r:ek tak. Ők nem tettek különbsé- vények elkészültek. Beszerzé- forgalomba, kapható a Swciaget fiatal vagy öreg, férfi 
--

---
--

----
-

--, l ista Munka MGhel\'e fel i1 at-Nem mindíg könnyű vasutasnak lenni 

Köszöoetnyilván.ftas. M:indazok
nak. A:ik kitüntetesem alkalma• 
ból jQk1vánságaikat le- ·t.,:ben nyt�· 
vanüották, ezúton mondok ko

suinetet. Yégh Lajos, � vasutasok 
Szakszen·ezetenek elnoke. 

Lakáscsere 
E'.c�erél:�ém r.,agyméi-c· ü 2 

t��.�� �rx��t,��,i����, 2 \�.�b 
ta Hic.�l renctclkezt'l::;ti. , 1 t:zoba 
k0!1Yhósr-a. Eqy.k !eh-etcYez beJ. 
tcrüle,en legye:,. Ctm: f;b!1·a<t, 
Bp. X., Hu:1gádP. kJ'l. 5. I .  ..,, 

* 
- Elcserélném miskolci !öldszin

tt>�. déli fel\.Vésu vasutl szolgalati 
1 szoba Ossz.komfortos vasutl l_a· 
kú.::.om budape..c.tire. Cím: (levcl
ben} Miskolc, BaJcs:y-Zs. u. 37. 
hz.t 17. 

Csak úgy, m i nt máskor - délutáni idöben � a lére� tar
tózkodtunk. Ilyenkor akad cJo!og. Az utas kérdez, kérdez, 
kérdez . . . Sokszor még akkor is, h<1 jól tudja, hogy miko-r, 
melyik vágányról indu, ! az a voMt. amelyikkel utazni szán
dékozik. A kedves utas szereti megnyugtatni az tttazás gon
dolatától fel:za.kla/Jott idegeit. Hogy ez mennyire igaz, azt jól 
tükrözi a következö kis történet. 

vagy nö. gyermek vagy felnött t.al és beszerezhetö � termelési j között. fzy az üdülés min- egy�g megnevezése n �!kül I b ' f 
denki számára igazán kelle-

A szerkesztöség üzeni Az utóbbinál a c1m adcmá- . A Hivatalos Lap 0 mes volt. nyomozásra jogosult szervek Boldizsár Gyula 
Volos�1ovszki János. Ma rosán gondoskodjanak a me,<[e.elö Bekéscsa.ba Pál .  Cuglédi Sándor Debrecen; elnevezés \mühe!yré ·z, uzc,11. 

A H ,·audo!:t t 'tpbúl a ezak· 
szervezeti b[Zf tl�;.""• g- k és .a do�• 
!!oWk C.'(yc.mébe a iánljuk a ko
vc;kezöket· 

Középkorú asszony, kezében csomaggal _ipY�kszik_ a pe;o-
11.0n. F. z. főfelügyelőt, a menetrend"t is 3ol tsmero vet.erant 
1zólitja meg. 

Jól képzett 
vasutas volt 

- Melyik vonat visz az Alföldre? - A tapasztalt va,-
Az ajkai vasutasok 1964. u.tas kicsit meglepődik, aztán így áll a kérdéshez: 

szeptember 13-án kísérték - A Kis- va.gy a Nagy-Alföldre? . 1 . vd- utolsó útjára Varga Gyula in-- Hát arra lefelé - hangzott a nem egeszett v, agos tézöt aki h'agikus h irtelenség-!a.sz. . t" gel ;!hunyt. Jól képzett, szor-Az öreg róka csak tartotta a. .,sa1t? · 
ga!nia.s kiváló dolgozó volt, - Na jól van - felelt -, de oova, a Tíszátttúl,-a. oogy 

a aki az Í963-64-es tanévben je-Duna-Tisza közé? lesen végezte el a Vasútrorgal-- Ejnye már! - szól az asszony - Ceglédtöl effll meg- mi Technikumot. Beiratkozott 
á.lló, ahová igyekszem. . a műszaki egyetem közlekedé-

- Egy megálló? - kérdezi vissza. si karára, ahová fel is vették. 
Amaz bólint. • A halál azonban keresztülhúz-

- Ceglédtöl Szolnok fe_!é eg11 megá!19 Abony, Szeged tel_e 
I 

ta terveit. 
Katonatelep . . .  de van meg egy v,ct�lts oonal, a !(1tpa,- Az ajkai vasutasok ezuton 

KovácsmajM - mondja a főfelügyelo: HO{lll i8 nevezik. ott is kifejezik öszinte részvétüket 
az első megállót? - közbe gondolkoztk. . . 1 a gyászoló családnak. 

_ Na lelkem. Maga sem tud sokat fizetVe ki az asz-
_ e·s ell;ihan1ott egy „megértőbb" lelket keresni. 

1 
Sza.bó . Ilona 1zony 

_ ))>f. _ AJka 

Fehér Sz!lárd Nagykörö.;; Kiss akna. osztály �• b.) b,-Je·:; z.;s-
{5.;:t�s Jb"!�';"';T-a:6'��;'

lr
Folf:f�l ről. Hasonlóan kell el i.irni 

ván BudapeBt; Pmlér Lajo.s \'ác- (disztáblánál ,',o oklevél 1él' a rátót, Szabó Hona Alka; Bódo.<rh fokoz·atok JT.'.'!!Je'ölésé\'el ,s. 1
���.á'.�r. 

0a°��1�'i��- J;�l��
I 
T�t�� 4. /., jelvény é az "' t 'evé1 

<Károly Szeged; Eszoovi ,János. nyomdailag k• f 7Ül l. A r ... ngá-
1 �� ir��� 1{

a

t,%'-f� 1�
1t//,"�81

0t�. lódások el!<cr;ilé, e vége ,,ze-
lkényes; Boldizsár Gyu:.a Békés- 1-.et keh3s Ü\'ei;.appal 0ll.it,,tt 
ceal>a. Leveleiket lapunt< anyaqa- vörös pi ·x l-- e • c ' Oel'l t"ozza , '1oz fe-lhasználJuk (orgalom'Ja 3 F L€RT. 

1 

38. számból: 1 1 7 4 1 1 / l9J4 1/2 
A rtol�ozc k rw Rfohozall ... , e, e
iésé„t"';.;: rel1é•.e:cL 

39. számbol: 
t/:.. C .  Mü:-;1.a.' 
m'.éik s7t-r�€Z c-
1a:ás1 évbe· 

1�� �'.' 1 1004. 
n· 1 l..:á'� k 1dé

' !1ti J1ti,'; oh 

1 18 !03/1 ' 
h11 : 1  t1�' H 
1Pk, c:j' -� ... p 
�t.\ \. 11 va 
módo�it(�R 

1 ,\1 
:..:�1( .. ,·ü 1 
1 l' f!\'I Jy ,� 
oS Lrtp be 

n F.�q•,q ,� é· �e· 
i-. ' · ··o · t  

re:1nc:p,t 
Fokt István Bndape,,1, Tó1ka 5 ,\ d1szes t:it-:?. és 1z n,,!e-Káro:y Szo>ged, Fehér Szilárd ,·é: e,in�:úsént kh. !IU-93 fo. ___ ____ ·----

�ii;?;�:�:•ay�i;" B�l��.s�i>':65
{

!: r iniér' szerc-L: '-lúk be I qR4. 
�IAG� AR VASUL1.S veleiket helyszúke miatt közölni októhr-'T l- t.•"1 a úekor ,;-'.<)t.;. nem tudjuk. Aruházban (Bp., V„ Fc11.ét h,.-!_;u Felelős szerkesztó: Gulyás ,Ji:inos 

Schuk Géz-a Bp Nyugati pu „ 
Behá-n Rózsa Kazincbartika. Le
veleiket i l letékes helyre to,1ábbí· 
tottuk. 

Kiss László 9Zal<szEw,·ezeti bl 
za:ml. Kisikomárom: Tálos Fer enc 
elvtársat JeYéibe:1 ét·tesftettük. 

i\l-a1·osán Pá: Debrecen: A KO-i HAB-ok leliesílményér·öl r,porl 
ban e�ámolunk be. 

u. l��- Sí'.). A h � ,; �cr.·7.-�t�•hez .l Felelös kiadó: S::t.-:thó Antal 
Slak�:ervezeh t-: �:.1t tsa� éc; a 
váLa1 �üvezetés r�57lr5l ah1r:,s 
és hP.yegzöt·�1 eHáto�� rr.�<:;· 
rendelés szük:;�11es. 

Szakszervezetek 
Országos Tanácsa 
Termelési Osztály 

Szerl..:esrtöse� : 
B1.1tfa pes1 VI.. Benczur u, U 

Telefon: váro�I : 4'.!4-164, 
i1zem i :  39--77 

Terjeszti :  a Népszava Lapktac.tó 
Vállalat 

Budapest VII Rd.l..:ór:zt út � 

Sz.ik1a Lapn,>·on1da 
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Köszöntjük az SZVSZ f ötanácsának XIII. ülését 
1 945 februárjában a fasiz-

mus ellen kiizdö or
szagok szakszervezeteinek kül· 
döttei Londonban tanácskozás
ra jöttek össze azzal a céllal, 
hogy egységes nemzetközi 
azakszervezeti szövetség meg
teremtésével is segítsék a fa
&izmus lecerését; tisztázzcik a 
szakszervezetek szerepét a 
megszületendó béke néde l mé
ben és az újjáépítésben. Az itt 
megalakult bizottság álta! el
készített alapszabalyteri•ezetet 
1945. október 3-án, Pári::sban 
56 ország 272 küldötte egylu:m
gulag elfogadta. Ezzel, ezen 
a napon megszületett a Szak
szervezeti Világszöt•etség. 

Az 1íj nemzetközi szeri•ezet 
a i·ilág dolgozóinak összefogá
sára! harcot hirdetett a fasiz
mus, a háború é., a háborút 
elóidézó okok ellen:  az impe
rializmus �s a monopolfata ki
:sakmá nyalás megszü 11 tetésé
ert; a dolgozók élei- és m u n ka· 
körülme11yei11ek megjacílá
sáért; a demokratikus szabad
scigjogok biztositcisaért; a 
gyarmatre11dszer felszámolá
sáért és a gyengén fejlett or
s:ágok gazdasáoi megsegíté
séért. 

19 esztendő telt el a:óta. A 
ctlcig szenezett m u nkáslli11ak 
összefogását hirdetö szö,·etség
nek már az első éi-ekhen egy· 
ségbontó törekt·é.1ekkel kefle r t  
megl;tLldcnte. Egl/U nyugati 
opport«nista szakszervezeti 
rt:etók 1946-tól kedi·e egyre 
nyilt.abban hangoztatták sza
kadár e'meletetket. Miután 
reménytelen né t·ól! .,zámukra 
az. hogy megkaparintsák az 
SZVSZ t·e:ctését, 1949-ben 
kiléptek a rilags:öretségböl. A 
s:al,adás azo n ba n  nem gyen
gltette. sót jobban ö.<szekol'á
cso!ta a Szaks:erl'ezetl Vilag
szöt·etséget, mely az alapok
mány szellemében folytatta 
kíi:delmét. En nek a harcnak .a  
célját mind több .1:aksurve
zet i·allotta maoáénak. 

A 
: SZ\'SZ afalwlásakor 64 

millió, napjainkba n  pedig 
már 120 m!llió dolgozo érde
keit képt·iseli közl'etlenül. har
cát·al a:011ban a i·ílcig rala
mennyi munká át  tamogatja. 

Az SZVSZ 196 1 - ben Mos:k
vá!Ytn megtartott V. ko11g1·esz· 
s:usán akcióegységre hívta 
fel a L'ilág dolgozóit. Az egy
ségre irányuló töreki-ések os
óta fr sikert aratnak. Mind 
gyakoribbak az olya" sztrcij
kok, tün tetések, ahol a Szak
szen•ezeti Világszövetség, a 
Sza bad Szakszen·ezetek 11·em-

zetközi Szövetsége és más nem- konkréta bl:>an foglalkoznak a E 
zetközi szakszervezeti szövet- dolgozók egy-egy kategóriá- � 
ségek tömegszervezeteihez tar- jci na,k problénuiii-a l, követe- § 
tozó dolgozók együttesen lép- Iéseivel, harcaii:al. § nek fel követeléseikkel. A különféle nemzetközi s�ö- Most újabb állom tis hoz ér- �  

vetségekben miiködö kezett a világszövetség, s mi, � 
s,11kszert'4?zetek kkpv�lói kö- magyar szene�ett dolgozó,, g 
zösen alakították meg a Dél- biiszkék lehetilnk arra, hogy E 
Vietnam dolgo=óical és né- e n ne/, az eseménynek szerre- § Az almásfűzítöi olajp.ily:rnd,•aron naponta sok ezer tonna olajtermék kerül a !artálykocsil<ba. 
pével raló s:i:olidaritási biwtt- zöi és tamii lehetü11 1:. Az g A !öUóállomáson egyszerre 28 vagon tölté,ét ,•égezbetik. 
stigot, melynek eredményeként SZVSZ fötanácM 13, ü/és- g (MTI Foto, Vajna György felv.) 

1 · d szakát Budapesten rartjlf ok- § a t.'i ag hala ó dolgozói együtt t.óber 19_tól 24_,g. r.,.ten, 4 két ., ,11111,11111111111111111111011111n1nm111111111111111111,1111u1111m11m11111111111m1111111tn11111111111111111111n1u1111u111111111111111m111n111111111u11m1111111n111,11111m11111t 
emelték fe! szat•ukat a dél-
vietnomi 11ep jogainak bizto• kongresszus közötti legma-
sításáért, a pusztító háború gasabb fórumon megi-itat-
megszün tetéséért. Több nem- ;ák a nemzetközi szakszer-
zetközi szövetséggel együtt az i·ezeti mozgalom idöszerú 
SZVSZ is kö,,etelte az adeni problémáit, s l:ijelölik azol;at 
nép függetlenségének bizto- a célol.at. a melyeket a bé
sítását, a sza.�.!zervezeti Vi- kéért, -0 dolgozók jogainak és 

A miskolci igazgatóság teljesítménye 
a számok tükrében 

lágszöt·etség ál tal  s:ernezelt jobb éle:ének bietositásáért a Az igazgatósá1Zok munkaver- miskolci i gazgatóság érte el 
spanyol szolidaritási a/;C'ióba világ haladó szakszervezetei I senyében augusztusban 1 02,1 5  a legjobb eredmenyt. Ez an
pedig mind tőbb SZVSZ·en m-0guk elé tií:nek. százalékos teljesitmenyével a nál is figyelemre meltóbb, 
kívüli s:aks;;ervezet is bekap- ,-----------------------------, mivel a miskolclak az elsó 
csolódott. Ugyancsak az egy- félévben csupán a kocsi- és 
ség erösodését és a köretelé-

A'tadta'k rendeltete'se'nek raksülykihasználásban, vala-sek valórat·áltasát segítette 
elö a dolgo;:ó nök II. nem- mint a vonatforgalmí terv 
;:etközi konferenciaja, melyet a ko··zpont·1 korma'nyszelep1·av1'to' u"zemet teljesítésében értek el elfo-
ez éll májusában Bukarestben gadható eredményt, a többi 
rendezett meg az SZVSZ. 

Október 9-<in a lAndler jai•ításana k  műszaki prob!é• 
ténJ·e

�
ónél a ten·szám alatt 

A monopóliumok egymáual Já ?'miijaL'itól:>a n Harmati Són- máit, u1711anúgy m �g fopjuk 
mara lak. 

szö1:etke=ve indítanak táma- dor vezérigazgatóhe;yettes at- oldani a ha,·madik ötei•es Az igazgatóság számára 
dást a m11n kások s.:en•ezetei adta rendeltetésének az űj teri,f>en a teh erkocsik szalag• augusztus sem hozta meg 
ellen. Ennek hatasara hirdet- központosított kormányszelep rends.zerű jat·í t<isa t. elórelrit- minden tekintetben a kí,·ánt te meu jelsMvát a . .9 :1Jcszer- javító üzemrészt. Eddig az or- hatólag három jarmújarit6- eredményt. A kocsiigényes vezeti Vilags:::öt·etség. ..A szá<iban szétszórtan javították ban. Jl' · monopóliumol, offeniit•aját•a l  a 8 járművek legfontosabb mű- sza ,tasi tonnatervet üres ko-
µolgozók és a szakszen·ezetek szaki a'. katrészét, a fék kor- ,-------------- esik hlányaban mindössze 95 
.<zól'etseget alht uk �.em be:'' mánys,.e!epeket Ez a mun- s1.azalékra eljesitették. Na-
Az SZVSZ t•éortha)to blzott- káltatá� 1a ... <ú es gaúla; ágta- 720 fós öltöző-mosdó ponta állll!t 314  kocsit n<'m 
ságának 26 iillsdaktin l10201t !an  volt. tudtak k1allitani, A kocsi-
döntése alap;á" múlt pi, no- A központo„itott jav1tás Ferencvárosban hiány a kon'tbbi honapokban 
vemberében megalakult a �azdasá�osabbá é'< mlnóségi- ;s sok gondot okozot t a mis-
11emzetkö:i szaks:erve=et1 mo- ieg is megbízhatóbbá teszi ezt Budopest-Ferenc,,ci ros állo- kokiaknak. 
nopolellenes ta11ac.!koz6 és a munkát. A MÁV jármúja- máson a vonatkisérö személr
akcióegység bi;;ott.<ág. A jel- dtó ipar korszerú technoló- zet részére 720 f('ís öltöro-mos
szóbau megfoga lmazott ál lás- giá,·al felszerelt, megfelclóen dó épült. A berendezés,el 
pontot mas nem.etközi s;:;ő- gépesített. a termelékenységi együtt 3 millio forint költ.,;ég
�•etségekhez tartozó 8Zakszer- színvonalat mintegy 40 s1.á- gel létesült épületben négy 
zetek képi•iseloi h elfogad- za'ékkal emeló műhellyel 1 80 fós öltözö-mosdó eg�·ség 
ták. Ez=el ismét elóbbrelépett gazdagodott. van. kettó a földszinten. kelló 
az egység felé a nemzetkö;::i Az ünnepél�•es megnyitón a az emeleten. A pincében a 
szakszervezeti mozgalom. ,·ezérigazgatóhelyettes elv- központi fűtés és melegvíz-el-

A magyar szakHerrezetek társ hangsúlrozta: látást bizto 1tó k'lzánháú he-
- m i n t  a Szakszerl'ezeti Vi- - Ma még csak -0 k01'- lyiségek nyertek elhelyezést. 
lágszövetség tagja - mind- má nllszelepel, s,alagrendste- Az l líO lég�ifüméter nagy
eze/rnek az akcióknak rés:e- rii jauításarol be.,zélhetünk; ságú épületet a MAV Buda
sei. Sznl.szercezeti mozgal- de ez elöremutató Is szá- pesll Magasép,tési Fönókség 
munk minden erejére! támo- munkra.  mert a hol11ap jár- dolgozói építették. Az öltözó
gatta és támogatja az SZVSZ műjat·ítása a szalagre,1ds?tYé mosdó átadásával a ferenc,·á
tecékenységét. Céljaink kö- le.,z, Ahogyan .ikerült meg- rosi állomás dolgozóinak régi 
zösek, valamennyien a bé• oldanunk a kormányszelepek probHímaja nyert megold,isl. 
kéért, a társadalmi hal.adá-
sért, a dolgozók ;obi> életéért 
küzdünk. 

S zakszervezetei n1: aktív<1t1 
részt vesznek az SZVSZ 

1 1  szakmai nem:etközi szö• 
retségének tevékenységében, 
Az SZVSZ szakmai tagozatai 

Új bisztró a Nyugati pályaudvaron 
tnöl évre újabb beruhazá

soi<kal, korszerű üzemszerve
zes1 eljárá5okkal gazdagítja 
utaskiszolgálási rendszerét az 
Utasellátó. 

gyaróvárott. Mosonylébé11yben 
új pavilonokat nyitottak. Du
naújt·áros allomás felvételi 
épületében az étterem és a 
konyha átépítéset hamarosan 
megkezdik. 

Akil, a legtöbbet tették 

Amikor az igazgatóság szál
lítási eredmenyeiról beszé
lünk, külön kell szólni a von· 
tatás, szakszolgálat teljesilmé
nyéröl és a miskolci csomó
pont munkájáról. A ,•ontalá
siak a megnövekedett szálli
tási feladatok közepette is jól 
megálljak a helyüket. Az egy 
dolgozó mozdonyra esö 100 
etkm tervet augusztusban 3.6 
százalékkal tülteljesítették. A 
�őzmozdonyok üzemeltetésénél 
több mint 20 ezer tonna 
szenet takarítottak meg, A 
teherkocs.ijavitó-mühelyek a 
ré.iz;legvizsgás tervüket 103, 
a középjavitási tervet 1 18 szá
zalékra teljesítették. Az igazga
tósághoz tartozó tíz fűtóház 
közül öl élüzem-szinten dol
gozik: 

Az igazgatóság vezetőivel 
folytatott beszélgetésból csak
hamar kitunl, hogy a ked• 
,·ezó Yáltozás nem a vélet
len műve. Gondos fe!készu
lés, körültekintó szervezö 
munka elózte meg az őszi szál
lttásokal. Hosszüra nyúlna 
mindazt felsorolni, amH az 
igazgatóság vezetöi a moz
galmi szen·ekkel karöltYe a 
közö_ ügy, a szállítási tervek 
teljesítése. a munka megjavi
t ása érdekében tettek. Né
hány dologról azonban be
szélni kell. 

A kocsihiány nemi enyhí
tése érdekében az igazgato• 
ság vezetó,ie a Borsod me• 
�:rei p rtbizotrság tP ri o, z
tályához fordull seg1tséglrt. 
A kért segítség nem maradt 
el. A pártbizottság illetéke
sei, amellett. hogy a Borsod 
megyei szállittaló vállalatok
nál állandóan szorgalmazták a 
,·asú ti kocsik gyors ki- és be• 
rakását, a Heves és a Nóg
rád megyei pártbizottságság 
ipari osztályát is felkeresték az 
igazgatóval. Ez a segítség so· 
kat javított az igazgalóság 
helyzetén. Napirendre tűzte 
az ószi szállitás problémáH 
az SZMT is, 

A hogyan! keresik 

Történt néhány belső in• 
tézkedés is. A nagyobb szolga
lati helyek fónökeit osztályér
tekezleteken számoltatják be 
a végrelt munkáról. A be
számoltatás után mindig 
hasznos tanácsokkal látják el 
a meghívott főnököket. 

Új üzemi épületek Győrott 
A fejlesztési program kere. 

tében a közelmúltban több ál
lomási étterem. pavilon, büfé 
átalakítását fejez .ék be. A fó
,·árooi pályaudvarokhoz ha�on
Jóan a korszerű,itett állomási 
büfékben m egszüntették a tö
ményszesz árusítását. Papán 
a r�szhirú talponálló helyett 
bisztrót nyitottak. Hajduszo
boszlón az elhanyagolt söntést 
büfévé alakították. Mosonma-

A 11·yugati palyaudcar má
�odosztályü Yáró:ermében a 
sokat birált söntést a közel
mültban bezárták. Helvébe a 
többi fóvárosi pályaud,·arhoz 
hasonlóan modern, szakosított 
bisztrót építenek. Bővítik a 
büféáruk Yálasztékát. Az uta
zöközönség ülve fogyaszthatja 
el az ételeket. 

/\z elsö félévhez viszonyít
va a miskolci csomópont ered
ménye is sokat javult. Az ál
lomásiak például a 1.'<lcsikí
használásban, a kocsitartóz.ko
dásban és az átlagos terhelés
ben több mint 2 százalék
kal túlteljesítették a tervet. A 
fúlőház dolgozói a mozdony- és 
a szénfelhasználásban értek 
el jó _eredményt, Az elóbbinél 
1 04,9. a_z utöbbinál 1 10,9 szá
zalékra teljesítették a ter\'et. 
Termelékenységi tervük telJe
sitésével pedig 4,6 százalék
kal jobb eredményt -értek e� 
a bázis idósza1!=nál. 

A helyes intézkedések ha
tására az emberek szemlélete 
is sokat változott. Ma már 
nem a nehézségeket, a kibü
vókat, hanem a hogyant ke
resik. Az igazgatóság egyes 
osztályainak vezetöi és dol• 
gozói többet látogatják a szol
gálati helyeket, mint korab
ban. Ez � dolog, hiszen a 
menetközben nyújtott segit
ség értéke szinte felbecsül
hetetlen. 

G!lőr állomtis újabb üzemi 
épületekkel gyarapodott. Elké
szült a biztosítóberendezések 
központi épülete és a két he
lyi kapcsoló épülete. 

A biztosítóberendezés át
adására az állomási vágány
zathoz kapcsolódó Rába-híd 
üzembe helyezésekor kerül 
soo. A három épület beren-

dezés nélküli költsége kereken 
2 millió forint. A központi 
épületben nyert helyet a 
blokkmesteri iroda, a jelfogók 
helyiségei és más üzemi he
lyiségek, valamint a forgalmi 
iroda. Az épület homlokzatát 
nagyfelüietú üvegbetonnal, 
klinkertéglá val és múkóvel 
képezték ki. 

V. M. 

A kolkktív összefogás ·eredménye 
Szomorü látvány volt hosszú 

ideig Eger á!!omcis elhanya
golt területe. Virágosítás alig 
volt. Kollektív összefogással, 
az új állomá.sfónök irányításá
val június 1-<in 52 szocialista 
brigád 216 taggal hozzákezdett 
az állomás csi nosításához. ösz
szefogott a pályafenntartás és 
a fűtóház is. Az összefogás 
eredménye 1640 társadalmi 
munkaóra lett. 

Hogy mit tettek? 
A lyra vágány mellől kö

rülbelül 10 vagonnyi törmelé
ket hordtak el, majd a talajt 
egyengették, hogy a kocsir<.>n
dezök balesetmentesen tudja
nak dolgozni, A pályafenntar-

tási dolgozók ezen a tcrüléten 
mintegy 8-10 kocsi,:ali.omány 
anyagot raktak ki, majd a vá
gányok között a talajegyenge
lé� után a züzalékolást is el
,égezték. 

Hogy június óla milyen nagy 
változás történt Eger állomá
son, arról a helyszínen érde
mes meggyózödni. A társadal
mi munkáért elismerés illet! 
meg Parti László, Papp mi· 
roly, Molnár József, Szilágyi 
László, Szöl!ösl László, Baráz 
Sándor brigádját, több vonat
kísérő brigádot, valamint az 
állomás szolgálati és mozgal
mi vezetóit. 

N. J. 

· • Még egy figyelemre méltó 
adat: a Tiszai pályaudvar és 
a fútőház jó együttműködésé
nek eredményeként a teher
vonatok menetrendszerúsége, 
a korábbi hónapokhoz ,·iszo
n ítva közel 20 százalékkal 
javult. 

!\'cm a véletlen mü�e 

Jóllehet ezek a számok ön
magukban is sokat , monda
nak, mégsem érdemtelen meg
nézni mi van mögöttük. Mi
nek tulajdonítható. hogy a 
miskolci igazgatóság teljesít
ménye éppen a legnehezebb 
időszakban mutat javuló ten
denciát. 

A miskolci igazgatóság ve
zetői josg;,l remélik, hogy 
az .év hátralevő részében 
üjabb sikereket ét·nek majd el 
az áruszállítási terv teljesité• 
sében. 

' Vlsl Ferenc 

7,3 kilométer 
két hónap alatt 

Befejezték a Lepsé11y-KtS• 
cseripusztc.. közötti vonalrés,: 
felépítményének felújitását. A 
felépitménycserét .a régi pá
lyarész •,izzsákos és erósen 
elhasználÓdott volta tette szuk
ségessé. Az UJ felépítmény 
48,3 kg/Cm. sülyü sínekkel, 
hézagmentes kialakítással, 100 
km/óra sebességre készü't. A 
7,3 km hosszú szakasz á tépi
lese a ·,épesítés és a jó szer
vezés következményeként csak 
két hónapig tartott. 
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Az utánpótlás neveléséről sem feledkeznek meg 
Beszélgetés a pécsi lűtől,á,zs idős,;ser,í. problénaáiról. 

tlüzem szinten dolgozott a 
pécsi fütőház az első félévben. 

11 vállalal és lőnökség 
vezelőjéaek leladalai 

Jut&lmat is kaptak ezért, 
mintegy 16 ezer forintot. Mél
tán megérdemelték az elisme
rést, hiszen 100 etkm tervüket 
109,9 százalékra teljesítették, 
szénfogyasztásuk minden hó
napban 4-5 százalékkal keve-

fűtőház munkásgárdája, hogy 
az idén felszabadult ipari ta
nulók közül tizenhét - csak
nem a teljes létszám - a fű
tőháznál maradt. Nagy szó ez, 
hiszen tavaly minden ipari 
tanulójuk elment a szabadulás 
után. 

h'I abban már kellő gyakor
latot szereztek, akkor lehetett 
szó a vizsgáról, a mozdony. e
zetésről. Nem csoda, hogy a 
fiatalok inkább a műhelyben 
maradtak, nem nagyon vo,1-
zotta őket a rövidnyelű, szé!;;s 
fűtőlapát. A megváltozott kc
rülmények megváltoztatták a 
fiatalok felfogását is. Vincze 
Imre például, aki korábban 
már félévig fútőként dolgozott 
az egyik mozdonyon, most, 
amikor meghallotta, hogy 
előbb lehet belőle mozdonyve
zető, újra jelentkezett, hogy 
gépen szeretne szolgálatot tel
jesíteni. Nagy változás ez ah
hoz képest, hogy tavaly még 
önkényes kilépő Is akadt a 
mozdonyvezető gyakornokok 
között. 

Az újítás! rendelet ponto
san meghatározza a vállalat 
(főnökség) vezetőjének a moz
galommal kapcsolatos felada
tait, kötelességeit. 

Jó hozzáállás csak ott vár
ható, ahol a vezető maga is 
ismeri az újítási rendeletet, 
tisztában van a mozgalom je
lentőségével, minden tán10-
gatást megad az újítóknak és 
az újítási ügyekkel foglalko
zóknak. 

A javaslat elbírálása 
A rendelet az újítási javas

latok elbírálását a megvaló
sításra illetékes szerv veze
tőjének hatáskörébe utalja. 
Megadja a lehetőséget arra, 
hogy a vezető az újítási ügy
ln tézéssel kapcsolatos hatás
körét a főmémökre (műszaki 
vezetőre) ruházza át. De a 
mozgalom fejlődéséért, az újí
tási ügyek helyes intézéséért 
ebben az esetben is a vezető 
felelős. Ha az üzemen belül 
hiányoznak azok az anyagi és 
személyi feltételek, amelyek a 
mozgalom előbbreviteléhez 
szükségesek, köteles ezek 
megteremtésérc'.11 gondoskod
ni. Fel kell figyelnie azokra a 
hibákra, amelyek az újítási 
ügyek intézése körül tapasz
talhatók. 

A sokrétű feladat helyes 
ellátása csak akkor történ
het meg, ha a vezető rendsze
resen ellenőrzi az újítási 
ügyeket intézc'.lk, az újít:isi 
elc'.ladók, a szakvéleménye
zők, kalkulátorok stb. mun
káját. 

bevezetésre alkalmasnak tart
ja, a határozatnak erre utalni 
kell, s egyben ki kell mon
dani a javaslatnak szélesebb 
körben való bevezetése cél
jából a felettes szervhez va
ló felterjesztését is. 

A gazdasági értékelés 
Igen fontos része a határo

zatnak az újítás gazdasági ér
tékelése. Arra kell törekedni, 
hogy az újítások által vár
ható népgazdasági eredményt 
számszerüen lehessen megál
lapítani. Ezért a vezetőnek 
már az elbírálás előtt kell 
tájékozódnia a várható hasz
n0is eredményről. 

Amennyiben a várható 
népgazdasági haszon számok
ban nem fejezhető ki, az újí
tási díjat az összes körülmé
nyek mérlegelésével kell 
megállapítani. A megállapí
táshoz részletes indokolást 
kell készíteni, rá kell mu
tatni az újítás minden Irányú 
kihatására és azokra az okok
ra is, amelyek az eredmény 
számokban való kimutatását 
lehetetlenné teszik. 

A javaslat elutasítása ese
tén a határozatban részlete
sen közöln.l kell az elutasítás 
indokait. Nem elég az indok
lásban csupán azt ki jelen te-
ni, hogy a javaslat nem újí
tás, vagy az nem valósítható 
meg, azt Is meg kell monda
ni, hogy a javaslat miért nem 
újítás, Illetve az miért nem 
valooftható meg. 1' z elutasító 
határozatban fel kell hívni 
a javaslattevő figyelmét a ha
tározattal kapcsolatos jogor
voslati, illetve felülvizsgálat! 
lehetőségekre. A vezető ha-

sebb volt a tervezettnél. Somsági számítás alapján, orszá- lai László fütőházfónökkel és gos viszonylatban! bevezetés- Ta.ncsik Lajos párttitkárral re való utalás stb.), melyek 
alapján az illetékes szolgá- aki egyébként mozdonyre
lati hely újítási előadója a szortos - arról beszélgettünk. 
naplózási utasításnak eleget hogyan készültek az őszi for
tud tenni. Ha az elbírálás galomra, milyen problémákat 
előtt közbenső intézkedések kell megoldaniuk, hogy a pé
megtéte!e válik szükségessé. csi fütőház megfeleljen a fer 
erről a javaslattevőt értesí- kozott követelményeknek. 
tenl kell. - Gépeink m1lszaki állapota 

Országos viszonylatban be- :ió, idősza.kos javítási tervün

vezethetó újítási javaslat el- ket eddig százszáza.lékosan 

fogadása esetén a vezető köte- tel;esítettük - k.?zdte Somlai 
les a tárgy szerint illetékes László. - Augusztusban ki

felügyeleti szervének felter- sebb géphiánnyal küzdöttünk, 

jeszteni és az köteles záros mert négy mozdonyt fö;a.vltás

határldőn belül a szükséges ra. kellett küldenünk. A sza

intézkedéseket megtenni. Ha ba.dságok leiadása is elég sok 

az újítónak a javaslat kipró- gondot oT,ozott a. mozdonyirá

bálásával va!?v megvalósítá- / nyitásban. 

sával kapcsolatos szerződés !gy terelődött a szó a gépek
megkötése miatt utazási, va�y ró! az emberekre. Elmondta 
naoidíj költségei merülnek fel, a fütőházfőnök, hogy munka
számára azt meg kell téríte- erő átszervezést hajtottak 
ni, szük�ég esetén utazási je- végre. A könnyebb munka.he
gyet Is biztosítani kell. Mun- lyeken nőkkel váltották fel a. 
kaviszonyban álló újítót köz- férfíaka.t. [gy osztotta.k be 
vetten felettese útján kell például a férfiale helyett két 
meghívná, asszonyt a. fordítókorong ke-

Kaposvárl Béla zelésére. Azzal Is erősödött a 

Kedvezó munkakörülmények 

- Az Idén kedvezőbb kö
rülményeket biztosítha.ttunk a 
fiata.l szakmunkásoknak -
jegyezte meg Tancsik Lajos 
párttitkár. - Az év elején 
végrehajtott bérrendezés ilyen 
szempontból ís kedvező volt. 

- Hogyan állnak a moz
donyvezető utánpótlás nevelé
sével? - kérdeztük. 

- Nem pa.na.szkodha.tunk. 
Eddig is volt öt mozdonyve
zető gyakornokunk, s most ha.t 
újabb fiatalt állítottunk be. 
Ilyen szempontból nag11on elő
nyös a.z a. rendelkezés, ho(J1} 
mellékvonala.kon már húsz
éves kortól vezethetnek moz
donyt a. fiata.lok - magyaráz
ta a fútőházfőnök. - A ko
rábbi években csak nagy rá
beszélés után sikerült néhány 
fiatalt mozdonyvezető tanfer 
lyamra küldeni. Most önként 
jelentkeznek és mi válogatha
tunk a jelentkezők közül, 

Köztudomású, hogy azelőtt 
a mozdonyvezető Jelöltek éve
kig csak fűthették a gépet és 

Javul a munkafegyelem 

Az utánpótlás nevelése te
hát jó mederben halad, s rö
videsen lesz elég fiatal szak
ember, aki a nyugdíjbamenő 
öregek helyére álljon a moz
donyokon. A munlca.fegyelem 
Is javul a. fútőházba.n. Hanyar,
ság, mula.sztás csak elvétve 
fordul elő. 

Amint elmondották, sokat 
foglalkoztak már az olyanok
kal, mint Bencsik II. János 
mozdonyfűtő, de hiába a jó 
szó, az Intelem, ezekre nem 
lehet hatni. Bencsik például a 

________________________________________ , legnagyobb munka idején be-
telefonált, hogy elmegy tizen

Nemzetközi Vasútmodellező Kiá llítás Budapesten 
Az NDK és a. cseh:rzlovák 

va.sútmodellező szövet3ég, a 
va.sutasszakszervezet modelle
ző sza.kosztálya és a Közleke
dési Múzeum rendezésében az 
Epít6ipa.rl és Közlekedési Mű
sza.ki Egyetem dísztermében 
október 3-án mcgnyí!t a. XI. 
Nemzetközi Va.sútmodellezö 
Kiáll!tá.s. 

egy nap szabadságra. Az eszé
be sem Jutott, hogy megkér
dezze engedik-e, tudják-e pó
tolni, amfg távol van. Pókos 
István mozdonyfútővel pedig 
az Italozás miatt kellett már 
több ízben foglalkozni. Szám
talanszor megígérte, hogy töb
bé nem iszik, de hiába, ha. 
kocsmát lát nem keriili el. 
Hasznára válik a fütőház kol
l�ktívájának, ha megválnak 
tőlük. 

Késnek a gépek 
oA vezető felelős a javasla

tok gyors elbírálásáért és meg
valósításáért, az újítási dí
jak késedelem nélküli küi
zetéséért. A felelősségnek 
nemcsak papíron, hanem a va
lóságban is érvényesülnie kell. 

tározatáról a javaslattevőt " 

Dr. Csanádi Győrflll, minisz
ter és Sza.bó Anta.1 főtitkár 
hosszan időztek a meisseni 
Vasútmodellező Klub terep
asztalánál, hol 12  vonat, gyors, 
személy és hosszú tehervona
tok, élükön Diesel, gőz- vagy 
villanygépekkel küzdenek le 
emelkedv'<et, csattogva szágul• 
danak hidakon, alagutakon át. 
A megálljt mutató Jelzőknél 
megállnak, szabadJelzésú kép 
esetében tovább haladnak a 
szerelvények. Hegyoldalban 
kapaszl-<x!ó lakóházak, köz
utak, 6thb11k, �llomásépüle
tek, rakodást végző teher
autók, utasok, áruk - mozgás 
- dekorálja e nagyszerü kis 
vasutnt. 

tengerén - mi.ként Gulliver 
a törpék országában - a víz 
fölé hajolva az utasszáll!tó és 
komphajót a kikötő vágányal
hoz tolja, majd rögzíti azt és a 
hajó hátsó aJsó részének ki
nyitása után - csakúgy mint 
a valóságban - az állomási 
tartalékmozdony a komp vá
gányaira tolja a tengerentúlra 
rendelt személy- és teherko
csákat. Az utóbbi időben az is sok 

_gondot okoz a fűtőház vezető
jének - nyilván a legtöbb 
dolgozónak is -, hogy a gé
pek kesve érleeznek vissza. A 
vona.lon lassan haladnak, sok 
a.z ácsorgás. A személyzet szol
gálati ideje rendre meghalad
ja a tervezett időt. Ennek kö
vetkezménye az, hogy az uta
zó személyzet távolléti óráinak 
száma átlag 280 óra. havonta.. 
Sokan vannak, akik rendsze
resen minden hónapban több 
mint 300 órát dolgoznak. Volt 
már olyan útjuk is, ahonnan 
csak a harmadik váltás hozta 
vissza a gépet. 

A vezető felelőssége az újí
tási javaslat elbírálása tekin
tetében igen nagy és nem kö
zömb�, hogy kit bíz meg az 
újítási ügyek vitelével. Ugyan
js a vezető részére a javaslat 
helyeiJ elbírálásához az újítási 
előadónak kell az anyagot elő
készíteni. 

A vezető az újítási előadó 
által kellően előkészített 
anyag alapján dönt affelől, 
hogy a javaslatot 

a.J kísérletre (próbára) al-
kalmasnak, 

b) megvalósításra alkal
masnak minősltl, vagy 

e) elutasítja. 
Ha a vezető javaslatot kí

sérletre (próbára) vagy meg
valósításra alkalmasnak mi
nősíti, az erre vonatkozó ha
tározatban nyilatkozni kell a 
javaslattevő munkaköri kö
telesoogére nézve. Abban az 
esetben, ha a vezető a javas
latot több szolgálati helyen ís 

mindenkor írásban értesíte
n.l kell. 

Ha a javaslat kipróbálásra, 
vagy megvalósításra kerú1, 
úgy az értesítés helyett a 
szerződést kell az újítónak 
átadni. A határozat eredeti 
példányát a javaslattevőnek 
kell kézbesíteni, a második 
példányt az újítási ügyírat
ba kell helyezni. Amennyiben 
a javaslatot a közép-, vagy 
felső szerv bírálta el és an
nak naplózása nem e szervek
nél történt, abban az eset
ben a határozatról készült ki
admány másolati példányát 
minden esetben a javaslatot 
naplózó szolgálati helynek 
kell megküldeni. 

A határozat 

A határozattal kapcsolatos 
k!admánynak tartalmaznia 
kell mindazokat az adatokat 
(elfogadás, elutasítás, beve
zetés időpontja, népgazdasá
gi haswn, megállapított újí
tási díj, eszmei vagy gazda-

Fellendült az újítómozgalom 
az Északi Járműjavítóban 

Az újítómozgalom számszerű 
növekedése mellett nem ke
vésbé jelentős, hogy mire irá
nyul az újítók figyelme és mi
lyen feladatot oldanak meg. 
Az újítási feladattervet a ki
jelölt szolgálati helyeken már 
elkészltik rendszeresen, de 8il'l• 

:nak színvonaláról - ma még 
lehetne vltatkozru. Az viszont 
\.étségtelen, hogy a feladatter
vek megoídására mind több 
újítási javaslat érkezik be. 

Jó eredményt azokon a he
lyeken érnek el, ahol a fel
adattervek ismertetése mellett 
anyagilag is érdekeltté teszik 
azokat, akik azt eredményesen 
megoldják. Az tszaki Jármű
javítóban 42 pontból álló fel
adattervet dolgoztak ki és az 
újítást diJon felül 65 OOO forint 
céljuta.lom is gze,-epel. A fel
adatterveket névreszólóan 
küldték meg azoknak, akik 
szeretnek újításokkal foglal
kozni. E:renkívül a mozgalmi 
szervek aktivistái is feladatul 
kapták, hogy a fela_dattervet 
ismertessék a dolgozokkal. 

A vállalat vezetc'.16é.ge ver
senyt hirdetett az újítók kö
zött. Es7..erint Jegs,\ább két fel
adatterv! pontot szükséges 

megoldani és két olyan javasla
tot kidolgozni, mely nem szere
pel a feladatok között. A néw 
ja.va.sla.tnak évea szinten leg
a.Zább 80 OOO forint n.épga.zda... 
sági eredményt kell elérni. 

Az újítók eredményelt pon
tozzák. A feladattervi javaslat 
után tíz, a nem feladatterves 
javaslat után öt pontot kap az 
újító. A népgazdasági megta
karítás minden 1000 forintja 
után egy pont jár. 

A versenyben legjobb ered
ményt elért újító Alba. Regi4 
vagy Budapest televíziót, a 
máoodlk helyezett Tina. vagy 
Kélc,es televíziót kap. A har
madik helyezett külföldi ta
nulmányúton vehet részt, a ne
gyedik helyezett pedig egy 
Tünde táskarádióban részesül. 

Az újítOk között folyó ver
senynek megvan az eredmé
nye. Az üzem,ben szeptember 
1-ig 25 felada.ttervi pontra. 
nyújtottak be ;ava.s!a.tot a dol
gozók. A népgazdasági megta
karítás a múlt év első félévé
hen elért l mllltó 113 910 fo
rint helyett 3 millió 351 ,110 

'nrintra. emelkedett. 

A megnyitót Szabó Antal fő
titkár tarloUa 
(Wahr .János felv.) 

Szabó Antal, a vasutasszak
szervezet főtitkára megnyitója 
után a MOROP elnöksége ne
vében dr. Josef Bíndner, az 
Osztrák Modellező Szövetség 
elnöke szólt az ünnepségen 
megjelentekhez. 

Ezt követően dr. Csanádi 
Györov. közlekedés- és posta
ügyi miniszter jelenlétében 
kitárultak az ajtók. A meghí
vottakat és S2'.ámos külföldi 
érdeklődőt nem mindennapi 
kép fogadta. Miniatűr vasúti 
szerelvények, személy- és te
herkocsik, Ilyen-olyan mozdo
nyok fából, rézből, vasból. 
Jelzők, váltók, állomásépüle
tek, alagutak, hidak láthatók 
mindenfelé. Nehéz választani, 
hogy melyik szebb, melyik:. 
jobb a sok közül. A nemzet
közi zsűrinek sem volt köny
nyű a dolga. 

Nagyapától unokáig 

Farka.., Pál, mérnök kétszin
tű pályakereszteződése és dr. 
Fodor László állomása már a 
bejáratnál megállítja a láto
gatókat. Ott áll egy félméteres 
ezüst serleg, melyet az Olasz 
Vasútmodellező Szövet3ég 
ajándékozott a Békei család
nak, mint a legjobb magyar 
vasútmodellezóknek. Az öreg 
Békei. a nagypapa, nyugdíjas 
mozdonyvezető, fia és unokája 
segítségével azokat a gépeket 
készíti el, amelyeken valaha 
utazott. A kiállítás egyik 
büszkesége Visl Péter mester
munkája, egv 203-as sorozatli 
mozdonv nverte el a miniszter 
külön díját. 

A MiirkUn-cég a legmoder
nebb villanvgépekkel képvi
selteti magát. A Riva.rossí 
olasz cég, mozdonyokat, kocsi
kat, sok jelzőt. váltókat. síne
ket és tetszetős állomásépü
leteket küldött a kiállításra. 

Komphajó kikötő 6/lom6s 

Külön díjat kapott a kiál
lítás másik dísze a lipcsei vas
útmodellezök munkája, Sass
nitz komphajó kikötő állomás. 
Irány Trelleborgl - mondja 

Sokan megcsodálták a vas
utasszakuervezet központi 
modellező klubja által ké!ízl
tett k Mtű pályát; több 
alagúttal, állomással és auto
matikus vezérlésü fütóházzal. 
Straub János mérnök és Asz
ttilos Ala.dár munkál is sze
metfogók. 

Csak néhány nevet említet
tünk. De a kiállított munkák 
egytől-egyig szépek, érdeke
sek, melyek ügyességet és e 
különös szakma - Inkább 
művészet - Iránti szeretetet 
igazolnak. 

Nem valamiféle játék ez, 
hanem ahogy ezt Sztibó Antal 
főtitkár mondta: hasznos mun
ka. mely alkalmas arra, hogy 
irányt mutasson Jármú, vaspá
lya Uyen-olyan állomás vagy 

Straub János terepa.sztalának működését magyarázza klil-
földi szakembereknek 

kedvesen mosolyogva a sza
bályozó tábla gombjait nyo
mogató német és a terepasztal 

(Wa.hr János felv.) 

ha úgy tetszik, több szintű 
vasút tervezéséhez. 

-gergely-

Új gázpalacktároló I Korszerú gépeket kaptak 
Ta.polca. állomáson megol- Bél«!scaa.ba. f1ltőház dolgozói 

dódott az áruraktár problé- jogosan dicsekednek azzal 
mája. Régóta hiányzott már ho egy gázpalaektároló helyiség gy ma már csaknem min-
A tárolás nagyon veszélye, len munkát géppel végez-
mivel a palackoknak ártal �ek. Most Pekingből kap új, 
mas a na1; sug8.:a, az Utődés .orszerű gépeket az eszterga
A �orszer·· és b�ztonságos lé '1Ühely. Munkába állításukk 1 tes,tmény megép1tésével meg• a 
oldódott a szál!íttató felek é, a kocsialkatrészek javítási 
az állomás gondja. ideje lényegesen megrövidül. 

Bognár Károly Boldizsár Gyula 
Tapolca Békéscsaba 

A pécsi fűtőház dolgozói fer 
kozott támogatást kérnek a 
forgalomtól. Ha a forgalom jól 
működő és gyors gépeket akar 
a vonatok továbbításához, ak
kor tegye lehetővé a menet
rend betartását, hogy a fütő
házban mindig jusson idő a 
gépek karbantartására. 

L. J. 

11111111mn11m1n111• 

Vasutashecsülettel 

Szeptember 29-én a. gylln• 
gyösi vonatba.n felf!<jtetuim 

cipzára.s táskámat. Hatva.n
ba. érkezve, ;elentettem ezt 
a.z ügyeletes tisztnek, a.ki a 
legmesszeb bmenő udvariiu
sággal, vasutasbecsűlettel in
tézkedett táskám felkutatása. 
ügyében. Táskám megkerült. 
Ba.Tc'5 János főin/Jézónek - a.Td 
még levelezőla.pon is értesf
tetlt erről - ezúto-n is kö
szi:m.etet mondok. 

DEGE ILONA 

Sze,ged, Hétvezér utca 54. 

-- • • • --

Filléres ügg 

Két és fél évvel ezelőtt Láz
hegy vasúti megállóhely nevét 
Uzsa.bánva. a.lsó megállóhelyre 
változta.tták. A névváltozta.tás
sa.l egy idóben a ;ewkia.dóőrök 
név- és keletbélyegzőit is ki 
kellett volna. cserélni. Ez azon
ba.n a. mai napig sem történt 
meg, A megállóhelyen jelenleg 
a.z uzsabányai teherállomá1 
„nélkülözhető" bélyegzőit 
használják. Filléres ügyről van 
szó, az illetéleesek mégsem in
tézkednek. Ha netán elfeled
keztek volna erről a kis meg
állóhelyről, ezúton is felhív
juk rá a. figyelmet. 

B. K. 
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A kecskeméti állomáson 

A kecskemétiek helytállnak ! "="· .. ,���� �.�-s:,.,.���:�.�.
1
�FR� ,.;.�.�:�"'"""· _ 

A kereskedelmi dolgozók • 1 szó. A n1?z�onyból sisteregve kocsik tenge;yc,apágyai sem tűnk a vöröskere.;z.e.; v.áróte-
=� folyik az „i=sál,·i kam
pány". Sárfehér szölövel meg
rakott szerelvények in dulnaK 
a főváros felé. De vannak 
0J7an kocsik is, amelyek ren
deltetése Ho!!andia, Belgium, 
Németország. 

A mezőgazdasági termélcek 
idóueni sz,d!Jtása mellett az 
J,'M Fémmunka.s .i-.:pűletlaka
tos és Tömegcikkipari Válla
lat Vasszei·kezeti Gyáregysé
genek. továt>bá a Zomanc
ipan Műveknek is megnött 
ősz elején a szállítási igénye. 

Szeged !elöl - különösen az 
éjswkai órákban 4-5 
gyorstehervonat is be.fut 
h.ecskemétre. Itt tovább növe
lik a szerelvények hosszát. 
Most hogy Izsákon naponta 
közel ötven kocsit raknak meg 
szölö\·el, Kecskemét is útra
bocsát gyorstehervonalokat. 

A gyors szervezés érdekében 
po:,!oi, üzemviteli tervet dol
goztak ki az állomáson. Új
donság, hogy a tolatási rend
szerüket megváltoztatták. A 
kocsik rendezése nyolc irány
ba történik. A vagonok olda
lán távolról is láthatók a kré
tával feltüntetett számok. A 
kocsirendező személyzet így 
könnyen boldogul az elegy 
feldolgozásával. 

lo■plexbrigád-szerzódés az AKÖV-vel 

Igen hasznOSl!lak bizonyul a 
9-es AKÖV-vel kötött komp
lex s7.ocialista szerződés. Az 
AKGV időben elvégzi a kira
kodást, az áruk tovább szállí
tását Az állom:is terv sze
rint visszakapja az üres ko
c�ik:;t. Ez nem kis feladat, 
mert naponta 100-150 \'agon 
sorsa függ az AKÖV dolgo
zóinak munkájától. 

Annál inkább okoznak bajt 
a Swlnokról beérkezett \'O
natok. A szerelYények gyak-

ran késve érkeznek. Növeli a 
gondot, hogy a kocsikat a szol
nokiak nem sorolják be ren
deltetés szerint. A Btidtipest
Debr�cen „feloszló" vonat is 
késve szokott befutni. 

z.,,varja a kecskemétiek 
munkáját a gyakori vágányzár 
is. Naponta 2-3 órára 
,,m�gbénul" a közlekedés. 
I lyenkor autóbuswkkal igye
keznek az utasokat tovább 
szállítani .  Az állomás bejára
tánál nagy a torlódás, zsúfolt
ság. Az építé�i munkák során 
plusz feladatként jelentkezik:, 
hogy Kecskeméten keres2J1:ül 
jutnak cl a zúzottkővel rakctt 
teherJ.-ocsik Nagykőrös térsé
gébe. Nincs c.lyan nap, hogv 
ne kelljen 50-6� kocsinak 
helye• ad'1i. aztán utat nyitni 
az állomáson. 

A torlódás enyhítésére 

A csomópont dolgozói, úgy 
akarnak segíleni a „helyszú
kén" hogy segítséget nyújta
nak a kecskeméti kCJtzerv
gyárnalc. A segítség abból áll, 
hogy megkezdték az új iparvá
gány leíekte!éséhez szüks�aes 
fö'dmunká,'.<at. Az épfüík ha
marosan e!ér!<eznek a gyúr ka
puj-ához. A kúrta kis mel
lékvágit."v megéQi'tés-!vel eg:s,
s7.erre több ron<iQt is me<?ol
danak majd. F.lsÖ.'orban -ki
alak!tanak egy kis rendezőt. 
Meggyor,;itják a konzervgyár 
rn11'1 25-:,0 kocsis le- és fel
,vlf!Silt. (Az lls,i csúcsforgalom 
idején a napi le„d-'ÚI m�:,h.a
ladJa a 150 T·ocsit is.) Felsza
badul majd a •. falmelletti", a 
legszélsó vá�ánypárjuk. J� en
leg itt-tnrtózkodnak a kon
zcrv,n•ári va1tonok. Zavarta
lanf11:l>á válik ezzel a fütóház 
beiárntá<nak megköz<'lftése is. 
K"t fon!O<! \'onatfogadó .-;;. 
ginyon szűnik meg a torló
dás. 

Az angyalföldi pályaudvaron egyre több rakodógép tegíU a 
vagonok ki- és :ierakását 

(MTI Foto, Lajos György felv.) 

h l álln - • 15 száll a goz es vonatunk ne.n.1- melegedtek fel túlságosan. rembe, ahol bárki a n::p m1n-e �f . �_k a „ki�csucSforga- lendül a közel 2000 kilomé.e- den óníjában kiphat e.gy c.;é-10':1. fdeien. Harminc-negyven res útnak. Gyorsan magunk Zöld úton sze me'.eg teé.t - ingyen. A gyuJtokocsiva} dolgozna�. mögött hagyjuk Budapest-Fe- vör&keresztes növérek ott van-
�supan az kesleltett munká- rencvárost és a 4052 sz. TEEM Pontosan dé'.előtt 10 órakor nak minden vonat érkezésénél, 
Jukat. �o_gy kevés gép áll :en- vonat már a körvusútcn rooog. szabadra lendült a sturovói be- i.ndulásá.nál. Németor,ztgb::.n dellcezesük:e. A hasznala_t- Még egy pillanCs az ébredező járati jelző karja. Vonatunk sok a rokkant ember, ezeket ban levő_ villástargonca pedig városra, az utcák0n mu'lkába útn.ak in:lult Sz!oviki ín, Mor. odaadóan sz§.llítják háromkeolyan szeles, h_<:>gy nem al_kal- 1 sietó emberekre � búcsút vti- és Cseh.országon át Dedn, rekú tolókocsikon a vonattól a mas a gyors, tür_ge __ mozgasra. mondunk Budap�tne'.c. - Ví- zz N'DK határa felé. taxiig. Csak egyet emlttsunk: nem szontlátásra k€ hé, múlva Al lalföan 200-300 km-�ént A reggel már Berlin határá-tud:a az árut felvinni a gép-

1
. * · · · · csertl mozdonyt a vonat. Sze- ban ért bennünket. A hatal-

kocsikra. Vonatunk Vác-Szob-Stu- re!vén}•,ink c<ak.nem végig mas város délnyugati részén 
' roi:o fe:é robog. A teh:?rkocsi:< .. zö'.d ut"-at kapott. N 'm-,t van a DR egyik legnagyobb 

Hogy éjjel se legyen Z3\13f színültig mcgrn:wa zö'.dsé.ggel, mozdcnnyal érkezik Bad- forga:mú rer.dezőpályaudvarai 

Szólnunk kell arról, h 
I gyümölccsel. Athal.idunk rz Sch.andauba, az NDK hat: rál- Sedd!n. Itt gurítóra került a 

. . , �gy lr,;ly hídján, már a Cseh.sz'.o- lom::s:ra. útlevélviz�galat, a vonatunk, több kocsit az NDK 
Kecskemeten az első félev- vále Szocialista Köztársaság ,·f:nosok.!tal barátságos k:zfo„ különböző vidékeire irányítot,. 
ben sikerült teljesíteni a terv- te:-ületén haladunk. gás. talc és Innen TEEM„vonatunk 
szán�okat. Egyedül a vonat- Sturovo - közös h:itárállo- Drezdiba, a hábnru l'to,só mindössze öt kocsival folytat-
közlekedési tervben mutatko- más. A határőrök l�·btlyegzik napj�ilp...n lerombolt E!b-a- ta útját Sassnitz felé. A vonat 
zot� 10-15 százalékos lcma- az útleveleinket, cso·Jálk�zna!t, parti vár<:'Sba, éj<zaka ért vr>- rendere�, mozdonycseréje, 
radis. A második félévben hogy ilyen hosnú útra váll�l- n'l.tunk. A hatalma-, _ so'ca'< mGszaki kocsivizsgálata mind
számí1anak a dolgozók a meg- 1 koztunk - tehervonattal. Az éltal ismert - pály.:rndvar össze 1 órát tartott. Megnéz
növekedett tranzit forE!alomra, áru vámkezelése még folyL'<., a i lvenkor csendes. néptelen. A tük a hatalmas, kor.szerú 0ített 
valamint az exportfela<latok csehszlovák mGszaki kocsi- kétsz!ntú pályaudvar felső ré- fi2-es sorozatúra em:ékezteló 
teljesítésére is. A szocialista vizs.;r-5.ló!c alaposan átnézi!< a �z"'i az ntmenő vonatok halzd- gőzmozdonyt, melyet 6000 ka
kollektívák már meg h tették sz�relvényt. Minden rendben, nek. az al<;ó szint 16 vó-r!inva !óriás sziléziai feketeszénnel 
vá!lnlásaikat. KüHhösen jól múködnek a bulgár gépes fejpilyaudvar jellegú. Körül- táplálnak. 
Tóth Sándor forg,alml szolgá-
lattc\ ő, Kardos István vo-
natk!séró, val;imint Soós lst-
1,án ra'ct�ri brigádja k6:zült 
fel a nagv munkára. Dere!rn
san állnPk hP.!vt a fintqlok, 
Mo!,!lír Ferc,ic. Aczél Jó::sef, 
Mártti Fer<'nc és nem utolsó
so•h:n a Petr-íl; -fivérek. 

Miut§n várható. ho"Y a Cor
Pa�-?m 7/lme az e"ti. �tit a?: éi-
��ak�i órákh:in f<><; lez'lilani. 
p-,. ál)om�,s vc,:etlli m.1r jó 
e1ó··c frl':6"7.ültek a kedve71\bb 
rnu r, !rn.f�lté�elek biztoc:fté�'\ .. 
ra. A kö7.ism<.>Men gve'l'f!é!l 
m�"Yil:\,,ított ;111,.,.,,.,�,t és kör
nvékél kivi16Mtott-\k. A P<'
r'?n s�I-Jé>n h1's7=ö• TIPOnC"'i>-
V<'S ,.•mm'1ót'' tllft,-,tt9k fel. 
mí� az -\1tnl 1rns té"\-il�m\6st 
ötvc-, 11mpntcst hiztO'\ítia. 
Fn""!'"'f1hi1< a .. n!:lnpnli" ,•Há0n-s-. 
só'Z ,.,.,nllctt mé� az éisznk?i 
ó..-,\kt-�n s"!n les" zavnr m: 
All:m-�snn A k..,..slc"m"tlek a 

\ 

Debrecen állomás szoci�lista fizcmrésszel Is büszkélkedhet. 
Jernöe1ch-h he1V7:"thcn is A pénztár 19 dolgozója kor:l.bban három szocialista brlgido1 
h0J,-t·111" 0'< nz �z1 forgalom alkotott.. Most egy brigádban egyesültek. A fénykép egy meg-
leb<myolitás,ában. beszélésükról készült 

Forral János (Uorvát-h Erika felv.) 

Eredményes munka - minőségi hibákk�I -
Rosszkcdvúen fogadott Kö

cesdi Gusztáv, Komló állo
másfőnöke. 

- Rengeteget dolgozunk, de 
a versenyben mégsem tudunk 
oLytin eredményeket elérni, 
mint szeretnénk - mondot
ta. 

Komló állomáson valóban 
nagy a forgalom. Különösen 
a teherpályaudvar zsúfolt 
üres vagy már szénnel meg
rakott vagonokkal. Naponta 
öt irányvonat Viszi Innen a sze
net. Egy 520-as mozdony ép
pen most indul 2000 tonnás 
lrányvonattal Dunaújváros fe
lé. 

Több szempontból igen Jó 
Komló munkája. A tehervo
natok terhelése a harmadik 
negyedévben 102,98 százalék, 
a raksúlyklhasználás 102,17 

százalék volt, a kocsltartózko
dás 1,45 százalékkal kedv<:>
zőbben alakult, mint a músm
ki norma. Ezek miatt nincs i s  
oka panaszra Kövesdi Gusztáv 
állomásfőnöknek. 

Kívül 61/ó okok 

- A menetrendszerúséget és 
a vonatközlekedési tervszerű
séget nem tudjuk javítani. 
Ren<l&zerint késve érkeznek 
hozzánk a vonatok. Ez fl�p
h.iányt és kocsih.iányt is okoz. 
Nehezíti a dolgunkat, h.og11 a 

reggeli elójeLentések, timit 
naponta ad a kocsiintézóség, 
pontatlanok. Dombóvár és a 
többi állomás rendszerint nem 
azt a kocsit adja, amelyiket 
Í{/érí. 

A bányának pedig előre 

ron váltókat és keresztezése
ket kell rendbehozni még a 
tél beállta elótt. 

Tö�l:> v.il:ó sa,a,kágyazatban 
van. Ezek már ilyenkor ősz
szel eliszaposoclnak, nem bír
jak a terhelést, és köm1ycn 
eltörnek. Szükséges, hogy a 
váltók és keresztezések alá ka
vicságyat rakjanak, és szivár
gók létesítésével elvezessék a 
vizet a közelükből. 

Most tehát igen nagy segit
séget vár az állomás a Dom
bó vári Pátyafenntartási Fő
nökség VII. pályamesteri sza
kaszától. 

Irány a tengerpart 
A berlini narur körvasútoe 

kanyarodunk észak felé, amely 
széles ívben .körülfogja a ket
téosztott várost. A mozdony 
sebességmérő órája állandóan 
a 90 km körül mozog. Sietni 
kell a szállítmánnyal, mert 
d:hlutánra So.ssnitzba kell émi. 
Onn,,n hajó viszi tovább a vo
natot át a tengeren, a svéd 
partokra. A hajó délután • óra 
után indul Sassnitzból és az 
értékes szállítmány 12 órát 
kés;ne, ha nem adnának min
denütt zöld utat a TEEM
vonatnak. 

Délut3ni napsütésben érünk 
Sassnitzba, a KeletHenger 
partján fekvő kikötóvárosba. 
Az állomáson lecsatolják vo
natunkról a gőzm-0z.donyt és 
Diesel tartalék jár rá a vonat
ra. Ez viszi az 5 km-re fekvő 
kikötóbe. A kikötő rakodója 
mellett hófehér, hataltnas, há
romemeletes hajó vár ben
nünket. Kéményén kék alapon 
arany sz:í.myaskerék, királyi 
koronával. A svéd Trelleborg 
m-0torhajó ez és a jelvény a 
svéd vasútaké, melynek tulaj
aonában tengeri hajók is van
ttak. Ezek a 'hajók valóságos 
úszó városok. Mi.nden megta.:. 
lálható rajtuk, ami az utasok 
kényelmét szolgálja. Kényel
mes szalonok. bárok, éttermek, 
mindenütt süppedő szőnyegek, 
öblös fotelok, mo,lyekból jó 
kilátás nyílik a tengerre. 

Úszó pályaudvar 

---------------------------------------, kell jelenteni a kocsikat, hogy 
tudja, mire számíthat, meny

Szeles Ferenc személypálya
udvari forgalmi szolgálattevót 
nagy munkában találtuik. Több 
szerelvény indulását készítette 

eló. 0 is azzal a panasszal 
kezdte, hogy sok a késve érke
Zó vonat. Emiatt késik az in
duló vonatok egy része. Itt 
ugyanis minden gép fordul, 
szerel, és vizet vesz. 

A hajó gyomrában valósá
gos kis pályaudvar. őt yágány 
váltókkal keresztezésekkel és 
természetesen a kocsikat rög
zítő drótkötelekkel, csörlőkkel. 
A hajó farát hangtalanul eme
U !el a villanymotor és ilyen
kor a hajó úgy néz ki, min-t
ha egy hatalmas nyitott száj
ba tolnák be az áruv.al meg
rakott teherkocsikat. Amikor 
a tehervonat behajózása befe
jeződött, érkezik meg Berlin.
bő! a nemzetközi expresszvo
nat, amel,Y;nek hálókocsijait 
szintén betolják a Trelleborg 
gyomrába. 

N{.héz lenne pontosan meg. 
halarozni a La11dler Jármii
;avító kocsiosztályán dolgozó 
Puskás-brigád 1962 óta meg
tett útját. Maga a brigádve
zetü, Pus1<.ás Imre is ezt mond
ja: - Nem tudnám konkrétan 
me11l,atározni, hogy milyen 
változás történt velünk, csak 
annyit mondhatok: má.sok 
vagyunk, mint azelőtt voltunk. 

Mozgató erő : a szorgalom 

11-li helyettesíthetjük a 
,.má,;" szót egy egész mondat
tal: olytin emberek, akik sze
rén11en, de lelkiismeretesen 
végzik munkájukat, tikik kö
zött a megbecsülés. a btirátí 
le(llt6készség mindennapos je
len:oég. S hogy még teljesebb 
leg_{en a meghatározás, hozzá
tesszük : szorgalmasak ís. 

Eredményeik is ezt igazolják. 
Ra a2 ifjúság! brigád szor
galmáról grafikont lehetne 
ké&zíten 1, a vonal töretlenül, 
meg,szaklt.'1s nélkül haladna 
a7.0ll a szinten, amelyet egy 
ló kollel:tívától elvárhatunk. 

ma pedig a brigádbecsület. 
Közben elnyerték a szocialista 
brigád címet, egy évre rá az 
oklevelet, idén a jelvényt. A 
tárcaszinten Budapesten ren
dezett ifjúsági brigádok ver
senyében is megállták a he
lyüket. Tavaly elsök lettek, 
s 1000 forint pénzjutalmat 
kaptak. Az idén a második 
helyre kerültek 800 forint 
pénzJutalommal. 

Ebból az alkalcmból be
szélgettünk a brigád vczetó
jével :  

- Mire költik a jutalmat? 
- Minden valósz!nil$ég sze-

rint egy közö.s és kellemes ösz
szej/'.vetelt rendezünk. 

- Minek köszönhetik a má
sodik helyezést? 

- Természetesen az elért 
eredményeinknek Pontosab
ban· az anyagtakarékosság
ban sikerült eredményt fel
mut1:,tnunk, terufeladattiinkat 
minden esetben teljesítettük, 
sót túl i8 teljesítettük, átlago
san 103 százalékot értilnk el 
minden hónapban. 

Jelszo : j6 minőség 
Szorgalmuk mozgató rú• 

gója. kezdetben a szorittlista 
brigád cím megszerzése volt, va? 

Mi volt a brigád jelsza• 

- A jó minőségű munka. 
Elhu.tároztuk, h.ogy a futópr6-
bákról egyetlen kocsi 1em ke
rül vissza ti mi hibánkból, Ed
dig nem i8 t.'Olt gondunk er
re. 

- A brigádtagok összeté
tel� életkorban el térő, hogyan 
értik meg mégi; olyan jól egy
mást? 

- Tudom, hagy a korkü
lönbség eléggé veszélyezteti 
eg>J bTigádon belül tiz egyet
értest. Nekünk ezt .sikerült 
meaoldanunk. Azokat, akiknél 
látti;k. hogy közös az érdek
lóclesi körük, h.agytuk elJI/Ütt 
dolgozni. 

Ewtán arról beszélt a bri
gádyezetó, hogy az új oktatási 
évben csaknem mindannyian 
jelentkeztek továbbképzésre, 
ki szakszervezeti. KISZ-Okta
tásra, mások pártoktatásra, 
vagy munkásakadémiára. A 
brigádban egy olyan dolgo
zó van, akinek az általános is
kol;,i oktatását betegsége 
miatt nem tudták megoldani. 

- További terveik? 
- Együtt tartani a kollektí-

V<it é� becsülettel helyt állni ti 
munkábtin. Az elsö „progra
munl:tit" tizért említettem. 
mert a létszám 16-rlll 27 -TP 

növekedett. Szeretnénk, h.a az 
újon-non idekerült dolgozók is 
mielőbb beilleszkednének kö
zénk. !ay még többre 1°•·""" 
képesek. T. M. 

nyi szenet rakhat vagonba a 
következó 24 órában. Gon
dot okoz az is, hogy a bánya 
az utóbbi hetekben nappal 
kevés szenet rak, 1500-1700 
tonnát, éjjel pedig háromszor 
annyit öntenek vagonba. ll:j
szaka ezért túlzottan fel kell 
gyorsítani a tolatást. 

Az idei őszi forgalomban 

- Ebben a h.ónapban lesz 
25 éve, hogy a vasúth.oz ke
rüttem - jegyezte meg Sze
les Ferenc. Nem mulaszthat
juk el. hogy ezúton is gratu
láljunk ehhez a szép jubileum
hoz. 

(1. j.) 
eddig csak 55-56 százalé• r------------
kos tehervonati menetrend
szerúséget sikerült elérniök a 
k')mlói vasutasoknak. A rend
szerint késve érkezó kocsik 
miatt aligha tehetnek ók erroL 
Az állomás három szocialista 
brigádja Igyekszik helytállni a 
versenyben. A legjobb a. Kos
suth brigád, melyet Kubik 
Imre rendelkező forgalmi szol
gálattevő és Esküdt Sándor 
tolatásvez�tő irányít. ők tart
ják a legjobban a kapcsolatot 
a7. állomás első számú part
nerével, a bányával. Az ered
ményeket tekintve erősen a 
nyomukban jár Kovács Ottó 
KISZ-brigádja 

Készülnek a télre 

A szeptemberi üzem.szemlét 
Komló állomáson is a téli fel• 
készülés jegyében tartották. 
Ezen a helyi pályafenntartási 
szakasz és a szertár is képvi
seltette magát, Október vé
géig számos ablak üvegezését, 
léocső- és kMyhajavftást kell 
elvégeznL A teherp{\lyaud_va-

Dicséret illeti öket 
Veszprémvar,ány á!lomtú 

sokszor nem tudja a menet• 
rendszerú tehervonatokkal to
vábbítani az elegyet. Ilyenkor 
segít rajtunk a 7132, 7134, 7138 
sz. von a tok személyzete. Itt 
szeretnénk megemlíteni Fe
renczi László mozdonyvezető 
és Burkoli Emő fútó nevét, 
akik a győri fútőház létszá
mába tartoznak. Amint beér• 
keznek az állomásra, első kér
désük: van-e továbbításra tid· 
ró. elegye? S ha van, késué
gesen továbbítják. 

Példaképül állíthatjuk őket 
a többi mozdony- és vonatkí
sérő elé, mert vannak olya
nok, akik a háromórás tar
tózkodás alatt állandóan ta
lálnak gépjavítást, csak azért, 
hogy ne kelljen elegyet to
vábbítaniuk. 

Hoffmann .J6zsef 
Veszprémvarsány 

Az újonnan épült korszerú 
sassnitzi kikötőben gyorsan fo
lyik az útlevélvizsgál.at, pénz
váltás. A hajóhídon svéd ten
gerész-vasutas kezeli a jegye
ket. Sapkajelvényén az arany 
számyaskereket a hagyomá• 
nyos tengerészhorgony kígyóz
za át. Amikor befejeződi'k a 
rakodás és a motoros csörlők 
felhúzták a hajóhidat, felzúg
nak a Trelleborg gépei és a 
hajó lassan, méltóságteljesen 
nekivág a tengernek. 

(Következik: Stockh.olm -
'//:szak Velencéje.) 

B. I. 

VÉRADÓNAP 

A VASÚTI FŐOSZTÁLYON 
Az Országos Vérellátó Köz

pont éa a Vasúti F6-0&ztál11 
Vöröskeresztes Bizott1ága 
szeptember 28-án téríté1ff1et1-
tes véradónapot ,zervezett. 

Már hetekkel ellltte a n6-
bizottság akttvi.stái megkezd
ték a véradá1 azervezl!út,, 
felhívták a dolgozó n6k fi• 
gyelmét ennek Jelentllaégér• 
is. ZJ nll adott vért, köztalc 
olyanok, akik már iiem el6-
ször tettek eleget emberbar4-
ti klltelességilknek. Volt k(j. 

zöttllk oli,an. aki már h.et
ven,egyedszer ;árult hozzá em
bertársai életének megmenti
séhez .. 
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. E történet! munka álta

. 
lánoslt· 1 udvaron. : ja a szovjet sz.akszervez.etek több 

Valamit tenni kell. Ez 4 kérdés vetödik fel a józa11 uta- � ::'�;;,tu�lt,."
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� 1 sokba 11, a vasutasokba n és a szolgálatot teljesítö rendörökben. � munkáss�ervezetek szerepet a 
Hogy pontosa.n mít kell tenni - azt nehéz mec,mondani. Eltil- � kommunizmus ép11ésében. 'I'anul· 1 
tani az „alkohouiru:;itást? Nem sokat erne. -mert a környezi) � �=�J'e

0
z�fa �:�;!���:!1ö� aes:�:i: bolto ·bol üvegekben hozzák be az állom,ísra. a: italt a része § polltikai szmvonalának emeléséhez, 

gek. alkoholisták. Sokkal célravezetöbb lenne megszigorítani :; § a dolgozók kommunista szellem· 

A dolgozók egészségének és testi épségének 

fokozottabb védelme 
rendbontók büntetését. E ben való neveJeséhez. 

: Erényi Tibor: A mai;-yarorszagl 
ts a mi még a témához tartozik: a részeg ember árnyéka § szakszervezeti mozgalom kezdetei A SZAKTANÁCS ÜLÉSÉN EK NAPIRENDJÉN 

a markeco!ó é s  a prostituilt. Veliik szemben i s  meg kell l'nni  E 18�-i;J�t n,·omon kis-éri, mJiyen A Szak.szerYezelek Or�zágos 
a fiarcot <'s ehhez egyedül a rendőrség ereje, személyi allo- § módon ala.kultak szocialista Jelle· Tanacsa <,,.lóber 2-an tartotta 
ma'lya nem cleoendö. Tá rs'.;dalmi kérdés ez. a.mely ellen csak § gü szakegyletekké az 1867 elöHi tanácsülését. Somog11i Miklós 
a józan és becsületes emberek összefogásával lehet harcolni, E �;J�:'!}ff:s. ���;.:;::��k�;:r;fzsir elnöki megnyiloja után Gál 

. l\'em türhet)ük, hogy föt>dro�un k  szfoében, a_ Nyugal_i_ � �!��.,';'.óv::l�,';,��ttóó�.,;' .�;
i
�i�z';J: László. a Szaktanács ti tkára 

pal11audvaro,1i . a t>onaton il:.,en 7eleneteknek legyunk tanui ;; Jen hogyan \'állak a szakegyletek i,;mertette a Szaktanác� elnök
Nem turhet1uk, hogy a vonatokat egyesek táncteremnek, va(iy § szoclalista szakmai . tömörülések- ségenek b�zámolóját a szak
sz,npadnak tekintsék e.hol sz!lbadon bontako•tathatják ki te- = ke és hogyan egyesültek végű! or· , sze1Tet,etek feladatairól, a dol
h t . "k t,, . ; 'b l . - ,. : szágo� szervezetekben. A mű tu· ooz.ók ectés�égének és testi ép-e.segu .e !  vagy rnw � sze lem1 nyomoruka. t . . • Itt csak a2 § dományos elemzésl ad a magyar· ::'ó.

e. .. 
"nek

0 !oko'ottabb védelme-erelyes zntezkedes hasznal. = orszáigt szak.szer,.•ezeu 0107_.galom .7\-�- u : kialakulásának elvi k-érdéseirOJ . a� ben. 
E on..,ortuntstákkal vívott harc kö· Gál el\·lars a beszámoló első ;; rillménye!röl, Cé1Jatról, eredmé· részében ut ·,lt azokra a körül-
§ ����:-k � �!!t�z��:.��
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�: ménYekre .amelyek revén ja-

§ �";,; 1a�Ja!. aktt, .stái számára ,·ult · a munka technikai ella-
� t�!�a°�a��

e

f:,�t ';r��\���6��� .c,tt,ága. c�ökkent a nehéz fi-
= •· zik::li munka. Ismertette azo-
§ nr, ,101nar-dr, Posta: �funkaJo· kat a sze1Tezesi . ok atási m-
§ gif���=
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'!;6rvénykönyYe é"S az I tézkedfs-ekel, . amely_ek_ c�,ja 
_
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§ •�yéb ms·nk� • ·1 Jogszabá:yc:: dolgozok testi ep�g-en_eK v�
= eg�-�• rend,-·:,ezés�hez. füzödö el· delme \'Olt. Jelenlo, tenyezo
§ YI Jelentös•�ü. s a in-akorlo'i kén t  említette azt a fej]ódé.st, 
§ ����:r:::tát :;:r:r���zf=-��h�;; amely a munkt.;véde�emnek 
: A szer:ro'i-c s7..ámos példával 11· tömegmozgalomn1a Yala'-a te
§ �t:,S!;1rá�Fk a m�ndani\'aló�ukat,

t 
s . rén 01ent végbe. trtékelt.e a 
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�\-���4't I n1unká'lvédclm_l aktí�·ak �s 
§ se;iit.sége: adnl a különféle munk•· 1 őrök á!dozalkcs·,, tevekeny1<e
E io�i prc, b'.é::'áik helyes meooldá· get. maid ré�zletesen elemezte 
§ �
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bb:�.���;'_;': az év el Ó feléb,en_ bekövet�'; 

: !. •ok" cimü munka kiegészítöJe· zett balesetek 01<a1t es ko\e,-
§ ként •e,snt me . kezményeit. : A szako;zf!rvt:2f't�k munkáselJ,. 

� �:: ;;������
é

t munkaügyi OSl· Romlott a baleseti helyzet 
: tá•�·snak mtin1taközossé:?e ált11l 
É Ö.9.:7eá1.U:.O+.t kotet ahhnz. ad utmu
: taW..st a mun:•á�llátá!-'1 ai<�h1is· 
:: ták rzá.mar--. ho ·an !-e�ikék � 
� e!·en6rizz�:{ a mvn�áse1iá•a�1 in-
� t '·ZM•r.yek'!'t - üzemt é•keztetés, 
; mur. k�,.._c;zá1lá11, J!)·ermekinVtmé· 
.: nyr,.)c �fb, - a dOlAOZók: élekö· 
§" r ·'lm-én�·eitJek �svrtásárA fordft()t., 
: t--S„1egek gazdasáf(l'l� fP.lhR:sznll� 
: ·.e.:o:;I) , , A munkás-el At.ásra vonat4 

M,ndeneke!ött me;;:á:\apitot
ta. h�v az intezkedések cllc
ne"e 

196t. elsc'í felében a bázis
idöszakho7 ,·i zon�· íha az 
ezer munká�ra CS-O balese
tek zárna 13 százalékkal 
a százezer munkásra esö :: krw,-6 tdrvénye1, betartii"'-át, _i\ 1 

� tíig•Plé'< ma�ah,n raglalia •'- ide· ' halálos balesetek száma 
§ vonotko•ó SZOT é& kormányhR1a· \ 10 százalékkal emelkedett, :: roz.atokat, . , § * j "-le;,;állapította, hogv 1�,u yo-

A szeszesital hamar megteszi hatását. ÖS,rzeáll a röi;tönzi>U § A kiln�·v•k • Tlinesics Köny,.. sabb a helyzet az elelmiszer-
zenekar és a józan utas elmenekül a kocsiból � ki•�� •ondo,a•th•0 J•l•nt<>k m••·. ,

• i parban es ll't. ép,toiparban, 
;; !Mr'ato,ott példtln;vszamban ,:n•� valamint a kozlekede.;. terule• : kaphatók a S<al<Slern,ett. Kony- t .  H · 1 y  zta hogy a ki-. 
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,�::lesefek ·-eie;:�;s�n:k · 
jutahnazása 

� A Hivatalos La p  4 1 .  számá- sára. A bale"€tvi:zsgáló b1zott
§ ban utasítast közöl a bale.se- i;agnak e yidejuieg ugya11c,ak 
E tek elhárítástiban, i llet,·e meg- javas�atot kell tenni  a ba!ese-
� elózésében részt vett dolgozók tet előidézó do!gozó (dolgozók) 
� jutalmazásának szabályozásá- felelősségrevonw,ara is. Min
g ró!. den olyan esetben. amikor an
� A balesetek elhárítását és nak feltételei fennáilnak, a fe
§ megelőzését jutalmazni ke_ll lelös dolgozókat részkárterí
§ abban az esetben, ha az elha- tesre kell köte'.ezni. 
§ rítás és annak sz1.Li<�égessége Külónle0e-> ese1ekben az 
§ felmerült és az -mény a faazgatósá� vezetoje elóter
g balesetvizsgáló biwttság vizs- Jesztest rehet a vezérigazgató-

; gálatát igényli. hoz a balesetek megelözésében 
- részt vett dolgozóknak az em-
§ Balesetmegelőresi jutalom- lített határon felüli összegben 
� ban részesíthetók az.ok: történő jutalmazására. 
� a) akiknek a beavatkozása A jutalomösszegekröl a .szol-
� teljes mértékben elhárította a gálati főnökség. valamint az 
§ ba-leaet káros következményeit; igazgatóság i lletékes o.,;ztálya 
� b) akiknek a beavatkozá.sa. nyilvántartást köteles ,:ezetnl, 
§ csökkentette a ba.leset káros melyben fel kell tüntetni: 
E köL·etkezményeit. a balesetet megelózó dolgozó 
§ A balesetet megelóző szemé- nevét, szolgálati címét, beosz
� lyek : 200-tól 1000 forintig tE;r- tását és szolgalati fónöksé(}ét; 
§ jedó pénzjutalomban részes1t- a megeló::ött balesetet; 
§ hetók. A balesetek megelőzé- a megelözés idöpontját és 

.- § sének körülményeit esetenként helyét; 
• .. . . • . • . . • � a balesetvizsgálatra kijelölt a. kifizetett jutalom öSszegét. 

Akik osszeteveszhk a vasuh kocsit a barhehiseggel. .,Ami be• § bizottságnak kell megállap!- Ez a jutalom nem érinti az 
lefér!" - rikolt az énekes, és a rumbatök adja hozzá az ütemei § tani és javaslatot tenni a bal- üzem veszélyes sérülésekért és 

� eset megelőzésében részt vett sin törések felfedezéséért fizet-1 d•�•W ;:;�u:::i h;�;;;:��7 
§ A Vasutasok Szakszervezetének elnöksége hazánk (els,:a
§ badulásának 20. évfordulója tiszteletére irodalmi pályázatot 
� h irdet. 
� A pályázóknak szolgálati, lakó- vagy látogatási helyük 
§ húszéves vasutas vonatkozású fejlődéséről, egy vasutascsalad, 
E vagy egyén megváltozott életéről, a felszabadulással kapcso
É latos élményről, szocializmust építő országunk, népünk életé 
§ nek egy-egy momentumáról kell írásban beszámolniuk. 
E A pályázaton részt vehet minden tényleges és nyugdiJao 
§ vasutas vagy ezek családtagja, eddig nyomtatásban (újság 
� ban, folyóiratban) meg nem jelent írással. 
E Legnagyobb terjedelem: 6 gépelt oldal. 
§ Beküldési határidő: 1965. április 1.  
§ Az első díjat nyert pályaművet, valamint a nyertesek név-
Esorát lapunk 1965. április 15.-i számában közöljük. A díjnyertes 
§ írásokat szintén közzétesszük a Magyar Vasutasban, 
§ Jutalom: 

I. díj : 1000 Ft 
II. díj : 500 Ft 

III. díj: 300 Ft 
IV-V. díj: 100-100 Ft 

Ahogy a kaland végződik . : .  Rendőrségünk nem elnéző a �  VI-X. díj : egy-egy értékes könyv 
garázda, duhaj elemekkel ·zemben § A pályázatokat az alábbi címre kérjük névvel vagy jelig;,\

Szöveg: Berman. Foto: Dolezsál 
§ vel beküldeni : Magyar Vasutas szerkesztósége, Budapest, VI.. 
� Benczur utca 41, 

alakult helyzetért mindenek
elött az érintett minisztériu
mok. az irányításuk alá tarto.. 
zó vállalatok ,·ezetói, és az il
letékes szakszen·ezeti szervek 
a felelősek. 

Ezek után az előadó részle
tesen sorra Yetle azokat a leg
főbb problémákat. amelyek a 
baleseti helyzet ked\'ezőtlen 
alakulá ·ában szerepet játszot
tak. Elsö helyen említette a 
mindenáron való termelés" 

�zemléletet. amel ·et a tanács
üles éles bírálat tárgyává tett. 
A balesetek másik okaként azt 
jelölte meg. hogy sok gép 
nincs ellát,·a védöberendezes
sel vagy nem meg[eleloek 
azok. SzámO<S balesetet okoz 
az is. hogy nem i:ondO!;kodnak 
a karbantartásnál, a felújitas
nál a hlanrok pótlásáról, a 
rossz védőberendezések meg
javításáról, korszerüsitéséról. 

A beszámoló hanp,súlyozta, 
hogy 

üzemeink egy részé-ben a. 
termelé�ben jeJentkezö hi
bákat, tervlemaradásoka.t 
kapkodással. mértéktelen 
és indokolatlan túlórázta-
tással próbálják pótolni. 

A munka- és üzemszervezési 
hianyosságok gátolják a folya
matos termelést. zsúfo!lslumt, 
rendetlenséget okozna:,, tehát 
hozzájarulnak a balesetek szá
mának növekede,éhez . 

A S�ktanács - hangsúlyoz
ta az elöadó - tudja, hogy 
anyagi eszkózeink nem t·ég• 
telenek, de m�sem ért 
egyet azzal, hogy az utóbbi 
e\·ekben a minisztériumok s1.á
mos üzem re,zére nem bizto
s[tják azokat a penzugyi és 
anyagi eszközöket. amelYekre 
a munkakörülmények jaYítá-a 
érdekében ellé-tleniil zükse
giik rn:nf!. 

Rossz 1; a s·zociális ellátottság 

Szó\'á tette, hoey egyes nép
gazdasági á;:;akban az elmúlt 
években a szociális ellátottság 
a követelményekhez képest 
romlott. Aláhúzta hogy ilyen 
tekintetben a t·a.!ti.t a legrosz
szabb hely:etben L'<ln. Okként 
hozta fel, hogy az értékhatár 
alatti beruházásokból nem biz
tosítjak a s:wcial!s ellatott,;ág 
területén meglevó hiányossá
gok fokozatos !e!szamolásá:. A 
Szaktanács a dol;:ozók öltözó-, 
fürdő-, mosdó-, iVÓ\Ú- stb. el
látásának javítása érdekében 
az eddigieknél határozottabb 
intfakedéscket tart szükséges
nek. 

A beszámoló foglalkozott az 
üzemekben folyó munkásvé
delmi oktatással is. Szóvá tet
te, hogy sok helyen formális 
az oktatás. Különösen a szín
,·onala, a minósége nem kielé
gítő azokhoz a fokozott köve
telményekhez. amellyel a dol
gozók találkoznak. A minl,z
t.érium és vállalati szervek 
ilyen irányú tevékenysége mel
lett nem kielégítő a szakszer
vezetek segítő, ellenórzó mun
kája sem. 

Elengedhetetlen, hogy a 
dolgozók megismerjék a 
munkájukkal össi:efüggö 

biztonsáiti elöirásokat. 
A fegyelmezetlenség és gon

datlanság is jelentősen hozzá_ 
járul a balesetek számának 
emelkedéséhez - mondotta. -
Elsősorban azkrt, mert egyes 
vezetők rendszeresen eltűrik 
a rendbontást, nem élnek jo
gaikkal vagy maguk is élen
járnak a szabályok megszegé
sében. 

Ismételten hangsúlyozta az 
előadó, hogy a technikai fej
lesztésen túl jelen idószakban 
a fegyelmezetlenség megszün
tetése az egyik legdöntőbb fel
adat. Ez viszont a nevelő, fel
világosító munka lényeges 
megjavítását követeli meg 
mind a gazdasági vezetők, 
mind a szakszervezeti szervek 
részéről. 

A baleseti veszélyek meg_ 
szüntetését és megelőzését gá
tolja, hogy a balesetek kivi:zs
gálásánál az okozó körülmé
nyeket - a vezetők felelőssé
gének leplezése miatt _:. i:o,ak
ran nem a valóságnak megfe
lelően állapítják meg. A szak
szervezeti bizottságok sem fi-

gyelnek fel minden eee�n a 
balesetekben szerepet jatnó 
müszaki, munkaszervezési, ve
zetésbeli hiányosságoln·a. 1Cri
tika nélkül elfogadják azt a 
helytelen szemléletet, �ly 
szerint az esetek többségét>@ 
csak a sérült szerepet vi.:sgá.1-
ják. 

Allamunk az emben·ől való 
fokozottabb gondoskodas é:·
dekében. a balesetek met1elő
zésében tovább nö,·elte a vál• 
lalatok anyagi felelósségét. Ez
zel az intezkedessel államunk 
a balesetet szenvedett do!&OZÓn 
segít, hogy kere ·et\·eszteséa 
ne érje. Megállapítható, hogy 
ezzel a lehetóséggel a dolgo.. 
zók nagy része ma még nem 
el. 

A beszámolót vita követte, 
melynek során (elszólalt Sz«• 
bó Antal, szakszervezetünk fő
h tkára is. A vitat Gal László, 
a Szaktanács titkára fogla,)ta 
össze, majd a szaktanáci fel
hí,·ását ismertette. amellyel ai: 
állami és szakszervezeti s�r
vekhez, valamint a doigozók
hoz fordul 

A Szaktanács felhíYísa 

A fel hi,·ás hangsúlyozza., 
hogy to,·ábbi előrehaladásunk, 
a baleseti helyzet jav1tása, a:l 
előírások következetes végre
hajtisán múlik. Ezért a ta
nácsülés felhívja az allam:.i, 
gazdaság! és szakszen·ezetl 
szervek figyelmét, hogy sze,ez
zenek e1Tenyt a határozatok
ban foglaltaknak és úgy mun
kálkodjanak. hogy biztosítva 
legyen azok következetes \"é;;
rehajtása. Bármilyen gazdasá• 
gi, termele,i credménrt érnek 
el - emeli ki a felhívás -, a 
ga1d3,ct2i \·ezet-é�. a "67.ak...;zer
vez L blzot .s�� nillnkája nem 
lek1otheto el!yerteimüen jónak, 
ha Ui?yanakkor a öale.;et.ek és 
fog] a lkozási megbetegedések 
száma emelkedik, 

A felhivas továbbiakban fel
szólítja a minisztériumokat: 
biztosítsák, ho�y 

a blztonságo, és erélué• 
res munkateltétclek me.r
\'alósitását célzó feladatok 
szerepeljenek u 1965. évi 
népl!'&Zdas�i tervben, Ta• 
famint a harmadik ötéves 

tervben, 
Különösen nagy gondot fordít
sanak arra, hogy a mun,,aesz.. 
közök és technológiai foly• 
matok biztonságosak legyesiek. 
Követeljék meg vállaJataiktól, 
hogy emeljék a munkaszerve
zés színvonalát, kik�zöbölve 
a felesleges anyagmozaatást, 
az üzemek sok -tben szük
ségtelen :zsúfoltságát, a hő- és 
a dekád végi hajrából, vala
mint az indokolatlan túlóráz
tatásokbél származó baleseti 
veszélyeket. 

A tanácsülés felkérte a mi
nisztereket, a műszaki, ga2éla
sái?i vezetőket, hogy 

együttmúködve a sult
szervezetekkel, blzfosfts4k 
a szociális és egés:u;égügyl 
berendezéseknél Jelentke
zö súlyos lemaradások fo-

kozatos felszámolását. 
Az előírások szintjének eléré
sére dolgozzák be a tárcáit 
költségvetéseibe a szük.ségl;IS 
anyagi fedezetet, szigorúan el
lenórizzék, hogy azokat másra 
ne használják fel. 

A felhívás külön szól .a szak
szei:vezeti szervekhez, tisztség
viselőkhöz: szálljanak szembe 
az olyan helytelen nézetekkel, 
amelyek a „minden,íron 1,,alá 
termelés" tarthatatlan felfogá
sából és gyakorlatából ered
nek. Ezen a téren szakszervs.
zeti szerveink ne legyenek 
.,megértők", mert a biztonsági 
fegyelem: termelési fegyelem 
- é6 ahol ezt n<?m látják be, 
ott a népgazdaság valóságos 
érdekel ellen cselekszenek. 

A felhívás kitér az új dol
.l!ozók munkásvédelmi okt.atá
sának fontosságára, a munkás
védelmi őrségmozgalom jelen• 
tőségére, végül felhívja vala
mennyi szakszervezeti vezet:6 
szerv figyelmet arra, hogy 
jogaikkal élve. tegyenek in
tézkedéseket a baleseti helyzet 
mielőbbi javftására. a bal� 
tek. megbetegedések okairudo 
felszámolására. 
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MEG VALÓSUL A VÁ G Y  • • •  
- Nem oolt az országban 

oll,'<tn elavult vasúti pálya. 
mint a .miénk - kesereg Má.
t1Yilc András á!Iomásfónök, 
Nyírbátorban. - Több mint öt-
1'e'n éve 12 tonna tengelynyo
mású pályán folyt a közleke
dés. Ezek után elhihető, hogy 
nem tudtuk a meglevő kocsi
parkot gazdaságosan kiha.sz
fl<llni. 

Homokra rakott madzagvas
út. Illik a szójárás erre a vo
nalra. 1949-ig Nyírvá.torba 
csak a helyiérdekű vitte az 
utazókat. A, volt belga tulaj
donosok mit sem törődtek a 
feilesztéséveL Most nagyon ne
·M•; máról holnapra a korsze
rű, 23 tonna tengelynyomásra 
átépíteni. De lassan megválto
zi,k a helyzet. 

Debrecen-Nyfrbátor köwtt 
· 56 kilométer a távolság. A. vo
nat 2 óra 25 perc alatt tette 
me,8 az utat. Az előfeszített 

betonaljzat Gerséig már elké
szült, jövőre befejezik a Nyír
egyháza-Mátészalka vonal 
teljes felújítását. Sor kerül az 
Apafa,-Nyírbátor közötti sza
kasz korszerűsítésére is. 1962 
óta folyik a munka és nemso
kára elmondhatják az itteniek: 
ú;ra gaz!iagabb(l.k lettünk. 

Megc:sinosodik a nyírbátorj 
állomás Is. Befogadóképessége 
a duplájára nő. A hatvan ten
gelyes állomáskitérő hossza 
120 tengelyes lesz és új bizto
sítóberendezést is kapnak. A 
vasutas dolgozók szociális lé
tesítményekkel is gazdagod
nak. Váróterem, öltöző épül. 

Itt jövőre már a 424-esek is 
közlekedhetnek és az apafai 
kettósvágánnyal megvalósul a 
Budapest-Mátészalka közvet
len ös.szeköthtés. A félévszá
zados vágy tehát valóra válik 
a vasút és az érdekelt utazó
közönség örömére. 

(gregor) 

KÉSZÜLNEK A TÉLRE 
A miskolci �pítési Főnökség 

'munkásszállásain már szep
temberben befejezték az öszi 
nagytakarítást. Nem éri tehát 
váratlanul a tii az itt pihenő 
dolgozókat, mert már a téli 
t!lzelőt is biztosították, s a vé
d/5\tal ellátáshoz is megfelelő 
mennyiségű főző- és ivóedé
nyek állnak rendelkezésre. 

úgy gondoljuk azonban, 

hogy a téli védőruha ellfltott
ság terén lesznek problémák. 
Az Illetékes szervek, remél
jük, idejében intézkednek, 
hogy az 1963. évi elmaradást 
és az 1964. évi igényelt védő
ruhflkat még a zord időjárás 
beállta előtt megkapják. a dol
gorok. 

Kisvárdai János 
Miskolc 

Kibővített választmányi ülés Debrecenben 
A szakszervezet Hajdú.-Bi

l'uir megyei bizottságának vá
lasztmánya szeptember 15-én 
kibövített ülést tartott. A. 
megbeszélésen részt vettek az 
Igazgatóság osztályvezetői, a 
nagyobb szolgálati helyek ve
:r.etlli, az üzemi pártbizottsá
gok titkára!, a társ megyebl
zotlságok képviselői. 

A beszámolót Tóth János 
igazgató tartott,t. Bevezetőjé
ben utalt arra, hogy ma már 
nincsenek éles különbségek az 
évszakoktól függően a vasút 
teljesítményében. Mégis külö
nös jelentősége van az igazga
tóság területén az ősz! forga
lomnak, mert a tavalyinál sok
kal nagyobb feladatokat kell 
megoldaniuk. A munkára jel
lemző, bogy a mennyiségi té
nyezők javultak, a minőségi 
mutatók azonban elmaradtak 
a követelményektől. A teher
vonatok száma 28-cal, a sze
mélyvonatoké pedig 9-cel emel
kedett az elmúlt évhez viszo
nyítva, viszont 38 százalékkal 
több vonat késett, mint a bá
zis idllszakban. 

A vonatforgalom növekedé
ee tovább súlyosbította a ka
.pacitásh!ányból adódó problé
mákat, különösen a Debrecen 
és Apafa közötti szakaszon. 
Kedvezőtlenül hatott Debre
cen és Nyíregyháza szűk át
bocsátó képessége is, 

A választmányi illés érté
kelte azt az előrehaladást, 

amelyet a dieselesílés kiszéle
sítése jelentett. Sok szó hang
zott el a második vágány épi
tésekről. Taglalták azokat a 
teendőket, amelyek annak el
éréséhez szükségesek, hogy az 
Igazgatóság a reá háruló fel
adatokat teljesíteni tudja. Szó
vá tették, hogy különösen a 
szombat-vasárnapi rakodá
sokkal kapcsolatban sok még 
a teend6. 

A dolgozók hozzáállásának 
bizonyítására felhozták, hogy 
jelenleg 482 brigád 4137 fóvel 
küzd a. szocialista brigád cí
mért vagy jelvényért. Az eddi
gi eredmények elismeréseként 
több mint 2 mU!ió forinttal 
jutalmazták az igazgatóság te
rületén a legjobbakat. Az őszi 
forgalom sikeres lebonyolítá
sára kitűzött célprémium ter
mészetszer(i!eg még jobb mun
kára ösztönzi a dolgozókat. 
Sok szó esett ezeknek a cél
kitűZléseknek végrehajtását 
akadályozó problémák elhárí
tásáról is. 

A több mint 6 órás értekez
let azzal a reménnyel zárult, 
hogy a következő választmányi 
ülésen az őszi forgalom sike
res lebonyol!tásár61 számolhat
nak be, aminek el6revetett 
biztosítékát látják abban, hogy 
az igazgatóságok versenyében 
Debrecen hónapról hónapra jó 
eredményeket ér el, 

Cuglédl SAndor 
szb-titkár 

MAGYAR VASUTAS 

A hatodik brnói 
nemzetközi vásáron 

�zeptember 6-20. között zatú és a motorkocsi belső 
zaJlott le a hagyományos homlokfalánál helye?.kedlk el. 
ornói nemze!lközi vásár amely A géptermek közül a hát
az idén sokkal gazdagabban són az utasok átjárhatnak, így 
reprezentálta a csehszlovák és jutnak el ugyanis a középső 
külföldi ipar fejlődését, mint vagonokba Ezeket egy na
az 1959 óta tartott bármelyik gyobb és két kisebb utastérrel 
kiállítás. A vásár látogatóit a. alakították. ki. A kocsik bel
csehszlovák ipari bemutatókon só falai „Umacart" lemezekkívül 35 ország 620 kiállí- kel vannak borítva. Az ülé
tójának gép-, kohó- és mű- seket habgumNal párnázták. 
szeripa.rt termékei fogadták. A hosszirányban felszerelt 
Részt vettek a kiállitáson töb- csővázas csomagtartókon szi
bek között a Szov;etunió, az Ion-háló tartja az utasok hol
Egyesült Allamok, a Német miját. A kocsik megfelelő hóSzövetségi KöztársMág, Svá;c, mérsékletét egy elektromos 
Anglia, Olaszország és más önszabályzós ellenállás.fúté� fejlett ipari országok vállala- és egy kényszerrnozgású fűtés 
tai. biztosítja. Minden kocsi sze.1-

160 kilométeres 
sebességgel 

A vásáron többek között 
láthatták az érdeklődők a 
Skoda-g11ár E 32 típusú 
nagy teljesítményú, 160 km/óra 
végsebességű váltóáramú vil
lamosmozdonyának teljes do
kumentációját, a Tátra. va-

lőztetőgéppel, légszűrővel és 
!égmelegítóvel van felszerel
ve. 

Automatizált vezénylés 

A motorvonat legnagyobb 
előnye a személyforgalom me
netidejének jelentős megrö
viditése. Ezt a meghajtó mo
torok magas teljesítménye, a 

Az EM •1s,1 sorozatú elektromos motorvona.\ 
gongyár olyan fedett teher- teljesen automatizált vezér
kocsiját, amelynek teteje, ol- !és és a megbízható fékrend
da!a és homlokfala is mozgat- szer tette lehetővé. A vonat
ható, így a rakodás minden egység gyorsulása is igen ma
igényét kielégíti. Szerepelt a ga.s. 75 km/óra sebességet 315 
kiállításon több Diesel-hidrau- métere.s út megtétele után, 
lilros és Diesel-elektromos, to- 30 másodperc alatt eléri. A mo
lató és vonali szolgálatra is al- torvonat elektrodinamikus 
kalmas mozdonytípus. fékkel, automatikus és irá-

A vasutasok részére két- nyitott hatású légfékkel, vésZ
ségkívül az egyik legérde- és kézifékkel van felszerelve. 
kesebb kiállítási tárgy a Tát- A be- és kiszállás nyolc sz� 
ra-gyár másik újdonsága, az les tolóajtón keresztül bonyo
EM 475.1 sorozatú né(J11ré- lód.hat le. Az ajtók a ve
szea elektromos motorvonat zetőállásból központilag mű
volt, amely nagyvárosok és ködtethetők, de az ajtókra sze
lpari centrumok közelében, rclt nyomógomb azok egyen
helyi érdektl viszonylatban ként! kinyitását 1s lehetővé 
hivatott a gyors személyfor- teszi. 
galmat szolgálni. A motorvonat nemcsak 

A vonat minden kocsija négy, hanem hat egységből is 
négytengelyes, 2. osztályú összeállftható, ilyenkor két 
utasterekkcl. A.z utazók ré- motorkocsi és négy közbenső 
szére szolgáló középső sza- kocsi van összekapcsolva. De 
kasz és a belépő helyiség ha a forgalom érdekei úgy 
padlója a peron magasságá- kívánják, akkor két négyré
ban fekszik. A legömbölyl- szes motorvonat Is összeköt
tett homlokfalú motorkocsi hető egy automatikus köz
vezetóállásból, két gépterem- ponti kapcsoló segítségével, 
ből, egy alacsonyabb padló- amely a vonat vezérlését egy 
magasságú nagyobb utastér- vezetőállásból is lehetővé te
ból és egy kisebb utastérből szi. 
áll, mely már felemelt pado- o. J. 

Az elsó kapavágás . . .  
nak, míg a.z fd6Járáa engedi. 
- Az ünnepély egy vidám ál
dom.ásokkal fűszerezett villás
reggelivel fejeztetett be." 

Néhány gondolat a munkaerőhelyzetről 
A közlekedés munkaerő

helyzetével, a munkaügyi ap
parátus és a vezetők felada
taival foglalkozott a közel
múltban a KPM országos 
munkaügyi értekezlete. Kri
tikusan elemezte a munka
erógazdálkodást, az állandóan 
visszatérő és mindig aktuális 
üzemszervezés. eddigi tapasz
talatait és megállapította azt 
Is, hogy e két kérdés körül 
sokszor nincs minden rend
ben. A kérdések között sze
repelt - mint a közlekedés 
egyik ágának - a vasútnak 
a munkaerógazctálkod3Sa va
lamint az eléggé szórványos 
üzemszervezési tevékenysé
ge Is. 

A gazdasági eredmények 
elemzésénél, vagy hiányos
ságainak említésénél ma már 
csaknem általánossá vált a 
munkaerőhiányra való hivat
kozás. Sokkal kevesebb szó 
esik a meglevll - tehát nem 
az óhajtott, hanem a reális 
- munkaerő ésszerű és g(LZ
daságos felhasználásáról, a 
felhasználás kritikai elem
zéséről. Ettől - kevés kivé
teltől eltekintve - nem men
tes a vasút sem. 

Középpontban 
a helyes megoldás keresése 

Az értekezlet nem ezt az 
utat választotta. Az elért 
eredmények és a munkaerő
hiány hangozi:atáSEt helyett a 
hibák kerültek reflektorfény• 
be. Hiszen az értekezlet cél
ja. az volt, hof111 ráirá.nyitsa 
a. vezetők figyelmét a közel
jövő munkaügyi tennivalóira. 

A növekvő feladatok meg
oldásához sok vezetőnél el
sősorban a munkaerőigény 
jelentkezik. S ha ennek kielé
gítése objektív akadályba üt
közik - s ez a leggyakoribb 
eset - a legkényelmesebb és 
legveszélytelenebbnek látszó 
megoldásként a munkák jobb 
megszervezése, Uzemszervezé
si Intézkedések llelyett a 
munkai.dó meghosszabbításá
nak eszközét, a túlmunkát 
veszik elő. 

Néhány példa ennek bizo
nyítására: 

A miskolci ;ármújavító etsa 
félévi túlórafclhasználása 
több mint ötszöröse az 1963 
etsa félévinek. A székesfe
hérvári járműjavító csaknem 
tizennégyszer annyi túlórát 
használt fel, mint a múlt év 
azonos idószakábao.. A szom
bathelyi jármú;avítóban 
ahol már az új jármújavitá6f 
módszer múlt évi tapasztala-
tait is felhasmálhatták 
majdnem hatszorosára emel
kedett a túlórák száma 

A jármtljavitó ipar összesen 
115 rzdzalé kkal, a 6. szakosz
tály vállalatai pedig 104 szd
zalékkal haladták túl a múlt 
évi túlórafelhasználást. 

A munkaidő megnövelésé
vel és nem a szervezettebb 
munkával oldották meg az 
utazószolgálat eddiginél na
gyobb feladatait is. A vonta
tási utazószemélyzet egy fő
re es6 havi szolgálati órája 
- jelenleg 6 órával halad:ja 
meg az 1959. évi (akkor el
ítélt) mértékét. A vonatkisé
rllknél 17 órával magasabb a 
szolgálati órák egy fóre ;utó 
havi átlaga, mint 1963 elsó 
félévében. 

Mindezek arra ösztökélnek, 
hogy számba vegyük a ren
delkezésre álló eszközöket és 
megkeressük azok leggazda-

illetékesek). Ez a létszám még 
jelenleg Is Füzesabonyban 
van foglalkoztatva. (?) A 8. 
szakosztály véleménye sze
rint azért, mert az Igazgató
ság nem helyezte cl óket, az 
Igazgatóság szerint pedig 
azért, mert a 8. szakosztály 
nem intézkedett áthelyezé
sükre. Tisztázni kellene sür
gősen e hatásköri kér,'ést. 

A példákat csak mint klrf• 
vó eseteket hoztuk fel. Ettől 
sokkal többet derítene fel 
egy átfogó, célirányos vizsgá
lat. Az országos munkaügyi 
ért.,kezlet egyik mondanivaló
ja éppen az volt, hogy a mun
kaerllvel gazdálkod;unk he
lyesen, növeljük a rendelke
zésre álló munlc.aeró haté
konyságát. Ennek pedig sok 
módszere lehet. Többek kö
zött az, hogy ott és úgy hasz
náljuk fel, ahol és ahogyan a 
legcélravezetőbb. 

Nem a munkaidő növelése 
a cél, hanem a munkaidő tel
jes kihasználása, (l. munkafe
gyelem javítása -, és. itt 
nemcsak a fizikai., vagy csak 
a végrehajtó szolg,\lat dolgo
zóinak munkafegyelmére 
gondolunk, hanem minden 
egyes irányító és végr�hajtó 
dolgozó fegyelmére - a mun
kák célszerú megszervezése. 
Erek nélkül az értekezlet 
gyakorlatilag nem ér,het! el 
célját. 

Kérjék ki a dolgozók véleményét 

A vezet& feltadata, hogy a 
szervezési intézkedéseket 
előbb kidolgozzák, majd vég
rehajtását biztosítsák. Dol
gozóink nagy többsége nem 
szereti a kényszerű lógást, a 
csellengésre késztető munka
szervezést, Erre utal az a sok 
bíráló javaslat. amit kollek
tív tanácskozásokon felvet
nek és hogy azok megfelelő 
eföírálását, alkalmazását kö
vetelik, amelyek azonban sok
szor indokolatlanul elmarad
nak. 

A veretők Intézkedéseik 
ellltt kérjék ki a dolgozók vé
Leményét. Helyesebben, kér
jék segítségüket. tárják fel a 
tapasztalt hiányosságokat és 
a nehézségeket. ApeZlál;anak 
a becsületes dolgozók öntuda
tára. segítőkészségére, vegyék 
figyelembe a munkahely kol
lektívá;ának éS3zerű, hasznos 
javaslatait. 

Várjuk a javaslatokat 

Szakszervezetünk elnöksé
g.e több esetben tárgyalta a 
vasút munkaerő- és bérhely
zetét, a munkaidő alakulását. 
Nincs remény arra, hogy 
munkaeróhelyzeti.inkön so
kat javítsunk, de arra van -
s kell Is hogy legyen - mód, 
hogy a munkaidő megnövelé
se nélkül, sót, egyes helye
ken a munkaidő csökkentésé
vel párhuzamosan Is, a mun
kaerő éssrerúbb, gazdaságo
sabb felhasználásával, a helyi 
és az Irányító szervek kezde
ményezte üzemszervezéssel 
oldják meg az állandóan nö
vekvő feladatokat. 

EMLÉKEZÉS AZ ELSÓ MAGYAR VASÚTVONAL 

ÉPÍTÉSÉRE 

Megkezdóclött az építkezés ságosabb, leghatékonyabb fel-
használásának formáját. !gy 

Eh!o,,ez a nagy munkához 
kérjük minden dolgozó segít
ségét. KéT;ük, hogy a munka. 
helyesebb meg�ze-rvezésére 
vonatkozó JavMlataikat jut
tassák el vezetóíkhez, vagy 4 
szerkesztőséghez. Az ésszer!l, 
TeaJobb javaslatoknak lapunk 
hasábjain is helyet blztosi
tunk, vagy eljuttatjuk azokat 
az illetékes vezetlísze-rvekhez 
megvalósítás végett. 

B. J. 

_1844. október S. Annt,'I harc, 
bizonygatá,, és kUzdelem után 
-: a maradlságban feneklett 
vil4gban - az a nap, melyen 
kezdeti formát öltött Széche
tll/t, Kossuth, Deák és néhány 
jó szándékú magyar elképze
lése, a v(l.SÚtépítés. 

Mindketten na.uv fába vág
ták a. fejszéjüket. Sajnos, kü
zönbözőkéntJ Bécsnek nem volt 
szívügye a magyar vasút épí
tése. A maradiság vele;árója
ként a. tehetősebb polgárság 
nem vállalt közterhet. A falu
;ába kényszerült, elmaradt tö
meg el sem tudta képzelni a 
t'(l.S1Lta.t. .,Nem kell a vasút, 
mert visszafejleszti a lóte
nyésztést." .,Mi lesz, ha tehén, 
vc.gy ló kerül a vágányba?" -
hallatszott, itt ts, ott isi 

tó únnepségr61 a „Jelen kor" 
1844, évi száma lgy ir: ,,A 
központi vaspálya. felavatása. 
reggel 8 órakor vette kezdetét. 
A helyszlnen egy lzlésea kis 
sátor vala felütve a meghitt 
vendégek u. m. Oexelenciája 
Mérey Sándor nagyméltósága 
kormányhatóságok, nemes vár� 
megye s mindkét fővárosi ta
nács, valamint a. vasúti igaz
gatóság a számos váwztópol
gár és egyéb tiszte, korabeliek 
szám.ára. Simon Flórent Ugy
véd úr velós beszédben adván 
elő az össze;övetel céljdt, , e 
perc fontosságát. Feichtinger 
Domokos apát belvárost plébá
nos a hely ünnepélye, felszen
teléséhez fogott b mozsarak 
durrogásat közt az ela/J ásó/öl
det kiemelte, a.mtt a Jelen vol
tak közül többen követének. 
Az els6 tal11tga föld szinte ta.
ra'Jkrobaly közöt: vitetett, mi
re 4 dolgozó napszámosok 
azonnal a munkához fognak, 
melvet 1zakadcitla.nu1 folvtat-

A munkálatokat egy porosz teszi ezt a jó vezető, ha he
származású mérnök irányítot- lyesen akar gazdá:lkodnl a r------------

ta. A távoli városokból, fal- rábízott anyagi eszközökkel Ami az angliai Rainhill-ben 
történt (itt nyert versenyt 
Stephenson Rocket nevű góz
mozdonya) 1829-ben, az lázba 
hozta a világot. Néhány év 
multán Belgium, Ausztria, 
FranciMrszág, Oroszország, 
Hollandia és Olaszország is be
hódolt a vasparipának. 

Hazánkba i& eljutott a hfre, 
nem sokkal azután, hogy 
közlekedés történetünkben 
ol11an ;elentős országg'(Jii.lés 
(1825-27) a. közutak tűrhetet
len dllapotát tárgyalta. Jel!em
z6, hogy az 1830-as években 
Pest és Szeged közt még nem 
VOit kikövezett országút. Ilyen 
Viszonyok mellett látta meg 
lizéchenyi 1832-ben Angliában 
ci legelsó gllzüzemre berende
tett vasútvonalat. Ez az imp
res,� volt a magja a hazai 
VIUútépitéa gondolatának. Jól 
lehet, ez idó tájt már Kos
lUthot is foglalkoztatta a V(l.S
P«l11án gördülö 1zekb, 

Hosszú esztendők után végre 
oda. jutott a „nagy ügy", hogy 
a Pestvárosi Tanács - ,.kegye
sen" átengedte a. Központi 
Vasútépítő Társaságnak a. vá
ros peremén levő úgynevezett 
Szervita-rétet. (A mai Nyuga.tt
pályaudvar termete a cegléd
szolnoki vonal elágazásáig.) 

1844, október 5-én annepé
lyes keretek között megtörtént 
A.: elaó kapavágás. A megnvt-

vakból sereglett magyar mun- és a munkaerővel. 
kás kezében frissen pergett a Saj_n�, nem mindenki cse
kapa, a csákány. További terü- leksz1k 1gy. Vagy a feladato
l!lti igényt jelentett be a. vas- kat __ n4:m lsmenk, vafil'._ az 
utépítő társaság. Pest város íS- / eszkozök és a munkaero ha
mét elzárkózott Különösen tékony felhasználására való 
hosszú harc folvt ·azért a teril.- törekvés hiányzik. Erre Is ta
letért, ahol ma a Nyugati pá.- lálunk példát: 
lya.udvar raktárai állnak. 

K' ,. f lad •-Ugyanis ez a. terU.let egy 1ne11 a e a„ 
Schwendtner neV11 pesti viri
lista. legelője volt, kinek „ko
ma.-aógor'' összeköttetése volt a 
városi tanáccsal. Csak hosszú 
és kölcsönös fenyegetőzés után 
dőlt el az affér, kivételesen a 
vasút javára. Lassan elkészült 
a N1J1Lgati pályaudvar el6d;e 
az indóház. melynek hosszú, 
formátlan lpiilete a ma, kör
úton keresztben állt. 

Végre 1846. év ,1ú.lfus hó 
15-én a 33 kilométer hosszú 
pest-váCi vasútvonalat átad
ták a forgalomnak. 

A nem utazó forgalmi sze
mélyzet állománycsoportjá
ban országoe szinten kedvez6 
a munkaerőhelyzet, mégis 
a vonatkísérőkt6l 10,3 száza
lékkal, a vontatási utazóktól 
pedig 13 szdzalékkal tőbb 
doloozót foglalkoztatnak más 
tet'Uleten, mint amennyit ere
d etlleg terveztek. 

\Füzesabonv állomáron a 
hónapok óta m0köd6 doml
n6-rendszen1 biztosítóberen
dezés Ozembehelyezésével 12 
-te dolgozó szabadult fel 
(how tén11leg 1Z va1111 24 f6-e, 
IIZf mig nem döntllttllc. •I a 

EGY LÉPÉSSEL ELŐBBRE 

Szeged állomás munkásvo!-' 
delmi őrei nem Alltak hivatá
suk magaslatán. Ha fegyelme
zetlenséget észleltek, nem je
lentették. A szakszervezeti bi
zottság rendkívüli aktívaillést 
tartott, s felfrissítették a mun
kásvédelmi 6rök hálózatát. 

A felfrissít.és, az új er& 
bevonása különösen a vonat
kisérőknél érezteti kedvez6 ha
tását. Itt a munkásvédelmi 
őrök minden szolgálati dtiól 
vezetnek pár szavas naplót; 
s ha biztonságot ves2lélyeztet6 
jelenséget tapasztalnak, azt 
azonnal Jelentik honallomásu
kon. Az észrevételek alapján 
megtett jelentések a biztonsá
gos, utasításszerO szolgálatot 
segítik elő. 

Egy lépéssel előbbre jutottunk, s ez a lépés a munq megjavításához. a jobb eredmények elér<kéhez vezet. 
Dr, BánkfalV)' Q7llla 
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A TÉLRE KÉSZÜLNEK 
Atépítették 

a kiskunhalasi fűtöhllat 

A péc5i pályafenntartási fő
'Plbkség kapacitásának jelen
tős részét beruházási és fel
újítási munkák kötik le. 
Pécsbánya rendezőn a felvé
teli épület felújítását végzik 
és raktárt építenek. Görcsöny 
é& Ócsárd között sorompóőrhe
lyet létesítenek. A Sellye
Középrigóc vonalon 5 km 
hosszban sfncserét hajtanak 
vég�e Jelenleg e munka fe
lénél tartanak. 

tékkel túlteljesítették a ter
vet. Most, a negyedik negyed
évl,en a téli felkészüléssel 
kapcsolatos munkák elvég
zése jelenti a legsürgősebb fel
adatot. Pécs állomá$on be
tonlapokkal burkolják a pe
ront és befejezik a rakodó 
pon k építését. Hattagú tetö
Iedóbrigád dolgozik állan
dóan a telök javításán. Az asz
talosok a nyílászáró szerkeze
teket javítják és üvegeznek. 
A swlgálati helyeken javítják 
a fűtőberendezéseket. 30 új 
kályhát állítanak be, a vas• 
ut.i.s lakásokba is adnak 1 5  új 
tűzhelyet. 

- A vonalakon nagy gon
dot fordítunk a hidak kar

nökség a D 4-es utasításban 
előír1 tennivalókat is. A tél 
beállta előtt 4,5 km hosszban 
állitr.nak fel hósövényt a hó
fúvással veszélyeztetett pá
lyák mentén. Rendbehozzák a 
hót.:karító eszközöket és már 
megkezdték az ipari sÓ kiszál
l ítását a szakaszokra. A dolgo
zókat rendiizeresen oktatják a 
téli feladatokz-a és most szer
vezik a figyelóőri szolgálatot. 
Az illetékes helyi tanácsokkal 
m�r minden szakasz felvette a 
kapc:solatot, hogy hóakadá
lvok idején mód legven a köz
munkaerők gyors igénybevé
telére. 

L. J. 

A !építették a kiskunhalasi 
fűtőhá7Jat. Az egész épület 
vasbetonvázas szerkezetú lett. 
Korszerű füstelvezető és szel· 
lőztető berendezéseket is fel
szereltek. Az épület előtti 
vizsgálócsatorná.kat is átépí• 
tették. Az acetilénfejlesztő 
berende1.ést különálló épület
ben helyezték el. Az 5400 
légköbméter nagyságú épület 
átépítési költségei kétmill ió 
íorintra rúgnak. A terveket 
a MAV VasútteITező OV ké
szítette, a ki,•i telezést a 
Szentesi 11:pítési Fónökség vé
gezte. 

Nem csak az ellenőr ellenőriz ! 

Reggel öt óra tájt nyílik az ügyeletes szoba ajtaja. Koro1 
ember lép be rajta. 

- Jó reggelt felüg11eló úr! - mondja, amúg11 régiesen.. 
Aztán nem szól . . .  

Sürgetném, mert dolgom van. 
Végre megszólal. - Tessék már mondani! Jól van az, horni 

Ny!regyházától Pestig nem láttam karo.uzt? 
- Nem ? - kérdezem vissza. 
- De nem ám! - teszi hozzá. 
Különös panasz. Olyan panaszt már hallottam, hog11 két

szer zaklatták az utast. De ilyet? 
- Jól t'<ln - mondom -, majd mec,barackoljuk a.z 1719-e• 

vonat jegyvizsgálóit. 
- Meg is érdemlik - mondja az öreg. 

..,.... A sok beruházási és fel
tí;t,t,ísi munka, a fenntartást6l 
vonja el az erőt - mondotta 
Kőműves Jenő, a pályafenn
tarl&si főnökség vezetője. -
A forgalom biztonságával 
ninc, uguan baj, de szerintünk 
azért mégis többet ke!lpne a 
pály6.kon dolgoznunk. A na
pokban várjuk területünkre a 
Bereznay-féle méró kocsit. 
Ma,jri, meglátjuk, mit mutat az 
ellenőrzés. 

bantartására és a vízelvezet6 ,---------------------------- Tetszett, ahogy szívén viseli a va,sút jó Ü(lyét. Meg is kér
dem: mi indította, hogy ilyen be1elentést tegyen ? 

A fenntartás vonalán eddig 
mintegy 80 ezer munkaóra 
lemaradása van a főnökség
nek. :6lpitkezésben viszont 
a·io ezer forint  termelési ér-

árkok· tisztítására - folytat
ta Kőműves Jenő. - Hatvan 
fő$ létszimhián.yunk ellenére 
a negyedik negyedévben 
59 00(1 óra fenntartási munkát 
Boly állomáson három, Mohá• 
cson öt, Pécsett három, Pécs
bán,1a-rendezőn pedi,g négy 
kitérőt kell kic.•erélnünk. 

Folyamatosan végzi a fő-

Magyar vasutasok Weidenben 
Mint erről már hírt ad

tunk, a n�ugat-németországi 
Weidenből hazánkban járt 26 
vasutas és azok néhány csa
ládtagja. A látogatás vi
,..zonzásaként szeptembe1· ele
jén magyar vasutasok egy 
csopo1:tja kereste fel Wei.
dent, ezt a szép kis nyugat
német városkát. A weideni 
vasutasok mindent elkövet
tek, hogy a számukra feled
hetetlen budapesti napokat 
·megfelelőképpen viszonozni 
tudják. 

A rövid három nap alatt 
kitűnő programot áll ítottak 
ös,sze számunkra, s megmu
tatták váro-<;u k neve1.ete:ssé
ge! t és gyönyörű környé'két. 
'A vasutasküldöttséget fogad
ta Hans Striegl, Weiden pol
gármestere és meleg szavak
kal m ondott kö.szönetet azért, 
hogy lehetővé tettük a wei
<leniek budapesti utazását. A 
polgármester annak az óha-

iának adott kifejezést. hogy e 
kapcsolatainkat a jövőben is 
ápoljuk. Mint mondotta 
maga is szívesen utazna Ma• 
gyarországra. 

A program befejezé,;eként a 
nyugatnémet vasutasok ban
ketten búcsúztatták ma�yar 
kollégáikat. A banketten 
megjelent és fels1,ólalt Willi 
Schaller bajorországi képvise
lő is. Felszólalásában annak 
a meggyőződésének adott ki
fejezést, hogy ezek a tl'tláJko
zások - ha az ldeolóe,iai kii
lönbséget nem ii- szüntetik 
meg - emberi. baráti kap
csolatok kialakítására alkal
masak. 

A magyar vasutasokban la 
az a ,·élemény alakult ki, 
hog!,• érdemes volt a nyugat
német kollégákkal a kapcso• 
latot felvenni és fel téUenül 
helyes azt kislélesít>eni. 

s. 1. 

UTASOK HÍRADÓJA 
A legutóbbi ídóben egy fzléses kivitelű képes kia.di,án11 

�erült a személyvonatok kocsijaiba. Utasok Híradója - hir
deti a cím a, karikatúrákkal, képpel illusztralt füzeten. 

Mi i ndította, a forga lmi és kereskedelmi szakosztályt a 
kM képes kiadt•á.ny közrebocsátására ? Mint mondják, a kari
katúra eszközei1:el is szeretnék felhívni az utazók figyelmét a 
balesetek elkerülésére. a személ11kocsik és berendezé�i tár-
1111aik megvédésére, az udvarias és a kulturalt utazá.s körül
ményeinek biztosítá.sá ra. 

A cél nemes. Az eszköz 1•asuta,s vonatkozásba,1 ujszerű. 
.,Ha csak eU1J utas balesetét is sikerül elhárítani, elértük cé
lunkat, a,z Utasok Híradója nem jelent meg hiába" - ir;ák 
az ajánlásban. 

Mi is osztjuk nézetii.nket a. szerzőkkel, s vár-i'<l a, Hiradó 
új számait, kívánjuk, hogy a kis füzet t·ál}cm hathatós esz
közéué a balesetelháritási propaga ndána,k, a kultúráltabb uta
::a,5i körülmén11ek megteremtésé nek. 

Pályaépítők között Nyársapát térségében 
- Mi? 30 évig kalauz voltam, de ilyent soha nem cs'

nálta,m. 
Megráztam kékeres kezét, és simogató pilr<,ntással teki 1t• 

tettem utána, ahogy ballagott ki a pályaudvarról. 
Negyvenkilométeres sebes

séggel szalad velünk a „pillan• 
gónak" nevezett motoros pá
lyakocsi. Péceli Dén.e, pálya
mester ül a ,;rnlánnál". A 
Nagykőrösig elkészült pályán 
lecsavarozva fekszenek a he
gesztett sí.n„k. 

Nyársapátra behaladva 
szembeötlik a korszerű, egy
emeletes szolgálati hely épülő 
tornya. Az elsó emelet üveges, 
kiugró részéből az egész állo
más áttekinthetővé válik. Az 
állomás teruletén lázas mun
ka folyik. Készülnek az új rá
gán11 bekötéséhez. Minteg11 200 

pályaépit6 fáradozik az állo
mási vágányok átépilé,,én. Zö
rögnek az aláverőgépek, mo-
rajlik az ágyazatrostáló-gép, - Befejeződtek a központi 
mely 8 óra alatt 120 ember pcilyaudvarrendszer kialaki
munkáját végzi el. ta,sara, 1,•onatkozó vizsgálatok 

A hegesztőbrigád Gyóni Re-
1 

a yasúti Tudomán_yos_ �utaló 
z.,ő vezetésével Cegléd- Int_ezetben_. Az elso kuerletre 
Nyársapát között végzi a még Szekesfehervarott kerul sor. 
hiányzó sínhegesztéseket. A - Bahv, 8 MAV újszülötte. 
:111!nkának kedvez a hűvös Modern vasúti szerelvény köz-
1do. . . . , .. . l lekedik Eger és Füresabony 

Az UJ pályan roVJdesen akár között. Hat hosszú négyten-
100 k ilométeres sebességgel gelyes koc.•iból áll ' a szere!-
kozlekedheLnek a vonatok. vény. a hetedik a vezérlőkocsi. 

Fehér S7.llárd A kocsik tágasak, a falakat 
Nagykőrös almazöld és ,·i!ágos drapp 

műanyal(gal burkolták, az 
ülőhelyeket latlcellel bélelték 
é. műbőrrel vonták be. 

LEVELEZÖINK ÍRJÁK - Január 1-tÖI emelik a 
postai és vasúti díjakd :fran
claországban. Boulin költség

'kednek - oli·assuk Foki Ist-
, 

vetésügyl államtitkár be!�le_n: 
t•án let•eleben. _ Ez a kocsi- tette,_ hogy a _pos!31 le�eld1j 

Dombirato.• és Lökösháza ál
lomás között 1 1  km a távol
,á�. Dombiratoson a rozoga 
állomásépüiletben nyert el he-
1.vezést a pályame.�teri sza
kasz. A szakasz rés.zére el!y 
szerszámraktár áll rendelke-
7,é.,re, mel1· eg_vben melegedő 
is• A forgalmi dol .E!ozók sor a 
iF> azonos a pályafenntartási 
dolgozókéval - írja Boldizsár 
Gyula Békéscsabáról. 

* 

U1.sabánya áflorruls dolgozol
na k sérelmét még mindig nem 
orvosolták. Sőt, a bányaüzem 
a porszívót a nyáron javítás 
végett leszereltette, ezért sok 
port kell a vasutasoknak nyel• 
ni. A porpótlék ügyében pedig 
semmi •em történt. A dolgo
zók szerelnének egy bojlert, 
hogy a szolgálat letelte után 
megmosakodva mehetnének 
haza az uzsai porfelhőből. Re
zsóra is szükségük lenne, hogy 
ennivalójukat meg tudják me
legíteni - irja Bognár Károly 
Tapolcáról. 

* 

A paksi vonalon az 
501 2 11 -es számú vonatok 
Pusztaszabolc� és Paks között 

, , h • k. . . d uaba�t 20 szazalekk&l. a te-
me�ny,seg . et oznap e.':'g, e lefondíja.t 8 százalékkal eme-
vasarnap es munkaszunetes 

I 
Ilk. s a \'asúlt áruszállítás is 

napakon keYés. Sürgős intéz- megdrágul. 
kedest kérünk. - Haláridő előtt befejez-

• J lék harmadik negyedévi ter-
Alsóorsön s=épe11 halad az 

I 
melési tervüket a _ _  l'YŐ�i Wi]

dlloniás b6t'itese. A vizikotró helm Pieck, .  Jarn:_u1par1 J.��
. k . d t  , k-",. 1 vek dolgozo, Az uzemben ui-15 meg ez e mar mun aJa • ra me;Jk<'zdlék a .MA V részére 
A veglf!fr!S tt-reprendezes1g a 63 köbméteres, négytenge
VlO OOO kobmeter Joldet kell !yes i,ulá-lYkoClli h i:yartását. 
megmozgatniuk nehé: tere- EbblH az idén 400 készül. 
pen. Az Epitésl F önök.<ég - Suptember 27-én ilnneazonban minden nehézséget pelték Csehszlot•ákiaban a !e-győzve, határidőre akarja t·asutasok napjat. Ennek ke· t.er\'ét 1eljesiteni - írja Kiss retében a szobi és a st11rot·ói 
CA;os Alsóörsről. vasutasok barátságos labdarú-

* gó mérkózést ;átszottak, majd 
Szeged-Rókus il.llomáson i. - 1 közös ünnepséaen vettek 

mét megkezdődött a Vasút- 1 részt, mel11en Sturoró állo
forgalmi Technikum III-IV. m�sfönökhelyettese megkö• 
é,•folyam hallgatóinak gyakor- szonte a magyar t·a.•utasok 
lati kép1.ése. - Olvass-uk Tót- áldozatkész, jó munkáját és a 
ka Károly lerelében. - Hét- csehszlo1•ák dolgozóknak ju
köznapokon 8 és 13 óra között tal makat osztott ki. 

-1:,,t-

vonalon a kocsik motorja a 
\·ilágon elso ízben a mágne• 
ses tér energiájával log mü
ködni. 

- Megnyitotta újjáépített 
köny\'tárát a hat,·ani Liszt 
Ferenc Művelődési Otthon. A 
megnyitót író-oh'a,ó találko
zóval tették színesebbé. 

- Új vasúti szabályzat lé• 
pett életbe október l-én a 
Szovjetunióban. Csökkentet
ték az expresszvonatok vitel• 
díját, 75 kg-ra növelték a pót• 
dij nélkül szállíthat-0 sze
mc'lypoggyá.-i súlyhatárát.. 

HlllllllllllllltltUIIUIIUl'ltlll!IUfP 

„l szerhesztőség 
iizeni 

SzU8d1 Sandor, Tótka Károly; 
Dege nana, Sze-gE-s:J.. Czegl.éd1 San„ 
dor, Debre(•en. Boldlz�ár Gyula, 
Bi'kescsaba Bognár Károl ·• Ta
p()lca, Si:elle F'e.renc, Szob, Hof!· 
�no .Józser. \'eszpré.mval"5ány. 
1-t>kete Lac;;.z�ó. Kist árdá.i János, 
M_l.111.kol�- LeV("lf'Íkf't lapunk anya
gahO'L felhasználjuk. 

Dancs József, Bo�nár Károly, 
T11potca. F.pe1ie-sY Ferenc, Pec,, 
Tótka Klir9I�r, Sze�ed LeYe-letktt 
hf'lyu.dke miatt közölni nem tud
juJ.:. 
, "t't� .. d�;:•�lr•):'1fo",Wi,'tfo� 
tuk, 

1'"f'mtth fstHi.n. Buda.pe11t: A hf;1 ... 
·owágok kikíic;zribO!t\o;; erd'':'ké .. 

ben a szervező testlUet mtézke-

dtl<. 

LAKÁSCSERE 

Elcsert"ln4'-m mic;kolcl töld
'11zlnt.e.s. ctea fek,·ésu ,a&u1 sz.ol• 
Jíl:álati l �zctba bsszkomtortos l&ká• 
srim budapestire. Cim: (levé.lben) 
Miskolc, BaJcs}•Zs. út :n l6zt. 17, 

A Hivatalos Lapból 

három sz.emélvkocsival közle- nyegesen könnyebben megy az démla míiködik az 1 964. 65-ös 

Hlvat.ilvs Lapból a S'Zak.Ezer• 
,·el:eti biz.ottsairok és a dolgozók 
fi.gyelmébe ajánljuk a követke• 
.tűket; 

40, számból: U3 69J 1964. 1/'.?. B. 

20 tanuló egy szaktanár veze- - 50 kiváló vasutas társa
tésével állomásunkon sajátít- dalmi rendőrt jutalmazott 
ják el a forgalmi é kereske- meg a BM Borsod megyei 
delmi szolgálat gyakorlati Rendőr Főkapitányság miskol
munkáját. A tanulók örömmel ci Vasútbiztosító Rendőrőrse. 
;önnek hozzánk, mert így lé-

, 
- Tíz müszaki munkásaka• 

---------�-------,.;...--------------------------, elméleti anyag i$meretének oktatási évben. en·enként 
elsajátítása. 25-30 hallgatóval a pécsi 

Ki.<1lerenye va�üti c�omópont é:
Ü2'e-m ki:.ünt<:'tésének ,•i,;;szavonása. 

41. szám: lz..1699 1963. 1 2, B. Bal• 
esetek megelőzé'-ének jutalmazás�. 

125333 1964. I 8. D, A \'akok es 
C1:1dkkenUátók Orszá�os Szövet'l8é• 
ge tagjainak utazási kedvezménye. 

., * csomóponton. 

KERESZTRE1TVENY Debrecffl állomáson a vö- - A KISZ-kongresszus tisz-
röskereszt szervezet jelenleg teletére kéthetes ünnepi mű

Vizszinieu t. A versenymozga• 
lom. egyik fontos eleme. 13. Régi 
,panyol ezü:;-,érme. 14. _ Kűszó nö
,,eny. 15. E\'Ő�'izkóz ne\•eJóvel. 17. 
Község Győr megyében. 19. Csa• 
var. 21. Német viszony-szó� 22. Né
Yeló, 2-4-. Egyetemek díszterme. 26. 
D•csapat. 27. Szál'nárhang. 28. 
Né'met névelő. 30. Sfnleszoritó 
rendszer, tárgyraggal. 32. Mondat 
vege!. 34. Mongólia fővárosának fe
le. 36. A 13 ,értanú Jelzője. 38. 

Kerek szám. 39. Közel áll a csa-

ládho,. 41. Régi fegyvere. u. 
Hadsereg. H. A meghatározott 
tennivaló. 45. :etelízesitő, 46. A 
'T'lsza balodali mellékfolyója. n. 
Mint 45 \·i:.n7.intes. 48. Becézett 
férlinév. 49. :tuenill vét. 50. Gö
rög mitológiai szörny. 53. Azonos 
magánhangzók. H. Bérc. 55. Fedd. 

57. Cédrus má.s!ffllhangzói. 58. 
óhajtó szó. 60. Samotban van. 61. 
A drót nélküli t:tviró feltalálója. 
G3. Turkesztáni medence. tiS. Vis;z;
sza ; személy�s névmás. 66. Gulya 

teszi. &7. Lányom férje. 68. Ko- 7 12 taggal működik. 1964-ben szakot tartanak Szob és Stu
pasz. 70. Az eg�•ik skála. 71. 204 dolgozó adott több mint rovó határállomások fiatal 
Talál. 72. Erkólcstan. 100 liter vért térítésmentesen dolgozói .  MAGYAR VASUTAS 

l�;• é�•;�n��-. 
3
�n·y·J�.s!'.vi:, ,�;��: vedettek, vagy betegek minél szöntötték a szegedi fűtőház Felelős szerkesztő: Gulyás János · Függőleges: 2• Német S?emé- azért, hogy a balesetet szen-

j 
- ünnepi műszakkal kö

l Felelős kiadó: Szabó Antal 
sok városa volt ,> ráblábon. 5. El- hamarabb visszanyerjék egész- do gozói a t•áros felszabadu- Szerkesztöség : 
;�is

t
;l;;, v�:.'o",.':

a

�-
k
!����•���.�;,,��: sél!üket. Jelentős eredménye- lásának 20. évfordulóját. SzP-

Budape,st VI„ Benczúr u. 41 
ték. 9. Dunántúl! ,·árosba való. ket értek el az alkoholizmus ged-Rókus állomás dolgozói Tele!on : városi: 4:H-IB4, 
10. V. A. II. BetüpóUással a kró- elleni agitácios munkában. EJ- ebből az alkalomból 10 napos Ozein.l: 3!)-77 

�����- ���
nti'

1
1
icto,;i; !�tg'et. 

a
¼� sősei;télynyúj!ás elvél!zésére ünnepi műszakot tartottak. Terjeszt! : a Népszava Lapldadó 

. . •  iacta est. 20. Szalad. 23. Vak- RO főt képeztek már ki - ol- - Egysínü vasút épül KI- Vállalat 
���gó,

pi1f:!ft�vi25ö..etek�t;ba�l�:: va.stuk Czeglédi SándM szb- je\·ben. Az első kísérleti út- Budapest vu„ Rákóczi út 54 
jezc5 igeidő. 29. Tenlszütö. 31. titkár leuelében. 1 vona.1 1965 végéig készül el. A Szikra Lannyomda 
Spanyol folvó. 33. Műtárgy. 35. Az � 
Alpok e�y résZP. 37. Orosz he- �IIUUillllllltlfllllllllllllltllUltlUIHIIIHlfllflllUIIIIIIIIIIIUllllltllflllUtllllUIHIIIUflltllllllllllllll lllflfllllllllllllllllltlllllllllllllltllllllllllllUIIIIIIUIIIJlllllllllllllfll 

Jyeslés. 38. Tok. 40. Hangtalan � 
név. 42. Régi név. 4.3. Nagy rág- : 
csáló. 46. Vonattajta. 47. Finn- ; 
ország. 49. Elől, németül. 51. � 
Menyasszonv. 5!. A ,·ersenymoz- : 
galom másik fontos eleme. 53� : 
Fogkrém márka. 56. Zenei elö- : 
adások tartására emelt köralakú : 
épUlet a régi görögöknél. 57. Tör• � 
ténf>lml nevezetességü patak. 58. : 
Harang hangja. 59. Remélte. 62. : 
Betúpótláosal régi nép. 63, Fo- � 
lyadékot az edénybe. " Kurlr, ; 
posta anl(oJut. 87, Ot. 69. Kever- : 
v� kér. 71. Fol�adék. 72. Zeke : 
a közepén. 73. A. s. � 

Bekilldendö: vfl�zinte.s t és tüg- § 
Róleges 52. BekQldésl batarld6: no• : 
vember 10. 

� 
Az eJö2a1 kerf"SZtreJtvény helye.tii 

::
� 

megfejtése: 
A menetrendszerűség javítása. � 

Dieselesités - villamosítás. § 
Könyvet nyertek: Mészáros § 

László, Pusztagylmót állomás. Bá· � 
ba Béla segédellenör, Szentes, : 
BercsényJ u. 19. Dobossy Jolán, : 
Veszprém, Somogyi Béla út 26. E 
Tóth t!va Eger. XI., pm. szakasz. § 
Beresnyák Antal, Bánréve, VI. : 
pm, szakasz;& : 

OLIMPIA VA N 

A világ leggyorsabb kocsimestere. 52,4 
másodperc alatt futja. a forgalmi iroda és a 
aurít.ó közti távot/ 

Páryarekori! Menetidót•el vitte az 1315 
tonnát az emelkedőn. 

(Pusztai Pál rtl.jzai) 
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a Nagy Októberi Szocialista Forradal,m 47. évfonhJ!ája ! 

MAGYAR VASUTAS 
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 

TilI, tVFOLYAM, 21. SZAI\I Ara 40 fillér 1964. NOVElIBER 1. 

SZEPTEMBERBEN 

403 ezer to na áru terven felül 
Az igazgatóságok munka- vi teljesítmények a követke

versenyében a szeptember ha- zők szerint alakultak: 

Igazgatóságok: Teljesítminyek: Jutalomlisszegek: 
Budapest 103,34% 217 200 
Debrecen 100,230ft 51 40a 
Miskolc 101,80°,0 107 200 
Pé<:s 101,34¾ 89 OOO 
szeged 99,51 ° 0 
Szombathely 100,63°/, 89 OOO 

A forgalmi és üzemi bal
esetek miatt a budapesti igaz
gatóságtól 22 800, a debreceni 
igazgatóságtól 28 600, a mis
kolci igazgatóságtól 2800, a 
péc!i igazgatóságtól 11 OOO, a 
,zombathelyi igazgatóságtól 
pedig 1000 forint került - a 
teljesítmények alapján járó 
jutalomösszegekból levo
násra, 

bázishoz képest 0,6 órával 
csökkent. Ezen a téren vala
mennyi igazgatóság elismerés
re méltó munkát végzett. 

A teherkocsik statikus ter
helése 18,40 tonnás eredmény
nyel elfogadható képet mutat 
Ugyanakkor mind a dinami
kus terhelés, mind a raksúly
norma tervét, illetve célkitű
z�sét túlteljesítettük. 

A s:z.emélyszállíló vonalo
ka.t 96,31, a tehervonato
kat pejig 70,75 szá:ia.Uk
ba.n mendrend szerlni 

közlckedtettük. 

Sajnos a szeptemberi átla- � 
gon felüli eredményekkel � 
szemben az októberi teljesít- § 
mények mind mennyiségi, � 
mind minőségi vonatkozásban � 
visszaestek. Lassult az elegy- § 
mozgás, romlott a lcocsiforduló § 
idő, s emelkedett az idegen § 
kocsik tartózkodási ideje is. � 
Mindez károsan befolyá.•olja � 
a vasutas dolgozók üzemi ju- � 
talékának alakulását. EzSrt § 
ezúton is !elhívjuk a szolgálati � 
vezetők és a mozgalmi szervek � 
figyelmét, hogy a most folyó � 
termelési tanácskozások be- � 
számolóiban gondosan elemez- � 
zék a szolgálati hely munká- � 
ját. Vitassúlc meg a dolgozók- t 
kal a tervek és a vállalásolc f 
telj<?sitésé11él tapasztalt nehéz- ; 
ménj/eket, valamint azokat � 
a szervezési és egyéb feltéte- § 
leket, amelyek ez év utosó � 

A budapesti és a debreceni 
igazgatóságnál jelen tkez5 szá
mottevó levonás elsősorban 
annak következménye, hogy 
az üzemi balesetek miatt ki
esett munkanapok száma a 
bázisidőszakhoz mérten ked
vezőtlenül alakult. 

A 97, illetve 70 százalékos 
hálózati célkitűzésekhez vi
szonyítva ez utóbbi eredmé
nyek is kielégítók. 

két hónapjában lehetövé te- =i1111111111111111uu11111111111111m1111111uo111111111111111111111111111mm1m11111111m1111111111111111111t1111m111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1, 

szik az esetleges nehézségek 
Elemezve a szeptember ha

vi eredm<ényeket, az állami 
szállítási tervet 

a MAV vonalain 101,25 
százalékra teljesítettük, 
ami azt jelenti, hotn' ter
ven Jelül 403 C00 tJnna -
lisszeacn 9 896 COO tonna 

Dr. Csanádi György 

Párizsban 

áthidalását, a feladatok sike
res végrehajtását. 

November 7. tiszteletére 

Eredményes munkát végzett 
az UIC VI. bizottsága 

- árut szállítottunk Ezzel az 
állami s=-1llítási terv túltelje
sítésének mérve a III .  negyed
ev végére 2 718 OOO tonnára 
emelkedett. 

Ami a minőségi munkára 
lellemzö mutatókat illeti, jó
nak értékelhetők a mozdo
nyok gazdaságos felhasználá-
1ánál, valamint a tehervona
tok átlagos terhelésénél elért 
eredmények. Az egy dolgozó 
és az, egy vonali mozdonyra 
eső 100 etkm teljesítm�ny ope
ratív tervét legkedvczóbben a 
budapesti '  és a miskolci igaz
gatóság teljesítette. A teher
vonatok átlagos terhelésének 
9?1 tonnás kimagasló hálózati 
eredményéhez jó munkával -
11 szegedi igazgatóság ki\·ételé
v.el - valamennyi igazgató-
1ág dolgozói hozzájárultak. 
Ezzel párhuzamosan külön ki 
kell emelni, hogy a kocsitar
tózkodási hálózati átlagidó a 

A debreceni jármíljavltó-
. ban az elmúlt napokban reg- A:z. UIC VL bLZottsága, mint 

Jacques Marette !ranc,_a I gel, munkakezdés előtt osztá- j 
i�merctes, szep,�b�r 29 ée 

P<:>5�aügyi miniszter meghí- 1 ké t t t tták " t oKtóber 3-a korott Budapes-
vasara október 26-án Párizs- yo� . n �r O me„ a er- ten ta;rtolta ülését. Hét kér-
ba utawtt dr. Csanádi György melesi tanacskozásokat A ta- dés szerepelt az ötnapos ta
közlekedés- és postaügyi mi- 1 �ácskoz�soko� a do!gozók nácskozás napirendjén. Hosz;
nisztar. A miniszter másnap 1 �ezde�nyezesére egyh�,uipos szúra nyúlna az egyes napi
megbeszélést folytatott !ran- unnep, műsz�kot �nd1tottak rendi ponto.1-.kal részletesen 
cia kollégájával, aki utána nov�mber 7· tiszteletere, Vál- foglalko,z;nL A fontosabb kér
ebédet adott vendége tisztele-

lalták az október _ havi darab- dések.ról azonban el kel:1 
t .  D .1 tá p ,  , 1 számos terv telJesftését, a d , , t ere. e u n a anzs me - nk és bal tvéd I mon aru egyet s mas . 
letti Issy-les-1\foulineaux-ban mu a- ese , e em 
a híradóberendezések közpon- eredményesebbé . té�elet, a A beruházások. . rnel:".á(asz
ti kutatóintézetét tekintette munkafegy':1,e1;1 iavttását,_ a tá�ak gazdasag1 kritérlu-

g D e 'd' György Iá- hulladékgyuJtest, az általanos mru es azok megválasztása a 
�

e 
tá.s 

r. 
�::t �ból Valkó műhely és műhely környéki vasutaknál tárgyú napirendi 

M
og

á
a
rt 

a 
h

a 
, k

m 
ár'zsi nagy- takarítások elvégzését. pontot két, részre bontották. 

., on, az� P 1 A tanácskozascm tételes elv-kovete
,_ 

szerd�n ebédet adott A műszak azervezésében a ként nyert leszögezést, hogy a Az eb�den res�t vett Jacqu� szocialista brigádok és üzem• beruházások gazdasági szem• 
M�relte, ma}d a délutáni részek dolgozói jártak élen. A pontból való megválasztására 
órakban Va:'ko Márton nagy- vállalatvezetőség a műszak szolgáló möds-er főként a követ kíséretében látogatást eredményeit értékeli és a leg- szállítási felada;oknak 4 kü, !,ett C?V:Lve de_ Murville k�l- j�bb eredményt elérő műhely- !önbőzil közlekedési ágak kö
ugym1mszternel. ,. valammt b1zot�gokat o'k!:'véllel és zötti helyes megoszlcl.sa szem�,arc J�c9ue_t k?z:nunka- és j pénzJutala,m?1al d

0

1J!zza a no- pontjából jelentős, A forgalom 
kozlekedesugy1 mm1szternél. vember 7-1 unnep_é„en. meg062lása ugyanis majdnem 

--------------------------------------� minden esetben berooázások-
kal jár. Akár az egyik, akár 

V agonkirakás gépi erővel 

A központosított pálya.udvari rendszer bevez etésével lehetőség nyílott a gépesített ki- és 
beraká! meggyorsítására. Az angyalfcldi pá lya.udvaron ezekben a. het.cl,ben éjjel napp:il 
folyik a. rakodás. A pályaudvarra. kihclyeze tt különböző autódaruk, markolók és rako
dók segítségével 40 tehergépkocsi havonta 1200 vagonnyi árut szállít. Mint a. képen is lát-

ható, markolók rakják teherautóra a vagonokban érkező szenet. ' (M'II Foto: Lajos György felv.) 

a másik ái;,azatot vizsgáljuk, 
kitúnik, hogy a járművek be
szerzésének szükseges.,cége me
rul fel, vagy új berendezé
s,ek létesítése lép fel köve-
telményként. 

Mivel a közlekedési ágak 
közti helyes forgalcmmeg
os:ztás a legtöbb esetben gaz
dasági kérdés, ez.ért a forga
lcmmegosztással összefüggő 
beruházásoknál dön.tó szerep
hez jut a gazdasági haté
konysági vizsgálat, illetve szá
mítás. Elfogadást nyert te
hát az a nézet, hogy a for
galomroeg-057.tás szempontjá
ból valamennyi közlekedési ág 
egy szerves egésznek tekint
hetó. 

A járművek optimális élet
tartamának vizsgálatai még 
1960-ra nyúlnak vissza. E 
fontos témával a nagyobb 
vasutak közül a nyugatnémet 
�s a francia, míg a kisebb há
lózattal rendelkezök közül a 
holland és a svájci vasutak 
'oglalkoznak, Ennél a téma
'<ömél végső fokon két prob
léma vár behatolásra, Egyik 
a� egyes járműfajták és tip11-
sok optimális élettartama az 
életkor füagvényéhen, másik 
a meglevő jármíir·ek fejlf!'t
tebb teljesítóképesséqri jár
mrfoekkel történő pót1ásának 
optimális idöpontja. Tenré
szetesen nem hanyagolh11tó el 
a leiki.sebb fenntartási költ-

ség !kérdése sem, mely szer
vesen kapcsolódik a metcdd
ka kidolgozásához, Ebbe a 
keretbe tartozik még a jármú
fenn tart&i terv is, mint a 
terv.idós:t.akok egyik fontos 
filg.,-<>vénye. 

Ezek után nem véletlen, 
hogy a bdz.ottság a téma to
vábbi tanulmányozását és a 
munkálatok fo!yta,tását hatá
rozta el. 

A negyedik napirendi pont
ban a száUítástervezéssel fog
laLkozott a bizottság, A táv
lati tervezést a tőkés vasút 
rendszerek is elfogadták és 
szükségesnek tartják. Tények 
bizonyítják, hogy a szocia
lista teri>ezés kapitalfata vi
szonyok közötti alkalmazásá
nak kérdése rend.kívüli mó
don for,lal,kozfatja a nyugati 
vasutaJca.t. Különösen áll ez 
olyan államokra, ahol a ml 
társadalmi r�dszerünknek 
megfelelően tervhiva,taloka,t 
állítottak fel és velük azo
nos tervszerűséggel dolgoznak 

Helyes tervezési metodikánk 
tehát betört a kapitalista vas
utakho:z. is, miután napirend
re tűzték bevált módsze
reink alkalmazásának lehető
ségét. Figyelemre méltó, 
hogy a VI. biwttság elnöksé
ge a MA V és a lengyel viw
utaknál bevált módszerek 
alapján határozta el a szál-

lításrervewsi munkálatok to.: 
vábbi vizsgálatainak tanulmá
nyozását. 

Szól.ni kell még a hetedik 
napirendi pontról, amalynek 
a munka közbeni balesetek 
mege!özése volt a témája. Sta
füztlkai kérdóíveket dolgoz
tak ki, melyek al:kalmasak 
arra, hogy feltáa-ják a munka 
közbeni balesetek okait. A be
gyúj tött adatok alapot szol
gáltatnak a balesetek megeló-
7.ését el&eg!tő intézkedések 
megtételéhez. A:z. adatok be
gyú jtése és értékelése folya
matban va,n, 

A budapesti ülésen elfogad• 
ták a jövő évi ln tézkedié5€iket. 
Eszerint a munka közbeni 
balesetek megelözését elóseg!• 
tó rövid filmeket készítenek. 
Továbbá össze{7'1/Üjtik az egyes 
vasutak által hasznáLt munka. 
közbeni balesetekből eredő 
károk meghatározására szol
gáló módsze,reket. 

Az említettek mellett a 
vasutak termelékenysége az 
elővárooi közlekedés gazda
sági szempontjai, a közlekedé
si ágak közötti verseny szere
pel t még a bizottsági ülés na
pirendjén. A budapesti ta
nácskozás egyébként min<len 
tekintetben küúnó rendezés 
mellett, a legjobb légkörben 
:zajlott le. 

228 MŰSZAKI MUNKÁSAKADÉMIA 
Szakszervezetünk múszaki 

fejlesztési és üzemszervezes1 
bizottsága október 19-én füést 
tartott a szakszervezet Ben
czur utcai székházában. Az 
ülésen a többi kö::ött foglal
koztak az 1964/65-ös oktatási 
évben induló munkásakadé
miákl«il. A műszaki munkás
akadémiák. amelyeket a TIT 
közlekedési szakcsoport vasúti 
albizottságával egyetértésben 
24 témakörből szerveztek, no
vemberben kezdik meg műkö
désüket, 

A műszaki munkásakadé
miák szervezését még a nyár 
közepén megkezdték. A me
g)'ei bizottságokat és a műsza
ki munkásakadémia szer-vezé, 
sénél számba iöhetó s,ak•?�r
vezeli bizcttsó<!okat '. i to,n·?''í\t 
táj�koztatóval látt.ák el,~ Eb· 

ben az érdekelteket tájékoz
tatták, hogy az egyes akadé
miáknak hány elóadásból kell 
állniuk, az el5adásoknak mi le
het a tárgya, mikor és milyen 
összevont akadé.niát lehet 
�zervezni .  kik lehetnek az aka
démiák hallgatói, elóadói. a 
TIT-kJ kötendó �zerzódések
nek milyen adatokat kell tar
talmazni. hoeyan kell vezetni 
az akadémiák munkanaplóit 
stb. 

A megye; bizottságok októ
b�r közepé;g 228 műszaki 
munkásalcadémia s.:ervezéset 
l;öznltélc, össuse•i 65�1 jelent
l(�zőt,el. A músz;ikl  munkás-
11k,id�miák náma n 'TlÚJt évi 
187-hez visz'.m)lit"� teh'lt 1 2  2 
�záznl<'kl<;,J .  a ;,1��,i-�-0: t 
hal le:ah'>k sz�ma pedig 11,!J 
százalékkal emell,edett. 
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Megnőtt a munkások felelőssége 
éví értékeLéséb61 éa néhány főjavításos mozdony alkatré
skicc, TÖQtönzés, a gondos he- szelnek legyártását vállalta 
!yi elemzés helyett. A karban- terven felül. 
tartó osztály csőszerelő műhe- Tö·bben felhívták a műszaki 

A tervév finisében az utol
só negyedévben vagyunk. Az 
üzemek, szolgálati helyek 
többségében e napokban tart
ják az idei év utolsó termelési 
tanácskozásait. Megvonják az 
elözö háromnegyed év gazda
sági, termelékenységi mérlegét 
es számba veszik a hátra levő 
hetek, hónapok feladatait. 
Munkások és műszakiak fára
doznak azon, hogy adósság 
nélkül, gazdaságosan fejezzék 
be az idei tervével. 

lyének kollektívája pedig vezetők figyelmét, hogy az 
M•t t 

' • 't ' 
amolyan „családi megbeszé- 'dei hibákból okuljanak és a I egyen az UJI O lésen" vett részt Radnai Fe- terv teljesítésére irányuló mű- ' 
renc részlegvezető vezetésé- szaki szervezési munka során 
vel, összefüggő értékelés és i"u,;y d<'lgozzanak. hogy január- ha 1·avaslata' t elutas1'·t1·a' k feladatmeghatározás nélkül. ban ne legyen állásidő. A fel-

A beszámolókon válaszol- szólalásokból az is kiderült, 

Múszaki konferencia 

kevés vi{ával 

nak az elo-zo- tanác ko . 1 hogy a télre való felkésziilés- A . . .  .,,. kró és . • A rendelet elutas1""-· =-s zason e - ben ismét késés mutatkozik. A z _tll1"":0 • 1 . taJalma- """' �-
hangzott javaslatokra, bírála- vezetók kevés gondot fordíta- 1 nyakról szoló kormanyrende- tén - mivel a rendelet ál
tokra. Ezek csak válaszok! nak a folyamatos normarend- let 6. §. (3) bekez<!ése �zelint, !.ami vona:on jogorvoslati Sajnos, mögöttük nincs min- betartás jelentös�gének he- �a az e,gys2Jemél;r clbtraló a rendszert nem ismer _ a 
dig intézkedés. A mozdony- Jyes, nyilvános magyará?.ására. iav�la_ to. t clutas1totta, a_,_kkor 
osztály megmunkálói már egy Igy ez több területen a terme- az 1;1Jitó 30 napon belul a szakszervezetek.2t bízza meg, 
évvel ezelőtt is azt a választ lé• fo'len"'ilisének itáti·a. helyi szakszervezethez fordul- hogy az elutasitott újítá.si ja-

A Landler Jenő Járműjavító kapták, hQfJy a szerszámmű- h t H szak h vaslatokkal foglalkozzanak és 

tékkal igazolni nem tudják. 
Természetesen ilyen esetben 
jogos a felülvizsgálati kére
lem. 

Előnyösebb-e 
a réginél 

ÜV műszaki konferenciáján hely vezetőihez továbbítottá.k A Landler járműjavítóban : · a a .. _sre�v�t a �-

tartalmas t - t kkal megtartott termelési tanács- táro�t íelulV1ZSgáJ.ásá.t látJa indokolt esetben kérjék v· gáln ke1l szaiks7.erv 
t r C é' 

upasztl!..la O a késekkel kapcsolatos pana- • szükségesnek, a vezető eluta- az elutasítás feliilvizsoáfrLtát. 125" j ' a e-
e 1 om rnöki beszámoló ele- szukat. Csak a kések nem ja- ko�sok tapasztalata azt Il;,u- sító határozatát 15 napon be- A szakszervezeteknek tehát zeti bizot� által k•ikülrlütt 

mezte az előző tervnegyed vultak azóta sem. Ma is re- tatJa, hogy a munkásfelelos- !ül felülvizsgálni u:.rtozlk. Ha nincs arra jogkörük, hogy személynek, vagy bizottság-
eredményeit. Ezek figyelemre pedt késeket kapnak. változat- ség fejlődik, a gazdasáoos te!- az elutasító határozatot nem m:?gváUozta.ssák a vezető nak a javasi1atot a műszaki 
mélto tanulságul szolgálhattak lanul sok a minőségi hiba. jesítésre való törekvés általá- a vezetó hozta, a fclülviz gá.- döntését, hatáskörü.lc csak az megoldás szempontjából is. 
a �

t
szaki vczetóknek és do!- nossá vált. A fegyelem az<m- latot a vezelónek kell elvé- újbóli feliilt•izsgála.t ja.va.sla- Előnyösebb-e a Tég! megoldás-

!��z� 
e
j';;��

á

��- :re
v
l�� Az elmaradást pótolják ban javításra szorul. A mun- gez.nie. tára terjed ki. ;:�rif!�r

ka

!::;Y 1.e7;:;�
e

ny1:::i 
mint az e!ő;;:ö év ha.sonló idő- 1. "k 

kakör(i lmények javításában a teszi-e a munkát, kikü.&zö-
sza.kában. A kocsiosztály, a - a tervet te 1esít1 műszaki vezető:.."Dek is hatá- KihP:::s l.ell a l.éreln,et benyújtani böU-e a baleseteket? Termé-
gyártó részlegek jó munkája, A beszámolókat követő fel-

rozottabban kell in!ézkedniük. 
1 Az . . . -"'--" 

sze!,esen ezeket a vi.7.sgálato-
amelyek a 9 napos nyereség- A munkások lelkesed�se. UJil�= gyrukran prob- rozás. A helyi szakszervezet kat úgy ke11 vége.zru, hogy 
részesedéshez eddig jelentősen szólaJásokból közös erővel tervért érzett felelösségtudata lémát jelent az is. mit ke11 alatt az egyszemélyi elbíráló- pontosftn mu!.a= rá azokra 
hozzájárultak. _ dicséretben csendült ki a munkás e!ha- és akarata több fioyelmet kö- tenniök, hogya:n járjanak el val párhuzamosan múködó és tényekkel bizonyítsa, ami
részesültek. Ugyanakkor a tározás: a tervet teljesítjük, i:etel a Vasúti Fóosztály Jár- elutasítás esetén. Nehezíti a szakszervezeti s:::erv érte-ndó. vel az elutasítás indoklásá-
11iozdonyosztály termelékeny- az elmaradá.st pótoljuk. Több mújavít6 Osztályától és a vál- tisztánlátást az is, hogy egyes Azoknál a zol.gálaii fonöksé- ban nem lehet egyet.éi-teni. 
ségi mutatói romlottak; a fél- helyen terven felüli munkát lalat műszaki t.'eZ'f'tőitöl eo11- elutasítás, dönt-.S ek nem tar- geknél, ahol önáhló elbírálás Egyszóval vonja le a követ
készállomány több tízezer fo- és minőségjavulást vállaltak. aránt, a miís�aki konferenciák talmazzák a felülvizsgálatra folyik, helyi szaok.<;Wrvezeti keztctést, ha.gy a népgazdaság 
rinttal csökkent, több részleg- A mozdonyosztály megmun- és termelési tanácskozások való felh!v{,st, további kihez bizottmg, az Igazgatóságok szempon1jából mi az előnyö-
ben a tervtől eltérő munkál- Iránt. kell a kéralmet benyújta,nl. osztályainak clbír"lása eseté.n sebb. kálórészlege a pártvezetőség- N-l-ha r,t ! 1 J • • ·1 ó un,kah tatás folyik, elmaradtak a sza- választásra készülve három Kov.ics János 

- zava.i owz a 1e )'l az UJ l m . e;.ye szerinti A S2laks:rervcze1i bizottság 
badságolási terv teljesítésében, 

sz.akszervez.eti szerv me;;hatá- megyei bizottság (tehit nem az !gy lefolytatott vizsgálat 
a fóvizsgák á.tfutási ideje 18, ,------------------------------------------ kizárólagos j�gal az igazga- alapján dönt, hogy kéri-e az 
a. föjavítá.sé 15 nappal túlha- !óság székhelyén levó megyei elutasítás felillvi21SgáJoatát vagy 
!adta a terv előírásait. E mu- bizotmág). a Vasúti Főosztály egyetért vele. Ha a felülvizs-
tatók rosszabbak, mint az elő- A Be' ke-br·1ga' d b·1zony1'lo 

sza,kosztályainak elbfráilása gá'at mellett foi:-lal állást, ak-
ző két évben. A műszaki kö-

Kös:,.önet - tén a Vasutasok Szakszer- kor a k5vetkezőket kell elvé--
zépvezetók munkáját, a terv- egy jeg,-pi-nztárosnak vez,ete - a központ ér- geznie. Ha az elutas1tasi dön-
mutatók alapján helyes bírá- A budapesti Igazgatóság szerelvények rendjét, tisztasá- tendó. tést hozó egysumélyi elbmíló 
latban részesítette Garomvöl- központjában 1962 tavaszán gát, s ahol hiányosságokat ta- Október 3-án este 6 óra Mit tegyen az újító, ha ké- a 11,elyl szolgálati főnök volt, 
gyí fómérnök. Kétségtelen, az elöször az építési és pálya- réset gyorsan akarj;i. <-.lin- akkor a. szakszervezeti bizott-
egyenletes tervteljesítés jelen- fenntartási szolgálatnál aJa- láltak, írásban jelentették az 

I 
után a Déli pályaudvar elsll té;:ni? ságnak közvetlenül tőle kell 

tós hátráltatója, hogy a fűtő- kítottak brigádot. Az öttagú igazgatóság vezetőinek. Vál- jcgypénzLára előtt álltam sor- Az újító, amennyiben az el- kérni a felülvizsgálatot. Ha 
hl;í.zak. illetve a felügyeleti brigádnak az első időben sok lalták továbbá néhány buda- 1 ban jegyért. Özönlött a néo utasítás indokaival nem 6rt az igazgatóság valamelyik osz-
slervek nem a tervben elő- problémával kellett menbir- az esti' "Onathoz M"korra •ám eayet, részJebasen lrJ·a le in- tál� utasította el a javasla-
iranyzott időben küldik javí- kóznia. Még az igazgatóság k 1 dokait. Kérelmét a sw!gálati tot. alckor a megyei bizottság-. , " pesti pályaudvar patronálás:H 

1 
.. • · 1 1 e 

tásra a gépeket. szakszervezeti bizottsága is a nyári hónapok idején. A Dé- eru t a .sor, már cSllk 4-a helyén levő szakszerveze:.i bi- hoz. ha a Vasú.ti Föosztály 
A beszámoló vitájában a több ízben vitatta a brigád li pá.I11audvaron a gycrmckvá- perc volt az indulásig, Amint 

zottsághoo: nyújl6a be. Ez szakosztálya hozott elutasító 
műszaki vezetők többsége nem létjogosultságát _ tekintve, róterem hét végi zárva tar'á- nyúltam a jegyért és az apró- azért fontos, mert helyben döntést, akkor a központhoz 
vett részt. A felszólalásokból hogy hivatali szervről van szó. sa ellen KeLenföldön a kó- pénzért, már lódultam a pe- egy szakemberekből áUó bi- keli megkül.deni az újító ké-
is hiányzott az önleritika, a A Béke brigád azonban hama- f 1, C k h zottság alaposan mer, tudja Tését és a szak.szervezeti bi-
b 't - k" l • v;rágtartok virággal történő ' ron e "'· sa este o/t on esz- , k" . --'lá.sá k d a nr musza l e emzes. A !P�- rosan bebizonyította, hogy a � viz�lrii és értékelheti a ja- zottsag ·w,zs��· na ere • 
több problémával küzdő Vl. hivatali szerveknél is van le- beültetése ügyében intézked- mc!t� , hogy én lOO fo- va.slat erényeit és hibáit. A ményét. 
osztály vezetője sommázott hetőség szocialista brigádok tek hathatósan. A Béke brigád rinto.ssál fiuttem és 80 fo- vizsgálat eredményét helyes A megyei bizottság és a 
véleménye mindössze annyi: működésére. az eltelt két és fél éves mű- 1intom a pénztárc..nál ma- írá�ban rögzítenl és úgy út- szakszervez>et központja a 
maradék nélkül eoyetért2lc a d p · adni a szaksrerve:reti bízott- sza.°l{szervezeti bizottság ki• 
fómérnöki beszámolóval. Hiá- Vállalásaikat természetesen ködése alatt derekas munkát ra t. enzemet azonban Bonu- ságnak. A lehetőségeikhez ké- viv,gálásának eredménye alap-, 
l>a kérte a vállalati főnök. a úgy csoponositott:.\k, hogy ab- végzett. Vállalásaikat rendre hai Etelka jegypénztáros jó- pest azt kell tisztá.znJ, hogy ján saját tapasz:alataival ki..: 
műszaki vezetők kezdem-5:iye- ban a teimel�i feladatok se- teljesítették, s az oklevél mel- 1 

vo:tából megfelelő igazolÁs az eluta�ított újítás jQgilag egészítve dönt a felülvizsgá
zéseit. A technoló<lia és a gítése mellett a szakmai-pali- lé már a szocialista britt'd ci·-

ut __ an __ visszakaptam. Ezúton Is_ nem sérti-e a feruná!ó jogsza- lat kérdlsében. Nagyon fon-
tervosztály vezetőinek s!'m tikai képzés, a műveltség nö- = 1 d k B h bályokat. GyakOC:i eset, ami- tos, hogy a szakszervezeH bl-
volt mondanivalójuk a lrnnfi!- velése, a társadalmi munka, a met, a zászlót és a jelvényt is toszonetet mon ° ony 81 

kor az elutasítás a:rra hivat- zottsá.(J a vizsgálat eredmé-
rencián. sport és a kulturális munka, megszerezték. Ete1kának. kozik, hogy e kérdésben már nyét mellékelj.e, mert ez � 

továbbá a szocialista embertí- Szilágyi Pál intézkedtek, ugyanakikor azt gyorsítja és megkönnyíti a 
100 ezer forint célprémium pus kialakítása is fontos he- Gréczl Ferenc Dunaújváros semmiféle konkrét bizony!- megyei bizo!tság és a központ 

A műszaki konferencia után 
intézkedések követk�ztek: a 
leolényegesebb, a. mozc!onyosz
tály darabszámos teri:teljes,t�
sének ösztönzésére 100 ezer 
forintos célpTémium. A köny
velóség a gazdaságossag, a 
megfelelő önköltségi tervek 
biztosítása érdekében végez
zen megfelelő vizsgálatokat és 
tegyen intézkedéseke•. Kap

lyet kapott. Tevékenységük- áJlásfog]aJását. 
höz mind az osztály vezetói, r------------------------------------------. Ha a s.raks:rervezet a felül-

mind a hivatali szaks-zervezetl vizsgálat mellett foglal állást,, 
bizo,tságtól sok segi�get kap-

MESE"'L A B�fiGA'DNJiP�o' 
az elbíráló szervnek intéz.. 

tak. Jól jött a segítség, mert kedni kell a fclülvizs.gálat 
a vállalások teljesítése ke.:- ügyében. Újabb szah--vé'.e-
detben nem ment zökken6 ményt a Vasúti Végrehajtási 
nélkül. Az idó, a swrgalmas „Itt szocialista brigád do!- összességben tettek. Alatta tos - kapcsolódik a beszél- Utasítás szerint más személy-
munka azonban lassan elhárí- gozik" - hirdeti a Déli pálya- egy távirat a 19-es üzem getésbe Egeni Attiláné, az !öl kell kérni. 
tott minden akadályt, és sorra udvar Utasellátó éttermében Tyereskova brioádjának jó étterem vezetóje. Hiába 

l jelentkeztek a jó eredmények. egy kis üvegtábla. Meg is kívánságaival. dolgozik jól és pontosan a rásbun l.ell 

tak feladatot mások is, a val- A Béke brigád az lgazgató
lalat főnökétől a terv sikere ság területén végzett jó mun
érdekében. kájával 547 814 premiáUs 6Tá-

látszik. A belépőt tiszta ab- Lapozgatunk a gazdagon pincéT, ha a konyha lassú, rúlasI:1Solni 
rosszal letakart, izlésesen te-

díszített oldalak között. Ked- vaoy nem eléo fzes az étel. 
rített asztalok, gyors és jó ves kis rajzok inkább De hiába főz jól a szakács, 
kiszolgálás fogadja. Azt is hangulatot teremtő, mint mű- ha a sietős ut.as nem kapja 
mondhatná valaki, hogy ez: vészi értékűek _ illusztrál-

meg iáöben ebédjét. Az 
természetes, hiszen egy ét- ják a bejegyzéseket. Feb- Utasellátó éttermekben, te
terem alapvető követelménye ruár 20-án feljegyezte a kró- hát nálunk is, különösen fon
a tisztaság, a pincértől pedig tos a gyors és udvarias fel
elvárja a vendég, hogy ud- nikás, hogy az üzemvezető- szolgálás. Az utazás izgal-

Az osztályoknál és a ter- val több órát tudott felmutat
melési részlegeknél élénkebb ni. Ha ezt értékeljük - figye
vitával zajlottak a műszaki lembe véve az átlagos 103 szá
konferenciák. Sajnos, ezekről 7.alékos teljesítést -, és össze
is hiányoztak a kiváló doloo- hasonlítjuk az utalványozott 
zók, a ieojobb szocialista bri- órát a tényleoesen felmerült 
gádok vezetöí. Meglepó az is, órákkal, 15 960 6ra megtakarí
hogy a termelést irányító tá.s mutatkozik. Ha az igazga
diszpécseTe'k „füogetlenek" a tósági átlagórabért vesszük 
múszaki konferenciáktól és fi�yelembe, ez 105 336 forint 
termelési tanácskozásoktól. 
Ezzel szemben a technológiai megtakarítást jelent. 
osztály munkatársai tervsze- A brigád a szakszolgálat ál
rűen látogatják. a termelési tal me1tadott útmutatás alap
tanácskozásokat. 

Két nap alatt huszonhárom ján több külszolgálati helyen 

termelési tanácskozás zajlott tartott célvizsgálatokat. De he
le a járműjavítóban. A beszá- lyes kezdeményezés volt a 
molók színvonala változatos kommunista őrjáratok szerve
volt. A mozdonyosztály meg- zése is. Az öttagú brigád 
munkáló részlegében a mun- h l · F · b · "d 
káskollektíva közérthető be-

Keszt e YI rigyes riga ve-

számolót hallott az elmúlt há- zetóvel az élen az éjszakai 
rom hónap eredményéről és a órá.kba-n gyalog jártá:Jc végf.g 
feladatokról. Füzesi Gusztáv 
főművezetótől. Szakértelem, 
lelkesedés, felelősség csendült 
ki a beszámolóból. Anyagta.ka
Tékosságban, minősérii munká
ba-n, tisztaságban élen járó 
azocia!ista brigádok. szakmun
kások kaptak dicséretet. Va
lamennyi beszámoló közös 

eoy-egy vonalrészen a pálya
fenntartást szc>lgálatí helyeket, 
és ellenörbzték a szolgálatos 
őröket. Tevékenyen segítik a 
külszolgálati helyek szocialista 
brigádjainak munkáját is. Sa
ját fejlődésük elősegítése ér-

gondja: sok a fegvelemlaz-ulás, dekében pedig hasznos tapasz
a veszteséoidő, baj van a talatcseréket szerveztek a pé

tól kapott német szakma! szó- á varias, gyors legyen. Majd tárt forgatják nagy buzgalom- m tói túlfűtött hanoulatú 
erről késóbb! mai a tagok, hogy a nyári ide- utas könnyen fellobban. A 

A kora déli csendben láto- geníorgalmi idényben legalább mi brigádjaink jó munkája 
gattunk el az étterembe, ahol ezen a nyelven tudjanak a nyomán csaknem megszünt 
a Béke-brigáddal ismerked- külhoni vendégekkel szót ér- a panasz és olajozott fogas
tünk meg. A brigádot Vil- teni. Egy másik oldalon így kerekekként m1iködik a kony-
lányi Vilmos mutatta be. lr a mipló lelkes vezetóje: ha és a felszolgálás. 

- Mindenekelőtt meg keU „Örömmel állapttottuk meg, 
vallanom. hooy a szocialista hogy a brioád tagjai közül 
címet még nem nyertük el senki sincs szakszervezeti taq
- mondotta. - Brigádunk díjhá.tralélcban". Újságcikkek, 
az év elején alakult. Részbe11 kivágott fényképek kommen
a konyhai brigád eredményei, tálják a legfontosabb politl• 
részben az én kedve::ő ta.- kai eseményeket. A brigád
paszta!ataim - előzóLeo Ke- tagok aktívan érdel<lődnek a 
l,enföldön dolgoztam egy bri- kül- és belpolitikai esemé
gádban - késztettek arra, nyek iránt. A tájékoztatót 
hogy brigádot alakítsak. legtöbbször Ó<"!:ai Fert>nc, a 

Beszéljen az írás 

- Főúr! Fizetek! 

brigád Feri bácsija tartja. 
Mozi- és színházjegyek tanú
sítják. hogy �zórakoz,i is 
együtt jár a Béke brigád. 

- Bocsánat tárja szél - Eqyszer filmet fnrna.t-
a karját - nekem mennem tak éttermünkben. Ezt Törő-
keU, majd Skultéty kol!é- esik Mari sz!nésznö bejegy-
gám folyt.atja. zése tette emlékezetessé 

Egymásra 11lalva 

Idóközben a brigádvezeló 
visszatért asztalunkhoz és 
így folytatta: 

- Azt is érdemes megje
gyezni, hooy fiataljaink ki
magasló eredményekl,el öreg-
bítik éttermünk hírnevét. 
Skultét y József a válla la ti 
terítési versenyen második, 
az országos versenyen pediq 
negyedik helyezést ért el. 
Barta János - brigádunk úi 
tagja - a szalcma ifjú. mes
tere. 

- Milyen a kapcsolat a 
Déli pályaudvar dolgozóival? 

- Csaknem minden ren-

munkaidó gazdaságos és teljes 
kihaszntilá.sával.. 

- Hol folytassam - néz meséli a krónikás. - Az ipa
rám kérdóen Skultéty József, ri vás1ron pedig a szo1•;et 
a brigád legfiatalabb tagja, pavilon iqa.�gatója és a Ba
a brigádnapló vezetője. - Be- laton Étterem vezetöje írt be 

csi, a szegedi, a szombathelyi széljen inkább a briqádnapló. a nanlónlcba. 
és a debreceni igazgatóság te- A díszes kötet első olda- <;7óo napló. lárd<>kes. �z(ne� 

dezvényen közö.•en részt ve
szünk. Ott 1>oltnnk az An
na-bólon és a szüreti mulat
sánon is. 

További beszélgetésre már 
nincs lehetőség Az élt<'rern 
meJ!tPlt vendégekkel. Meg
kezdődött a dél! hajrá. 

A VIII. osztály beszámolói
nak többségén a vállalati 
munka számten!!e"e került az 
üzem gazdái elé. Felolvasásai, 
• fókönyvelőség háromneg11ed 

rületén. lán az alakuló gyűlés jezy- ,,r,í iA  egv iól öss7.,,szokott 

Utazásaik során rendszere-
zőkönvve szentesíti azokat a l«-•110lrtív:, életének. 
felajánhisol<at, m�lvekct a - A, öss-e��n,mlt. jó 1mm-

sen figyelemmel kísérték a brigád tagjai egyénilei és ka nálunk különösen fon- Sándor György 

Amennyiben a szailcszerve
zeti szerv a k.iviwgá1,ás alap-, 
ján az elutasítással egyetért,, 
a javaslattevánek Tészietesell 
indokolva, írá.sban kel! vá
laszt adnia, mi.ért nem kéTi a 
feLiilvizsgálatot. Ez azt je
lenti, hogy a szakszervezet.! 
bizot� is cl-utasithat olyan 
kérelmet, amelyet a főosztály 
szakosztályai utasítottak eL 
Ilyen esatben természetesen 
megvan a joga az újítónak, 
hogy az elbírálóval párhuza• 
:mos szakszervezeti szervhez 
forduljon kérésével. 

1964. szeptember l-ig szak• 
szervezetünk közpo,ntjába 140 

elutasító.s felülvizsgálatára ad• 
tak be kéreLmet. Ezeket meg
vizsgálva, 88 esetben kértük a 
felülvizsgálás-t részben aurt, 
mert az elutasítással nem ér
tettek egy,et, másrészt azért, 
mert az újító olyan szempon
tokkal egészítette ki jav�Ja• 
tát, meh"Dek elbírálása az 
egyszemélyi elbíráló hatáskö
rébe tartozott. A szakszol{,á
lat eddig 26 kérelmet vizs• 
gá!t felül Ebből ötöt bei-eze• 
tésre, négyet kísérletre fogad• 
ta.k el, tizenhetet ismét eluta• 
sítottak, 52 kérelmet a s"2Jak• 
szerve�eti központ újítási bi• 
zottsáE(a nem talált indokolt
nak felülvizsgálatra. egyelér• 
tett az elutasítással. 

Ezek az eredmények is b!• 
7.r.myítják. hogv indokolt eset
ben érdeme,; az újítóknak a 
felülvizsgáll'\-st kérni. 

Sebestyén Jánoa 
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Kaptisutíron zavartalan a répalorgalom Helytele•• n1�:1ietirá1c-:;ítá!J. 
- laöltségtérítés . - Melyik . túr 1.·égzi a leg

JCbb munkat? - kérdeztük 
Wéber Tibartól, Kaposvár 
állom.;s forgalmi szolgálatte
vőjétől. 

- Sturm József forgalmis
ta túrja a legjobb - vála
gzolta a fiatal forgalmista 
Varga Károly á1!omásfönök

. 

aki halotta ezt, nyombar{ 
meg is jegyezte: 

- S�ép dolog a szerénység, 
de azut azt is el kell mon
dani, hogy a Wéber-brigád 
is kiváló. Nagyon jól. egyen
letesen dolgoznak Most az 
őszi forgalom idején, amil:or 
állomásunkra valósággal árad 
a cukorrépa, a lVéber-túr tart
;a legjobban a kapcsolatot a 
Kaposvári Cukorgyárral. 

Grafikonos kiszolgálás 

ny?lít le az idei őszön. A 
mult hónapban például nem kevesebb, mint ketezer kocsi
val. több volt a fel- és le
ad�s, , kocsik száma, mint a mult ev azonos idűszahában. A dolgozók nagy munkát végeznek, az eredmény még se;11 ?lyan, mint amire száml\am lehetne. Panaszkodott is emiatt Varga Károly felügyeló, állomásfőnök. 

Késve kapják a vonatohat 
- Munkanapokon 24 óra helyett 17 óra alatt kell lebonyo.zítanunk a teherforg�lmat, mert ilyenkor vágány

zar van a dombóL'á-ri 1.·ona-l<>:1- - mondotta. - Szinte 
minden voMtot lcén•e ka
punk, s ez a köriilmény szá
munkra is szinte lehetetlen
né teszi a menetrend szerinti 
indítást. Jellemzó véldául 
hogy a III. negyedévben csal� 
74 szá:,,alékos volt személ11-
vonataink menetrendBzerúsé
ge. 

Amikor n incs vág:inyzár a 
lassú jelek egész sora ;.,e
hezfti a szerelvények haladá
sát. Ottjártunkkor hét lassú 
jel volt a Dombóvár-Ka
posvár közötti 30 kilométe
res szakaszon s ezek között 

három jelzés olyan, amelyik 
csak 10 kilométeres sebes
séget engedélyezett. Nem 
csoda, hogy a kaposvári vas- A Magyar Va$1Í1i Arudíjsza
utasok már nagyon várják a bás I. rész A!talános Fuvaro
vonal átépítésének befejezé- zási Felreteiek 40. cikk 1 . §-a 
sét . . . előírja, hogy a vasút az átve-

Ilyen okok miatt a vonat- vó által .ltiraka:ndó küldemény 
közlekedési wrvben is nagy érkezéséről az átvevőt a kocsi 
a lemaradás. Azokat a ver- kiál!ítá-sa el.ótt legalább 3 6rá
senyfeladatokat azonban, ame- va.L értesíti. Az ér.eGítfaben 
lyek nem függnek a vonal meg keH jelölnJ. azt az időpon
állapotátó!, jól teljesíti/,. Ko- tot, amelyben a vasút a kocsit 
csitartózkodásban 96 százalé- kirakás végett kiállítja A 47. 
kot értek el  a műszaki nor- cikk 6. §-a pedig úgy rendel
ma alapján. A vonatok át- kezik, ha a vasút az átvevó 
lagos terhelése pedig száz által k1r.::kandó küldeményt 
százalékon !elül volt a har- tarl.a.Jma.zó kocsit  az értesi
madik negyedév folyamán és t�l>-.'"? megjelölt időponttól 
most is tartják Pzt az ered-

] 
�tott . egy óra alatt

. 

nem 
ményt. ál,u tJa ki a klrakáshoz, köte-

Kaposvár állomáson 23 les az , átvevőnek az , . elvi!-81 
szocialista brigád működik. erodmenytelem „ m�lase 
Munkájukat a szakszervezeti 

I 
ált� oko:w,tt koltség€1!

. 
,� meg-

b' tt• ·g r· el I k'  ténten,. lZO _a 1gy emme !Sé- E k ' t  f tos . báJ ri, irányítja, s ezzel nagy- . . ' ;e_ _o.n JOl!S;23- Y't az 
mértékben segíti, hogy az I ir_�Y1!0 � a végren�jtó &rol
állomás leküzdje a mer;növe- gaid <:r-df;Kelt d?Igozómak fel
kedett forgalom és a sok ';éli=� �ermük kell. IJe 
vonatkr.í,s,55 o}:ozta nehéz,5g� '!-[JY latszi,,, .. n�m , 1?'11ul.<mu._tt 
ket. A szocialista brigádok is tsme1:,k. A ko";e..cmúl;oan egyik 
arra törekszenek, hogy az áli_<:m"s _ 18 ora 0� perCJkc,r 
őszi csúcsforgalom idején za- elóJelentes!

, _kapott egy 16 
vartalan, balesetmentes le�ven tonn'.' -�u:;ra,gy�t tartalmru:? 
a for!l'alom e?.m a fontos , du- koc:-i . <;r,rnzé.sé.rol. A kOCSJ.l 
nántúli csomóponton. tov<;1b}:>1to_ tolatós tehervo:1.3t 

1 j fW:'lsat figyeJ.:,mmel kísérve, 
- · • - a forgalmi S2Clgr.lattevő 19 ---------------------------- 1 óro 30 perc,mr é.·t1esítette az 

áh�evöt, hcn, a kocsi érkezé
, se 23 óra tájban várható, !!On
,

1 

dosi!<odjék a kira',á.sról é� az 
elfuvcrozásról. Az átvevő az 

1 állomástól 1 1  km-re lakio<:. 

A tolatós tehervon,a,tnatk a 
szomszéd állomásból történ,t 
in<iul.á&a u.tán a menetirányító 
rendelkezést adott a forgal
mi szo1.gálattev6nek, hogy a 

ké1·déses vonatot halassza át 
megállás nélkül az áUomá.
son. A forgalmi szolgálattevő 
hiába jel-eintetle, hogy a vonat
tal egy előjelen-tett kocs·i 
érkezik, amelyről az átvevót 
is értesítette, a menetirányító 
ragasz,!mdott a tolatós tehervo
nat áthalasrtásához. Az clő
jclentett kocsi át is ha,!adt az 
8Jlomáson és csak másn.up 
a 9. órában hozta vissza egy 
ellenirányú vonat, a swmsziéd 
á1Jcrnnsrol. 

A 1 1  km-re J.aikó és értesí
tett átvevő 23 óra után 3 
vontatóval és 4 rakodómun.
kással megjelent az {illorná
oon, de kénytelen volt ered
mény nélkül visszafordulni, 
és reggel 9 órára visszajönni. 
Az elvitel megkisérLése által 
okozott köitségét az átvevó 
kért,e a vasúttól, amit meg is 
kellett fizetni. 

A forga,lrr,J menetirányító 
helytele.,-, intézkedése tehát 
fölöslege.s költséget okozott 
a vasútnak, sót az önköltséget 
is indoko1a,t1an,ul növelte a 
ko�sinak a szomszéd állomás
ra történt oda-vissza fuvaro
zásával. 

Amikor a menetirányítót fe
lelősségre vonták, azzal véde
Trezett, hogy a tehervonatok 

menetrendszeri!sége érdeké• 
ben vivott ha.re tud.:i.tálxm 
rend.e!kezett úgy, hogy a to-
latós tehervonat m.egá,U:á,s nél
kül haladjon át az á!lomá.,•m 
é,., vigye tovább az e.Uijelen
tet1. kocsit. É1·velé&át nem 
lehet elfogad.ni, mert a tola
tós tehervonatok azért va,n
nak, hogy a vona,li álrrcmáso
kat kiszolgáljá,k, az odaren.delt 
kocsikat kisorozzá:k. Csaik ez
után kell a menet1rányítónak 
hzlyes intéz.kedéssel a vonatok 
ren<lességét biztosítaini. Azért 
sem fogadható el a menetirá
nyító érvelése, mert a vonat 
a kérdéses ctllomá.son a me
netrendnéZ l;orábban haladt 
át. 

Helyt1elen volt a menetirá
nyító intézkedése azért is, 
mert a tehe-rvonatok rendessé
gét felváJtój;i rovására igye
l<ezett biztcsít«ni. Váltótársá
na.k egy olyan kocsi továbbí
tásáról is kellett gondookoctnd, 
amely elsöscrb:m az ő köte
le:c:,�ge le-tt vo';•11a. 

Az említett példa viJágosan 
mutatja. hogy a: irányító szer
veknek. így a forgalmi menet
irán11ítólcnak i$ feltéticnül is
merniük kell az árufuvaro• 
zá.sra. vo na tkoz-5 jo,iszabályo
kat és in,tézkedé,eiket azok 
i':'.rr€,..ct2'bt?-n, a né';}gazd.asá� 
éirdc-kei.neJ, s?.em e�őtt ta.rtásá
va.I kell 11"egtenniük. 

Dr. Gazdag Jó:,.,ef 

A cukorgyárral egyébként a 
többi brigád is rendszeresen 
tartja a kapcsolatot, hiszen 
a répavonatok átadása, a ré
paszelet és a kész cukor el-
6Ztlllítása most elsőrendü fel
adat. Grafikonos kiszolgálás
ial látják el ezt a gyárat 
csakúgy, mint a többi ipar� 
telepet. Az állomá.s és a 
cukorgyár komplexbrigád szer
ződés alapján dolgozik. Eb
ben a szerződésben a cukor
gyár vállalta, hogy a kiürí
tett kocsikat mindig egy 
csoportban adja ki. Rakodá
sait a tehervonatok indulási 
idejéhez igazítja és irányvo
natokat is indít. Különösen 
fontos ez a cukorgyári vál
blás, hogy a kis raksúlyú 
- fóként „S" és „I" - ko

csikat a kis terhelésű vona
lakra szóló rendelésekkel, a 
nagy raksúlyú kocsikat pe
dig fővonalakra rakják meg. 

' " � RD , ·. A MINDIG L HET SZÁMiTANI 
Az állomás vállalta, hogy 

az érkező küldeményeket, ha 
kell, a kiszo!gá.l ások számá
nak növelésével késroelem 
nélkül bocsitja a cukorgyár 
rendelkezésére. Az elkészí
tett rakott kocsikat sc>ron kí
vfU elviszi/e a cukorgyári ipar
t"ágányról, nehogy torlódás 
legyen. A gyár exportszállit
mánya,i reszére mindig lci
választják a legmegfelelőbb 
vagonokat. 

Hasznos volt ez a komp
lexbrigád-szerződés, mert a 
r�paforga!om zavartalan. Igaz. 
a befutás még nem érte el 
azt a mértéket, melyre az 
á:lomás dolgozói számítanak, 
felkészültek. Még 1•i$zonylag 
kei·és répavoMt jön. In
kább csak más árukkal ve
gyesen érkeznek a cukorré
pával megrakott kocsik. E7. 
nehezíti az ál lomás dolgát. 
A kocsik kiválo!!atása ren
geteg munkát ad a három 
tartaléknak. 

Kaposvár állomás a 
rábbi évekhez képest 
kal nagyobb forgalmat 

ko
sok
bo-

llCJCb Budoll B0 12-es t!pusű 
végzi a TDl!:F vivő• 

le'<tíva Kovács Pál, Sá1ul.or 
P1l jzlv�nnyel és zászlóval .ki
tüntetett forgalmi sZ9lgálatte
vő szocialista brigádja, vala
mint Kemény Sándor brigád
ja, a'tik most küzdenek a jel
vényért. 

Az év utolsó negyedébe 
lép„ünk. I'.yl.?nl:or a szok6scs
nál is több szénnel, hengerelt 
és kovácsolt vasáruval, üveg
táblákkal stb. telnek meg a 
vagonok. S mivel a mezőgaz
dasági termékek betakarítása, 
valamint elszállítása is erre az 
idő:nntra esik, iay ran mit 
elszállítaniuk a salgótarjáni Módszeres elegyrendezés 
vasutasoki,,i,k is. Tetőzi még _ .. .. 
a gondot ho'!y az i parvállala- Ezeknek a nagyszeru kozos-
to:, az .iv· uto1só negyédfö�n � s_é;:e\{J\ek, .!-öszö:o)lető, , hogy a 

. gyekez'lek behozni  lemaraclá- �1atalok me�szerették a vas-

i sukat. Ilyen!wr hajráznak és utat ;l Bartus AndráS, Ne.gy 
mindez elsz51lí!á5t igénylő llf�klos kocsi:endező é� Alapi 

1 áruféleségek ké�ben jelent- Gabor váltóőr olyan erdeme-
1 kezi k, ket szereztek, amelyekre 

l - Csodát nem lehet várni. '.:1-é'.tán b�z:cék lehetn�< ma

i de az emberek. sokat tehetnek „uk a tamtomesterek is. 

1 az ü.gy érdel.;ében - mondotta Ez a kitűnően ö�szeszokott, 
1 az állomásfónök. - Különösen egymást segítő kollektíva 
! a törzsgárda ro.gjai 1.•állalnak módszeres elegyrendezéssel 

sokat a közös felada.tb6I. Bát- tesz eleget a napi feladat.ok-
i. ran. alkalmazzák az új mód- nak. Pontos munkaterv alap

ján igyekeznek a feladatokat szere/cet, nagyszerűen kama- ellátni. s ha mégis zavar ke-
átvtleltecbnlkal berendezés bemérését toztatják jó szaktudásukat, letkezik, a nagy szakértelem-
uzembeheiyezcsl csoportjllJlái. 

,
, fegyelmezett magatartásukkal mel rendelkező kocsimesterek, 

(Horváth Erika !elv.) mutatnak példát. Ilyen kol- Gyöngyöst András, Balogh 

Stockhol� 
a:wkra a vidékekre, amelyek 
a vasúttal nem érhető:< el. Az 
utasok ellátása az étkezőko
csiban történik. Szerveznek a 
vasutak ikombinált vasúti és 
hajókirándulásokat is azokkal 
a hajókkal, melyek szintén a 
svéd vasutak birtokában van
nak. 

az út hazafelé. Malmőben is
mét hajóra szálltunk, helye
sebben a vonatot komphajóra 
tolták és kétórás utazás után 
érkeztünk Koppenhágába, Dá
nia főváro&ába. A dán főváros 
régi, múlt században épített 
főpályaudvara már nem szol_ 
gálja a lcorsz,erií, utasforgalmi 
igényeket. Nagy a zsúfoltság, 
a forgalom. ln1J1en az űj Vo
ge!flug-Linien 5 órás utazás 
után érkeztünk Hamburgba. A 
végig  villamosított vonalon 
100-110 km-es sebességgel ro
bogott az expresszvonat. A 
dán szigetek között hatalmas 
közúti-vasúti hidak ívelnek át 
melyeken az autók a robogó 
vonattal versenyeznelk. A 
skandináv országokban a vas
utasok mindenütt több nyel
ven beszélnek. Angolul bárlti
hez lehet felvilágosításért for
dulni, mert ez a nyelv a leg
elterjedtebb. 

� 

- Eszak Velencéje, 
A Trelleborg komphajó ha

talmas Diesel-motorjai egyen
letesen zúgnak és a hajó orra 
mély barázdát szánt az tsza.ki 
tenger vizén. A TEEM-vGnat 
loocstjai csörlőkötelekkel rög
;,ítt,e állnak a „ v!zipályaud
v�r" vágányain - a hajófe

nekben. Négyórás utazás után 
- a Bucapestről való elindulás 
második estéj�n - a félho
mályban feltünnek előttünk a 
svéd partok. A tre!leborgi 
kik-0tő világítótornya hívogató 
sárga fénnyel köszönti a hajót 
és nem sokkal később a ten
gerészek megkezdik az előké
születeket a k ikötéshez. A 
hangszóró útlevélvizsgálatra 
szólítja fel az utasokat svéd, 
angol, német és ezúttal tiszte
letünkre, magyar nyelven. Az 
udvarias svéd tisztviselők le
bélyegzik az útlevelet és már
is kiléphetünk a partra. A 
hajóállomás mel1Ptti var"
nyon ezalatt a fürge Diesel
mozdony ismét összeállítja a 

TEEM-vonatot, amely az érke
zés után 30 perccel elinduJ 
Végcélja: Stockh.Olm felé. 

Az út a nagy svéd inari és 
kikötóvároson, Malmón ke
resztül vezet 1!:s:ak Velencé
jébe. Az állomás fényei hamar 
elsuhannak mellettünk és a 
hajnal már Kö;,,éo-Svédország 
sziklás o"mhjai, fenyőerdói és 
tav�i kn1>;•t t�l;ll ben,iünket. 
Hét óra elótl néhány perccel 

fut be vonatunk a. stockholmi 
Centralba, a hatalmas, két 
szinten megépült központi pá
lyaudvarra, melynek alsó 
szintjén fogadják az érkező 
vonatokat. A szerelvények a 
felső szintről indulnak az or
szág minden irányába. 

Hatalmas forgalom fogad a 
pályaudvaron. Itt is, mint 
minden világvárosban, a mun
kába érkező dolgozók ezrei 
fordulnak meg a reggeli és 
délutáni órákban. A munkás
tionatok szerelvényei tiszták, 
jól felszereltek. A vonatokat 
villamosmozdonyok továbbít
ják. Az utas széles föld alatti 
folyosón jut a peronokról a 
városba, vagy a föld alatti 
vasútnak a pályaudvar alatti 
állomására. Ezen a folyosón 
kétoldalt üzletsor húzódik, fé
nyes kirakatokkal, neonokkal, 
reklámokkal. Ötletes élelmí· 
szerárusít6 automaták, frissí
tő italokat kínáló gépek áll
nak az utasok rendelkezéséN?. 
A pályaudvaron körülbelül 30 
nvilvános telefonállomást szá
moltunk össze. A ruhatárnál 
nincs tolongás, mert az urosok 
csom.agiaikat a csom.agmegőr
ző a1,tonw.tába helyezik el, 
mely h;asonlit a Budapest Ke
leti pályaudvaron felállított 
automatákhoz. de Stockholm
ban több mint 600 áll belőlük 
a kéizön•�g rendel k�1,é<:.ére. 

A svéd főváros Skandinávia 

jelentős idegenforgalmi cent
ruma. ,,Min.d-ent az idegene• 
kért." Ez itt a jelszó. A város 
csodálatos fekvése, a sok-sok 
szigeten elterülő Stockholm, 
a látnivalók ,széles választé
kát kínálja az érkező küllöl
dieknek. 

A főútvonalakon levő ide
genforgalmi irodákban, ügy
nökségeken az u tasok pillana
tok alatt megvásárolhatják 
vasúti, hajó- és repülőjegyei
ket a világ minden rész-ébe. A 
st,éd V1Uutak a főváros egyik 
legforgalmasabb útvonalán 
utastájékoztató irodát is fenn
tart. ahol minden utazási, áru
és expresszfuvarozásl ilgyben. 
készséggel állnak a közönség 
rendelkezésére. 

A vasutak speciális utakat 
is szerveznek a gépkocsival 
rendelkező közönség részére. 
A hét végén különleges gép
kocsiszállít6 1-,asúti kocsik,it 
kapcsolnak a háló- és étlrez6-
kocsikból összeállított szerel
vényhez és ezzel indulnak az 
or,;zág legszebb kirándulóvldé
keire, gyakran a sarkkörön 
túl fekvő országrészekbe. 
Ezeknek a vonatoknak a m�
netrendjét úgy állapít,ották 
meg, hogy este indulnak 
Sotckholmból és reggel érkez
nek meg a célállomásra. Az 
utasok a hálókocsiban töltik 
az éiszak:H és rel!gel géoko
csijaikkal tesznek kirándulást 

Szólni lkell a svéd főváros 
'kiterjedt földalatti hálózatáról 
is, melynek vonalvezetése 
olyan, hogy a szigeteken fekvő 
város minoen részébe el lehet 
jutni földalattival. A szigetek 
között vagy hidakon, vagy a 
tengeröböl alatt épített alag
út,on keresztül futnak a 6-8 
kocsiból álló szerelvények. 

Stockholmban a mozielőa<lá
wkat negyed házzal tartják. 
.Ennek az a magyarázata, hogy 
a televízió nagyon elterjedt, a 
mozijegyek ára pedig igen 
magas. Magyar pén.zre átszá
mítva a legolcsó'/Jb mozijeg11 
20-25 fc,rintba kerül. 

A svéd dolgos és munkasze
rető nép. Becsületességük vi
lághírü. Lopás alig fordul elő, 
mégis elég dolguk akad a két 
méter magas sisakos, rézkard
dal felszerelt rendőröknek. A 
rendőrségnek meg.lehetősen 
sok gondot okoz a huliganiz
mus. Mindennapos ;eknet, 
hogy egy cs,apat szakállas, tar
kán öltözött fiatalember han
gos botrányokat okoz az utcá
kon, tereken. Ezek a raggárok 
- a svéd huligánok. Minden 
időben látni őket szívük vá
lasztottjával és esténként ha
talmas kocsijaikkal cikáznak 
a főváros utcáin. 

Svédorsz/igból Dánián, Nyu
gat-Németországon át vezetett 

Hatalmas, sok ezer tonnás 
német komphajón érkeztün:k a 
nyugatnémet határállomásra, 
Puttgardenba. Az útlevél- és 
vámvizsgálat a vona-ton törté
nik. Innen szinte megszakítás 
nélkül vil'La.mosított vonalon 
robogunk Hambu.rg-Kölnön 
keresztül a. Rajna völgyén át 
az osztrák határ felé. A 130 
km-es sebességgel robogó „En
zián-expressz" mellett elsu
hannak a Ruhr-vidék bányái 
és kohói. 

Az expressz hamar átrepít! 
az utast Ausztrián. Bécsben, 
a szomszéd vágányon már vár 
bennünket az Orient-Expressz. 
Még néhány óra és vonatunk 
megérkezik a Keleti pályaud
varra. 

B. 1, 

László. Hegyi István, segíte
nek a bajon. Szinte bámuJatos 
ügyess.zggel rendezik a kocsi
kat a rendelkezésükre álló há
rom vágányon. 

Látogatásunkkor az első 
tartalék „kiszaladt" a zagyvai 
rakodóra, hogy a b1.nya meg
kapja a kért vagonokat. Köz
ban a másik két tartalék 20 
vagon rendez.\s§1 végezte el 
hzlyette. Nem sokkal ezu,tán 
j ,lentett&k, hogy a 325-ös sze
mélyvonat m,;izdonya meghi
básodott. A személyvonatot a 
harmadik tartalék személyzete 
továbbította Hatvanba. A má
sik két tartalék ezalatt foly
tatta a munkát, s a grafikon 
szerint 60 kocsi került megfe
lelő helyre. A munkában nem 
volt fennakadás. Ilyen és ha
sonló r,éldák naoonta adód
nak és a vasuta'sok lelemé
nyesség{,n múlik, hogy a meg
növekedo.tt szállítási felad�
toknak eleget tudnak tenni. 

Ígéretet m6r kaptak 
Még jobban tudnának dol

gozni, ha a sokat ígért rakodó
területükön rend lenne. Nem 
volt olyan. havi üzemi szemle, 
amelyen. szóba ne lrerült vol
nz a korszerűtlen, ba!eset1.•e
szélyes rakodó átépítése. Az 
ott dolgozó vasutasok bokóíg 
érő sárban, télen jeges bucká
kon csúszkálva végzik felada
tukat. Csoda, hogy 11Wg eddig 
nem történt bal-eset. Pedig a 
szállítási csúcsidőszakban 
könnyen megesik a baj. 

A salgótarjániak már kai:>
tak egy levelet Budapestről, 
amely a következőket tartal• 
mazza: ,,Az állom.ás kűlsó rak
területének átépítését elrende
lem," Ez a nagyszerü elhatá
rozás egyelőre papíron ma
r�dt, . annak ellenére, hogy 
penz 1s van a kivitelezésre, 

Hasonló a helyzet a régen 
várt födémt:serével is. A fel
vételi épület rozzant tetőszer
kezete már lebontásra ítélt. 
Gyakori a beázás, a mennye
zetről több helyen leszakadt 
a vakolat. A födémcseréhez 
nyáron megérkezett a szüksé
g!s épitőanyag. A salgótarjá
niak azonban � szomorú 
szívv�I _veszik tudomásul, hog11 
az épitesi anyag lassan elfogy. 
Különböző indokok alapján 
más rendeltetési helyre szál
lítják. 

A salgótarjáni vasutas kol
lektíva ilyen nehézségek kö
zött is vállalta, hogy az UJ 
évet a korábbi adóssá� tör
lesztésével - tiszta )app3! 
kezdi. Bizonyára beváltják 
adott szavukat. Az állomás 
eddigi eredményei, legfont,o
sabb termelési mutatói máris 
me<rh�lao'nk. �a<.!V elér'k ?7. 
élüzem szint követeln-•-,•?it. 

F. J. 
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A tél az ember nagy csatája 
Későbben kel a !!lap, koráb

ban köszönt ránk az est. A 
hőmérő higanyszála nem ka
paszkodik már magasra a fo
kok létráján. A fák utolsó le
velei lassan, vagy a dermesztő 
északi széltől űzötten, sebesen 

hullanak alá. Reggelenként 
harmat helyett egyre inkább a 
dér veszi át birodalmát. A 
mezőgazdaságban is a munkák 
utóját végzik. Ezer és ezer 
apró jel bizonyítja; közeledik 
a tél. 

vul a helyzet, mindig köny
nyebb a nehézségek leküzdése. 
Könnyebb, de ma még nem 
könnyű. Egyre fejlettebb tech
n ikával dolgozunk, azonban 
még sok mindent az emberek 
kénytelenek végezni, szabad
ban, az időjárás szeszélyének 

Nem jól van ez így ! 
Nem lehet fennakadás kitéve. Erre mindenkor gon- A Népköztátsaság Elnöki dolnunk kell. Kiilönösen fon- Tanácsa 34,1963. sz. törvénytos, hogy az új, fiatal vasuta- erejű rendelet 4. §-ával módosok:tt �egítsük. Lehe'., hog_y _az síto•Lt Munka Törvénybönyve elso te! _ta,pasz�lata1 csmal- 183 a. § szabályozta a vállalanak beloluk veglegesen vas- tcl< anyagi felelősségét, a doluta�t, de az 1s lehet, �Olp' 1 gozók eg�szsége vagy testi épemiatt :válnak meg_ a vasutt<;1l.  l scge sérelméből eredő kárck Nem v_a�ik v?nzó�a . � vas1;t. i mcztéritéSceb:n. A rendelet, ha a ft?�! fekezo ci�t! kabat- valamint annak végrehajtá

ba7;, _f��cipob1;n teszi mep az I si ut.asífása a 33. számú Hivae!so ut3�t a hidelJ, fekbóde_ban: talos Lapban jelent meg. (ll!en is volt me� .. a kozel! 1 A Magyar Vasutasban is multb�.) Rendk1vfü font?s többször fcg:aLkoztunk már a az_ 
egye;il;tes ve_reny)es 1�. rendelet je,entó.ségével. s hogy Mas . 20 or'.'-t utazni nyaron es most újra erről írunk, arra megint mas té!e!ll. 1 az üzemellenörzése,n szerzett 

helyeken helyte,enül értelme
zik, akkor nem volna szúk
ség egyeztető bizottsági tár
gyalásokra, mert a vasút ,·e
zelöine:,C m indea eljárás és 
felszólítás nélkül in '.<2ked
niük kellene a dolgozók által 
benyújtott kárigény kifi ze
tése iránt. 

ahol döntő többsé,gben a vál
lalatok, illetve szolgálati he
lyek mulasztását állapít,ot
t.i,k meg. Még olyan esethen 
is, ahol a baleset\izsgálatoik 
sc.án egY�bként a sél'illtet 
tet1ü felelösö>é. 

A téli időjárás, a fagy, a 
hó minden évben próbára tesz 
embert, gépet, egyaránt. A 
f)asuta.sok, a va.sút sokkal in
kább ki van téi·e ennek az 
erőpróbána-k minden más 
szakmánái. A vasúti munkát 
jellegéből fakadóan többségé
ben szabadon kell végezni. A 
legnagyobb hideg, hóvihar 
miatt sem akadhat el a szállí
tás. Az élelemnek. tüzelő
anyagnak rendeltetési helyére 
kell érke=nie, P..em lehet fenn
akadás. A legkisebb zayar is  
súlyos károkat okozhat a nép
gazdaságnak. amit közvetve, 
vagy közvetlenfü az egyén 
is megérez. 

Az elmúlt évben különös 
komolysággal hívta fel figyel
münket a zord időjárás: ide
jében és jó! kell felkészülni a 
téli forgalomra. Az 1962 63-as 
tél különösen hosszú és em
bertelenül hideg, havas volt. 
Előtte évekig nem volt ke
mény tél és - utólag bevall
hatjuk -. emiatt a felkészü
lést sem vettük J,omolyan. (Ez 
nemcsak a vasutasokra vonat
kozik.) Az enyhe telek miatt 
sokan a téli forgalomra való 
felhívásokat fe!esleges zakla
tá�nak tekintették. esetleg jó
:indula(ú'ln megmosolyogták. 

Az előrelátás hiánya, a fel-

készülés elmaradása nehéz 
helyzetet teremtett. A szén
helyzet - és ezzel sok min
den más is - katasztrofálissá 
vált. 1 963 februárjában a nor
málisnak elfogadható 22-24 
napos szénkészlet helyett 3.8 
napi átlagos szénkészlettel 
rendelkeztünk. Volt fűtőház, 
ahol a széntereket teljesen 
,,kíseperték". Ennek követl<ez
t.ében nagy szállítási lemara
dások is keletkeztek. Nem �•olt 
jobb a 1:asutas dolgozókról 
való gondoskodás sem, akado
zott a ruha-, védőital-ellátás, 
nem mindenütt tettek eleact a 
dolgozók �•édelmét szolgáló 
rend,e!kezéseknek. 

Az 1963 64-es tél már nem 
hatott meglepetésszerűen. Az 
előkészületek során az előző 
év tapasztalatait kellően érté
keltük, a megfele!ö következ
tetéseket levontuk. Jó volt a 
szénhelyzet, általában nem 
szű',ölködtünk energiában. 
Ennek megfelelően jól alakult 
a tervek teljesítése. Az áru
forgalmi korlátozásokat az 
előrelátás, tervszerú.ség jelle
mezte, egyetlen fontos anyag, 
árucikk szállítá.sában sem ke
letkezett fennakadás. Lénye
ge;,en jobb volt - ha még 
nem is kielégítő - az embe
rekről való gondoskodás 

A balesetek elleni küzdelem tapasztalatok késztetnek ben
a szakvonali és mozgalmi nünket. A re,u:l<?let érte!mezé
s·zerveknek egyaránt fontos sét illetöen ugyanis nem 
feladata. Ha lehet, még na- egvségesek a n.é;:etek. Ennek 
gyobb sú!yt helyezzünk erre a következtében a vég,ehajtá5ra 
munkára. A balesetek bekö- irányuló inté7J<edések is kű
vetkezésének lehetősége lénve- lönböznek. egymástól. 
gesen megnő, a köd, a hideg Hogy ez íg,y van, arra vá
okozta figyelemgyengü!és stb. !aszt adott a Vasúti Fóosz
miatt. Emellett a balesetek tály jánnújavító osztálya 
következményei - mint ezt I 

rendezésóben a közel.múltban 
már számtalanszor tapnszta'.- megtartott értekezlet, ahol a 
tuk - sokkal súlyosabbak. j árműjavítók képviselet.�ben 
Ezért nem győzzük hangsú- rr:egjele_nt jogta_nácsosok és 
lyoz.n:i e kérdés fontosságát. 1:>1:2�onsugi mcgl.nzottak '1Ulgy 

A szolgálati vezetők, a bdz
tonsá,gi megMz.ottok, de meg 
egyes szak ·zervezeti bizottsá
gok vezetői sem értik meg, 
miért kell minden dolgozót 
felszólítan I esc..leges kárigé
nyük megtételére. Arra hh·at
koznak, hogy a dolgozó már a 
baleset,i.zsgá!at alkalmával 
jegyzőkönyvben két esetben 
is a,Jáírásával igazolta, hogy a 
vizsgálat lefolytatásával és 
annak me,c:állap!tá•ával egyet
ért. .Márpedig, ha eli=-erte 
mulasztását, akkor kári,ény
nyel nem léphet fel a vasúttal 
szemben, 

Nagyobb gondot 
a dolgozók 

felvilágosítására 

Amikor pártunk és kor
mányunk minden tfü·ekvése 
arra irányul, hogy a dolgczók 
erd _!,einek megfelelő in.téz
kedése',et hozzanak és az ez
zel kapcsolatban megjelent 
kormá!lyrendeletek ennek 
megva)ósí\á$6ra megfele1ó le
hetósl;,et biztosítanak, akkor 
teljesen érthetetlennek tű
nik. ho;rv a dolgozok felvilá
gosítása az egyes gazdasági ve
zetők. de sza',szervezeti bi
zottsi gc '.< részéról nem törté
ni k m<>g. 

Nem jól van ez !gy! Ahhoz, 
hogy a kormányrendeletek 
megvalósuljanak, minden gaz
dasági i-e:etönek, de soak
s=erv•zcti tisztségt'iselónek is 
naayobb gondot kell fordítani 
a dolgozók felt'ilágosítá.sára, 
m · ,r1e,zt - és ez főleg az irá
nyitu szervekre vonatkozik -
az cllenörzések fokozásával 
ke'l b:ztosfl.1nl a végrehaj
t;;st. 

A téli felkészülés jól halad 

A vasú ti szálli tás egyre m<>
derne b b lesz, az emberek 
munkáját könn)itő új gépek 
tömege áll munkába. J\fa még 
azonban nagyobbrészt az em
beri akaratra, áldozatkés:ség
-re, fegyelmezett, öntudatos 
munkára van szükség. A teher 

ritaba.n kerestek a helyes al
Záspont kialakítását. Elmond
hatjuk, hogy ez sikerült. :EP
pen ezért most már a jármú
ja. itó ooztá1ynak kellene fo
kozottabb ütemben elkés.zlle
nie a jogtanácsosok hatáskö
rét a balesetek kártalanítása 
ügyében, mert a jele!lllegi 
gyakorlat vnlóban nem tart
ható fenn. 

Ez a balesetvizsgálatok heh·
telen gyakorlatából adódik 
Ma még a baleset-vizsgálattal 
megbízott s=emélvek jdentas 
ré.sze hajlamos arra, hog!f a 
bekövetKezett balesetek túl
nvomó t-öbbségében a sérii!tet 
lltbá=tatja. A . z.olnoki jármű
javítóban tort.ént munka,éd,l
mi vizsgálat során megallapi
tott uk, hogy az állalurLl< felül
v i:zsgált 92 baleseti jegi'7Í>
könyv tanúsága s.zeri.nt a bal
eset beköve kez' e után a 
i•állalat részéról egyetlen es�t
ben s�m történt szeri•ezett 1n
té=kedés a balesetet előidéző 
okok megszüntetésére. Az 
eddig Jefol:).1atott TEB-tárgva
lások igazolj k: legjobbam 
megállapításaink helyességét, 

Fentiek alapján szükséges
nek brtjuk, hocy a Vasúti Fő
osztá1y tarts?n vizsgálatot arra 
t'Onatkozóa.n. ho,gv a rendelet 
Yét:rchaj!ásának "a külszolgá
lati :;:ze1>ek ho<;yan szereztek 

Két embertelenül kegyetlen 
tél után vagyunk, sak-sok ta
pasztalat birtokában vágunk 
neki a következő télnek. A 
nehézségeket lebecsülő. a zord 
tél viszontagságait s,-mmibe 
vevő hangulat most nem ta
pasztalható. Olyanok sincse
nek, akik azt tartanák. hogy 
két „erős" tél után teliese!ll le
hetetlen egy harmadik. Az 
előkészület, a té!i felkészülés 
jól· halad, sokkal sZervezette b
ben. mint korábban bármikor. 
A Vasúti Főosztály, az igaz
gatóságok, a nagyobb szolgá
lati helyek intézkedési terve
ket készítenek. E tervek tar
talmazzák a járműpark jó ál
lapotba hozását, az anyag, 
szén olaj biztosítását, a hó és 
fagy elleni védekezés teendőit. 
Intézkednek a helyiségek fűté
séről. a dolgozók oktatásáról, 
ruhával védőitallal történő 
ellátásá;ól. A feladatok még 
rendkívüli helyzetre is szinte 
előre meghatározottak. 

A téli elő'!reszületck során 
szükséges teendőket ma már 
utasítások, intézkedések a 
legapróbb részletességgel sza
bályozzák. Sokan mondhat
n ák :  nincs semmi gond, min
dent tartalmaznak a rendel
kezések, csak a vé(irehajtást 
kell jól megszervezni. Ez ízy 
önmagában igaz, de csak fél
igazság, csak féleredményt 
hozhat. 

Ontevekenyen 
- emberségesen 

Az utasítások végrehajtása 
- hiszen azok igen helyesen, 
esaknem mindent szabályoz
nak - igen fontos dolog. enél
kül nem tudjuk feladatainkat 
jól elvégemi. Mégis akk�r �r 
célt a legjobh ,-endelkezes ts, 
ha az megfelel,ő öntevéken)l
séggel és emberségael párosul. 
Erre aláhúzottan. talán vala
mennyi rendelet mottóiaként 
kell felhívni a fi�yelmet. Az 
utasítás minden helyre, esetre 
és időre nem ad - nem is 
adhat mert ez lehetetlen -
útbaigazítást. Csakis az ügy
szeretet, a felelősségérzet, az 
öntevékenység és az emberség 
az. amely az utasítások vé�re
haitásával párosulva jó végre
hajtást eredményez. 

Nem véletlenül híviuk fel 
erre a figyelmet. Az elmúlt tél 
az összes kedvező tapasztalat 
mellett sok hibára is ráterelte 
a figyelmet, olvan hibára, 
amely éppen a kellő cmbersél! 
és az öntevékenysé� hiánvából 
adódott. Hóviharban. 1.5 fokos 
hidegben ,,asuw.sok. civilek és 
'katonák ldiszködnek a van. or
kánnaL összeszorfü,tt fo�ak, 
a zúzmarától nem látszó sze
mek. Teát hoznak, oercnvi 
enyhülést jelentő forró teát, 
ile csak a vasutasoknak adnak, 

mert a katonára, civilre ma és még néhány évig az 
„nincs rendelet". érző, dol,gozó ember vállán 

H f f 1 d lk , k Egy másik igazgatóság terü- van. E terhet vinni kell e Y e en ren e ezese 
letén az időjárás, ha lehet, és a vasutasok döntő többsége Arról is meggyőződtünk, érvényt. Takács József 
még gonoszabb. Már 3-4 órá- b "!  h · h ly · 
ja törik a havat a hősiesen ecsu eltel viszi is - télen, ogy �as e en meg ma

, 
___________________________ _ 

nyáron egyaránt. sem szólították fel a dolgozó-helytálló vasutasok. Fűti őket 
ki 

kat kárigényuk érvényesitésé-a tudat, hogy szabad ubt biz- Nem küszöbölhetjük az re, i·agy ha. történtek is fel-tosítsnnak az elakadt vonat- időjárás viszontagságai t, de I s=olíiások, azt nem a rendenak. Ebben a gigászi küzde- enyhíthetJ'ük a z,ord tél okozta letben előírt 111-0don tették. lemben a �főkérdés": .. adha-. I -'-''--- '~'-'.....,. 
, kényszerű n�hé--.'-;,ekct. "'"- · t:'12, ""'"'""' J""""'" sr.erepe 

tunk-e mégegyszer forró teu.t - """'"' =, van az egy.es igazgatósá.,,"'Ok ál-
a vasutasoknak?" (Egyszer nek pedig a téli forgalmi uta- tal kiadott helytelen rendelugyanis már kaptak!) órák sítások mellett a felelősséggel, kezéseknek. telnek el, mire a meleg szo- öntevékenyen és emberséggel A � igazgatóság I. osz-bákban eldöntik: ,,igen, ad- "" által !ti d tt del t 
ható". végzett munka a kulcskérdése. .....,·a a O ren e például arról sz.ól, hogy azok 

Záhonyban a hídmérlegház E kettő - utasítás plusz em- a dolgoz.ók nyúj · k be hala
hiányzó ablakszemein - pe- berség - együtt adja meg déktalanul kárigényüket, akik
dig erre utasítás is intéz'kedik! minden intézkedés célját, ér- né.! a sérel':!flért a vasútüzem 
- süvölt a metsző északi szél. telmét vezet a téli forgalo I 

volt a f�elos. Ezt a �dele
Nincs munkaerő a m<?gcSiná.l- ' .. • . m tet a vegrehaJtó-szolgálat ve
tatá.sra - mondják. A mérleg- nem konnyu, de bizonyára zetői úgy értelmezik, ho�· 
ház didergő dolgozói vállal- eredményes lebonyolításához. 1964. április l-ig visszamenő 
ják: ,,ha üveget, gittet ka- 5 J hatállyal a;,ak azokat a dol-
punk, megcsináljuk!" Nem · • goz.ókat kell fe1S!Z61ítru:iiuk, 
kapnak, nem lehet ilyenfor- r-------------- akj],"Tlél a balesetvi.2:sgálatok 
mán „elszámolni". Sorolhat- aJ,k.ail.mával megállapítást 
nánk a példákat, de nem ez a u'. .. . 

d 1-
nyert, hogy a baleset be'kö-

cél. Inkább azért hozzuk fel e J uzemorvos1 ren e D vetkezéséért nem a sérült a 
néhányat -, nem a legkirí- felel&. 
vóbbat! hogy az öntevé- Új üzemi orvosi rendelőt Az ilyen rendelkezé3 kiadá-
kenység és emberség szüksé- kapott a szombathelyi jármú- sa a rendelet előírásával e!
gességére ezzel is ráirányítsuk javító. A ren�elő létesítéséhez 1 !entétes é3 figyelembe véve 
a fi gyelmet. s�e1:vezetunk 300 OOO fo- a balesetvizsgálatok jelenlegi 

A tél nagy eröproba 
A tél minden évben vissza

térő nagy erőpróba. :E:vente ja-

rmttal Járult hozzá 
_a félszá- fogyatékosságait, a vé(lTehaj

za.lékos OTA-alapbol. Az tás i!J1en körülmények között 
üzemorvosi rendelő átadására igen kis körre szükülne le. 
november 4-én ünnepélyes Ha úgy lenne, ahogy a fel
külsösé.e;ek között kerül sor. szólítási kötelezettséget egyes 

Levelezőink  ír iák a té l i  fe lkészü lésről 
A téli száJilítiás tervszení 

1-ebonyolítását, a menetrend
szerű közlekedést hátrálta'.ja 
a téli zord időjárás. Fútőhá
zunk megfelelő inté:zikedése-
1':et tett, hogy a hideg idö ne 
érje váratla!llul a mozdony
személyzetet. Ilyen intézlkedés 
a „D 4" utiasításnak megfele
lően, a mozdonyo!k téLi ikené
sének időre történő átállítása, 
a fűtőfelület fokozottabb tisz
tántartása, a gyakori túzcső
fuvatás. 

A fiókmúhelybe!ll a ka!lláli
solka t az id.én új gózfü tési csö
vekkel szereltettük fel, s így 
a mozdanyla:lcatosoik jobb kö
rülmény,ek között tudják majd 
javítan, a mozdonyokat. 

Az utazóközönség számára 
jó hír, hogy a személykocsik 
előfútése az idén már nem 
gőzmozdQ;ll(Y gőzével történik, 
ha!llem távfűtéssel s, ezzel solk 
kiesést ki tudunk küszöbölni 
és megszűnik a mozdony füs
tölése, kormozása. Dolgozóink 
védöruhával való eJ.látása is 
folyamatosan biztosítva lesz 
- írja Marosán Pá! Debre
cenböl. 

* 

A Debreceni Já1műjavító 

Ov. szaks>zervezetii birottsága 
kibővített =tőségi értekez
leten vitaf;ta meg 19 pontból 
á.Uó téli felkészülé.si, intézke
dési tervét - o1'·astuk Volo
sinovszki János leveléből -
Nagy gondot fordítottak a 
műhelyek tetőzetének javítá
sára, ajtók, abllak.olk jól zár 
ható:.ágáro, a munlkahelyeik 
megfelelő világítására, fú té
sére, a ka'Zánok tüzeléséhez 
szüJ..,éges mennyiségű 52.én és 
fűtőolaj biztosítására.. Na
gyobb hóesések esetére brigá
dokat szerveztek az utak el
takarítására. Ehhez a szü'ksé
g.es szerszámokat is előkészí
tették. A különféle védőétele
ket, védőfelszereléseket, védő
ruhákat már beszerezték. Az 
üzemi kooyh.a rész.ére szül<Sé
ges tárolható nyersanyagok 
beSIZelr1ziése is folyam.abban van. 

* 
A hosszú meleg nyár után 

beköszön,tött a hideg, esős 
ősz. Jó időre már nem szá
míthatunk. :Eppen e'Zért na
gyon jólesik a meleg. Ez 
azonban csak ott van, ahol 
fűtenek, s ahol jól zárnak az 
épületek ajtói, ablakai. Nóg
ráaveröce áblomáson nem gon: 

doskodtak még arról, h.ogy a 
szükséges javítá.sokat eli:égez
zélc. lgy vannak olyan helyi
ségek, amelyekben hiába fű
tenek, kiszökik a mel,eg. Jó 
lenne, ha még a hidegebb idö 
beá.lJta elötrt: megjavítanák az 
ablakok és ajtók zárszerkeze
tét - írja levelében Oli Já
nm váltókezelő. 

* 

A misko'ci igazgatóság te-
rületén a munkaruha- és a 
védöruha-ellát-0ttságot illetően 
még nem ér-tük el, hogy a tél 
küszöbén kielégíthessük az 
igényeket - olvastuk KiS't•ár
dai János miskolci tudósítónk 
beszámolójában. Hiány 
van a téli vattás és meleg ru
hákból, de nem kielégítő a 
poros és szennyezett munkát 
végző dolgozók kék munka
ruhá.vai való E;Hátása sem. 
Az új felvétele;; dolgozók el
látása a legtöbb esetben a 
régi dolgozók rovására törté
nik. Hiba az is, hogy az új 
felvételesek részére szolgálati 
!elsőbbségük egyáltalán nem 
vagy csak igen kismértékben 
biz.tosít munkaruhá,t. 

Fe le j thetet len  két hét 
a Ke let i -tenger  pa rt j á n 

Vállaiatunk húsztagú cso
portja augusztus 27-töl szep
tember 10-ig a Keleti-kn°er 
partján csereúdülésben vett 
részt. 

Visszaemlékezve az NDK
ban töltött csodálatos napok
ra, fel.ejthetetlen marad szá
munkra a szép kikötőváros, 
Rostock. Itt töltöttünk kilenc 
napot, ahonnan kirándulá t 
tettünk Warnemündébe. Fü
rödtünk a tengerben, s hajó
kiránduláson vettünk részt. 
Láttuk, hogy a kikötőben a 
magyar Ganz-<laruk hogyan 
rakják ki-be az árukat. Vé
gigutaztunk az Elba partján, 
ahol elénktárult a gyönyörű 
Szász-Svájc. 

majd Jártunk Berlinben, 
Karl- Marx-Stad.tban az ún. 

Fehér hecyre vi tek bennün
ket a szakszervezeti aktívák 
Ccntral Schule Központi ls
koláJába, ahol három szép, fe
lejthetetlen napot töltöttünk. 
Itt ki eseté! tük kölcsönösen ta
pasztalatainkat és ajándékain
kat. 

Az élményekben gazdag út 
után, utolsó állomásunk Drez
da volt, ahol a képtárban 
gyönyörködtünk, s az itt látott 
s::ép emlékekkel búcsúztunk a 
Nlémet Demokratikus Köztár
saságtó!, vezetőinktől, akik 
mindent elkövettek annak ér
dekében, hogy csoportunk az 
ott töltött 14 nap alatt a le• 
hető legjobban érezze magát. 

€szaki Járműjavító OV. Nő• 
hizottsá�a 

Figyelmes váltólcezelő 
Tóth Károly Zalaszentiván 

állomás váltókezelöje augusz
tus 27-én 23.15 órakor az 
1492-es tehervonatnak szabad 
kijáratot adott Nagykanizsa 
(elé. Ekkor vette észre, hogy 
körülbelül 100 méterre az út
átjárón furcsa fényt lát. �r
tesítette a szolgá!atrevöt és a 
kijárati jelzőt visszavette meg
állj állásba. 

Majd a helyszínre sietett, s 
látta, hogy egy, az új állomás 
feltöltésénél munkálkodó döm-

per felborult. s a vezetóje vé
resen fekszik az árokban. 
Gyors intézkedésére a dömper 
ve;zetöje hamar kórházba ke• 
rül t. az akadályt eltávo!ítot• 
ták és az 1492-es kevés ké• 
séssel folytathatta útját. 

Tóth Károlyt éber szolgála• 
táért igazgatói elismerésben 
részesítették, s neki köszönhe• 
tó, hogy még nagyobb baleset 
nem következett be. 

Markos József 
Zalaegerszeg 

Emberségből is jelesre vizsgáztak 
A minden évben ismétlődő 

önkéntes, térítésmentes vér
adó kampányt az idén is meg
rendezte a Magyar Vöröske
reszt. A véradásra nagy szám
ban jelentkeztek a vasutasok 
is. 

Eredményes szervezésről 
szól a budapesti igazgatóság 
vöröskeresztes szervezetének 
statisztikája. A kampányban 
a MAV Tisztképző Intézet 
hallgatóit, a Számvíte!i Fő
nökség és az E;pül.etfenntartási 
Főnökség dolgozóit is bevon
t.ilc. 173 dolgozó összesen 54 
liter vért adott. A kelenföldi 
pályaudvaron 37-en 11, a 

Ny1Lgati pályaudvaron 33-an 
10 l iter vérrel járultak hozzá 
az akcióhoz. 

A Dunakeszi Jármújavitó
ban az üzemi vöröskeresztes 
szervezet és a szakszervezet 
mozgósította a dolgozókat. A 
280 véradó 80 liter vért adott, 
szemben a tavalyi negyven 
literrel. A KISZ-fiatalok ez• 
úttal is kitűntek példamuta• 
tásukkal. 

A számok azt mutatják, 
hogy a vasutas dolgozók a 
nagy feladatok terhe mellett 
emberségből is jelesre vizs
gáztak. 

v. M, 
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A kommunista szombatoktól 
a kommunista üzemig 

A szovjethatalom megterem. 
tése óta a Moszkva rendező. 
pályaudvar fűtóházát úgy is
merik a Szovjetunióban, min,t 
az élenjáró kezdeményezések 
üzemét. Tulajdonképpen a 
helyes elnevezés nem fűtőház, 
hanem mozdonyszín, hiszen 
az üzem állományát kizáró.. 
Jag Diesel- és villamos moz
donyok alkotják. 

1919. áp1ilis 12-én innen 
bidult el a kommunista szom
batok szervezése, amelyet Le
Itin Nagy kezdeményezésnek 
nevezett, s amelyben saját 

maga is részt vett, 1928-ban a 
Munka Vörös Zászló "€:rd.em
Tend.d.el tüntették ki a fűtőház 
kolJektíváját a fenti kezdemé
nyezésben elért eredmé
nyeiért. 1935-ben itt alakult 
az ország első komplex ja
vítóbrigá-dja. 1938-l>an in
nen indult az els5 női moz
dony brigád. 1049-l>en a ha
zánkban is jól ismert Viktor 
Blazsenov mozdonyvezető kez
deményezésére indult harc a 
gőzmoz.donyok napi futásá
nak 500 km-re emeléséért. 

A „Kommunista munka vállalata" 

Vasutas Képzőművészeti 

Kiállítás Párizsban 
A Vasut<uok Nemzetközi 

Kulturális Szövetsége (Fl
SAIC) október 25-én Párizs-

Ki hazáját járja 
Az utazók közt - ahoay ez szokás -
meg-megtörik a hosszú hallgatás; 

a szó szót követ, - s a világ felett 
eldöraik olykor az ítéletet. 

S o költő - aki tollat fog s ki ;áTt 
hazát, világot - jegyzi a vitát, 

a szóbeszédet, mely egyre dagad 

s időt görget, mint fát az áradat. 

Otthoni gondok, 'Vidámság, kemény 
ítélet, ha-rag, távoli remény 

keveredik a szavakban; - aki 
hazáját ;árja, az tud vallani 

a hazáról, s a költő, ki a szó 

zenéjéből megérti a tájat. 

S úgy üti ó is a parolákat, 

min.t aki - tud;a - közülük való •• , 

s 

Fazekas La.Jos 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Író-olvasó-találkozó Ferencvárosban 
dent szeretnék megírni életem 
hátralevő éveiben - válaszol· 
ta. 

Ezután az író arról beszélt. 
hogy nagyon sok kedvesem
lék fűzi a vasutasokhoz, ezért, 
ha meghívják, mindig szív� 
sen tesz eleget, örömmel be
szélget a vasutasokkal életük
ről, munkájukról, 

Az író-olvasó találkozó, 
amelyet a fprencvárosl vas
utasok klubjának vezetője, 
Marsi Tibor és könyvtárosa. 
Tézer Jánosné gondosan e!ó
készített, eredményesen zá• 
rult. Legfőbb eredménye, hogy 
az olvasók személyesen Is el· 
beszélgethetteik azzal az író
val, akinek műveit szeretettel 
olvassák. 

Berezna.l Márta 

Műszaki könyvnapok az üzemekben 

o. J. 

,111111111111111111111111111111 

Képzőművészeti 
kiállítás Szegeden 
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KÖVETENDŐ PÉLDA 

Győzelmek és értékes helyezések Tokióban 
a magyar vasutassportolók olimpiai mérlegén 

nagy sikere van a műszaki 
munkásakadámiáknak. Ebben 
az oktatási évben is 3 műsza
ki munkásalcadémiát szervez
tek 75 részt,evóvel. Mind a 
3 munkásakadémia a Diesel
mozdonyok berendezésével, 
Oremeltetésével, erőátvttelek
kel, a Diesel-motor működésé
vel foglalkozik. Két munkás
akadémiát az utazószemélyzet 
motorvezetői részére, egyet pe
dig a fiókműhelyben dolgozó 
fiatal géplakatosok részére 
szerveztünk. A munkásakadé
miát eredményesen elvégző 
fiatalokat a fűtóházfőnökség 
a szükséglet szerint a motor
műhelyben kívánja foalaLkoz
tatni. 

Gyakran látom. A Nyugati pályaudvarról induló és oda 
frkező vonatokon teljesít jegyvizsgáló szolgála.tot. Mindig 
csinos, tiszta, haja ápolt. A zubbony úgy feszül raj�a, mint 
egykor a. huszárórmesteren a mente. 

Azon a bizonyos napon - október 27-én - azonban 
nehezteltem rá. A 702-es számú szegedi gyorsvonat már 
kész volt indulásra. A felhívást egyre ismételte a forgalmi 
szolgálattevő. Múltak a másodpercek . . . A jegyvizsgálónó 
csak nem adta az „Indulásra készen" jelzést. A magyarok részvétele 

nagyban emelte az olimpiai 
;átékok sikerét - állapította 
meg Sigeru Josanó, a XVIII. 
nyári olimpiai játékok szer
vező bizottságának fóti tkára, 
miután Tokióban kialudt az 
olimpiai láng. Valóban, a 
magyar olimpiai kitldöttség 
;ól helytállt a világ ifjúságá
nak négy évenként megren
dezé-src kerülő nagyszerű ta
'tálkozóján. Az olimpiára fel
vonult 94 ország között, a 
magyarok a győztes Szovjet
unió, az Egyesült Allamok, 
a közös német csapat, Japán 
és Olaszország mögött a ha
todik helyet szerezték meg 
a nem hivatalos pontverseny
ben. 10 első, 7 második, 5 har
madik, 7 negyedik, 12 ötödik 
és 7 hatodik helyezés bizo
nyítja, hogy a magyar sport 
az ázsiai metropolisban hú 
maradt olimpiai hagyományai
hoz. 

Tizennégy vasutassportoló 

15 ott volt a magyar olimpi
konok szépszámú mezőnyé
ben. A BVSC 10, a Testvéri
ség, a szombathe1yi, a ceglé
di és a pécsi vasutas sport
körök 1-1 tagját érte a meg
tiszteltetés, hogy hazánk szí-

' "' 

lyen a határtalan lelkesedés
sel játszó magyar csapat 5 :2-es 
győzelmével biztosította a 
Szovjetunió ellen a dobogó 
legmagasabb fokát. 

Ezüstérmes lett 

a súlyemelő Tóth Géza. A 
középsúlyúak mezőnyében, 
ahol a káprázatos képességű 

Tóth Géza 

szovjet Pljukfelder és a sok
szoros világrekorder magyar 
Veres Győzó is indult, és má
sok is helyezést reméltek. 
Az olimpia egyik legszebb 
magya,- teljesltménye Tóth 
Géza ezüstérme. A 32 éves 
vasutas sportolót Pljukfel
der csak új olimpiai csúcs
eredménnyel tudta legyőzni. 
Tóth és a világrekorder Ve
res egyaránt 467,5 kg-ot emeit, 
Tóth számára a könnyebb 
testz;úlya biztosította a dobo
gó második lépcsőjét. 

Értékes pontokat szereztek 

kiharcoló szágos rekorddal 
magyar csapatnak. 

Ötödik helyen végzett a tőr
vívó dr. Kamuti Jenó, a női 
tornászcsapat tagja Erdősiné 
Tolnai Márta. Dr. Kamutitól 
többet remélt a sportközvé
lemény, Tolnai Márta nem 
keltett csalódást. Az egyéni 
küzdelemben is számos ellen
felét előzte meg. 

Mi lesz? Morajlott végig az elégedetlenség ügyelete$, 
forgalmi s,:olgálattevó, vonatvezetó, motorvezetó ajkán. Oda 
akartunk futni. De ekkorra már magasba ta,-totta apró, fe
hér kezét. 

- Mi volt? - szólt oda a forgalmi szolgálattevó � 
amint járt ki a vonat a pályaudvarról. 

- Semmi - mosolygott vissza - csak becsuktam 11 
Jcocsik ajtóit. 

A 4x100 m-es vegyesváltó 
tagjaként „hozott" pontot 
Tokióból Lenkei Ferenc, a 
vasutasok kitűnő mellúszója 
A csapat a 6. helyet szerezte 
meg, a döntőben Olaszország 
és Nagy-Britannia váloga
tottja végzett a magyar csa
pat mögött. Lenkei legjobb 
hazai eredményével a 200 m
es férfi mellúszás döntőjébe 
is bekerülhetett volna. Ugyan
csak a nyolcas döntőbe jutott 
magyar női 4x100 m-es futó
váltó tagja volt Such Ida is. 
A ross2l váltások miatt az 
utolsónak induló Such már 
nagy hát11ánnyal rajtolt, így 
csak a 7. helyet tudta már 
biztosítani. 

Tsmeretes, hogy a debreceni 
fűtőház a Diesel-esilési prog
ramban fokozatosan Diesel-fű
tőházzá alakul. A Diésel-moz
donyok fogadására és üzemel
tetésére készülünk, amikor 
egyrészt Diesel-motoros mun
kásakadémiákat. másrészt mn
torvezetői tanfolyamokat szer
vezünk. Az utóbbin mozdony
vezetőket képezünk át motol."
vezetóklké, illetve fűtőket mo
torsegéd-Jcez.előkké. 

Magamban bocsánatot Jcértem ettól a törékeny kis asz
szonyembertól, aki valamennyiünket figyelmeztetett az uta
sltás betartására, a rendre, meg arra, hogy 30 másodpercen 
nem múlik a vasútüzem jó tempója, de a személybiztonság 
az bizony múlhat. 

Kicsi ügy, de megszívlelendó! Követendó példa. 
-lyf-

Helyezetlenül végzett, 

1\-ta.rosán Pál 

A szerkesitőség üzeni 

� A szolgálati ágak közötti 
jó kapcsolat megérlelte első 
gyümölcseit a békéscsabai 
csomóponton. Az állomás a 
tehervonatok menetrendsze
r inti indításában október 4-ig 
89,6, a vonahközlekedési terv
nél 73,68 százalékos ered
ményt ért el. 

- UNIVERZÁLIS VILLA
Marosán Pál, voloslnovsiki Já- MOSMOZDONY közeledik Pá-

n06 Debrecen. Oli János Nógrád- 1'izs-Brüsszel-Amsterdam 
verőce, Kisvárdai János Miskolc, között a híres Kékmadár 
Boldizsár Gyula Békéscsaba, Sz!- · E , ! " A d Jádi Sán<.for, dr. Bánkfalvy Gyu- 1 7press- vona an. _moz ony 
Ja Szeged, Mackoo József Zala- ket formában készult. Az 

de megállta a helyét a kerék- egerszeg, Szllágyi Pál DunaúJvá- egyik típus 160, a másik 240 páros Juszkó János is. A csa- ��lia�:::l'i\�!�� 
laptWt anyag;thoz kilométeres sebességgel is köz-patYersenyben 1 2. helyen vég- Pintér Lajos Vácrátót, Fold Ist- lekedhet. zett - Belgiumot, Svájcot, ván Bu<.fapest, SzlládL Sándor, _ Túlteljesítette m. ne• Németországot, Nagy-Bntan- dr. Bánkfalvy Gyula szeged, Le- edé t ét S ed áll niát stb. megelőző _ csapat- veleiket helyszűke mlall közölni gy ves . . erv . zeg .- o

b • k'tú - tt 
nem tudjuk. más. A JO eredmeny eleréséan 1� 1 n�n verse�yze .

1 

011 János Nógrádver6ce, Per- ben jelentós része van a há-Egyémben pedig - 132 induló Jaki Gyula Sopron, Boldizsár Gyu- f gal 'b . ád , .. "tt kö-ött _ a 25 lett A győz- la Békéscsaba, Fold rstvlln Bu- rom or mi ng .i<OW 

te � ő 
. . ·d„ 20 

dapest. Jaó István Kisterenye, Le- folyó élénk munkaversenynek. s versenyz min ossze vel•iket illetékes helyre tovibbl- . • . 
méterrel előzte meg Juszkóék 

I 
tottuk, _-:_ Bo_tan�uskert a lutoház� 

csoportját. A magyar fiú ide- _______ fonokl 1rodaban. A Gazdasági 
je azonos volt a 3. helyezett Vasutak hirdi fútóházának 
idejével! üzemfőnöki irodáját valósagos 

A hazai formájánál jóval 
I 
A Hivatalos Lapból botanikus �ertté ,:arázsol_!-8-

kevesebbet nyújtott az úszó I 
Bednár Erzsebet, agrarmémok 

Száll Antal a birkozó Reznák A ruvataJos Lapból a s:zakszerve- jelölt. A kis botanikus kert 
János, a sólyemelő Nagu R,ó. ��1!f;iu!f�

i
� aa cr'r:���?t� rit:<aságszámba menő _érdekes-

- Titkos kamera a vasúU
kocsiban. Az Angol Allamvas
utak egy kísérleti szerelvény 
fülkéjében rejtett kamerákat 
helyezett el, hogy megállapít
sa, kényelmesen utaznak-e a,; 
emberek a legújabb típusú 
üléseken. 

- Tizenkét elóadásból álló 
műszaki munká.saka.démiá$ 
szerveztek a békéscsabai cso
móponton. A hallgatók láto
gatási jeggyel vesznek részt az 
előadásokon. Az akadémia si
keres elvégzését a dolgozók 
szolgálati táblázatára is fel
jegyzik. 

A Magyar Eszperantó 
Szövetség vasutas-szakosztálya 
október 29-én a vasutasszak
szervazet Benczur utcai szék• 
házában tartotta éves szak
űlését. 

bert és a tőrvívó Kamuti 
I 

ket: sége egy három méter ma-
László. Dr. Mendelénvt Tamás 4-Z. sz:lmbóI: gasra nőtt muskátllbokor. 

a magyar csapat számára a (�vó) szereplésére nem ke- n;:.i 20J:;;�;fi1/ i�1ef6s�/;1t�11t - A _t-01<.!o
t
'i o

k
limpla �

l 
_egn

l
yi-

többi vasutas sportolók is. A rült sor. Reznák az olimpiai utasellátó UzernL Vállalatnál. tása elott u ra elt a vi ag eg-

- Villamosított vasútvonal 
a Kaukázustól Prágáig. A 
kaukázusi Leninakan várostól 
Prágáig tartó utazás Ideje jö
vőre 24 órával megrövidül, 
mert befejezik a 3500 km 
h06SZÚ vasútvonal villamosí• 
tását. Jelenleg a Zdolbunovo 
-Lvov közötti 5zakasz villa
mosításán dolgoznak. 

-- · • · --

LAKÁSCSERE 

Dr. 

fiatal úszónő, Turóczy Judit tapasztalatokat bizonyára új 12s 121 1964. 1 7. A. Menetrend- gyo1,"Sa�b exprE;SSz-vonata a 
a magyar csapat egyik leg- tehetségek �evelésében fogja filt\�e;���o����/1964. r 2. A. T��ó es C?,saka Japán vár�� kellemesebb meglepetése volt. kamatoztatm, Nagy, dr. Men- Az államvasúu vezető be0tiztások kozott kozlekedő „Tokaido 
Nyugodtan, bátran verseny- delényi és Száll pedig - ta- betöltésére vonatkozó hatáskörök elnevezésú szuper expressz. 

Mendelényiné, A.goston zett már a 100 m-es női gyors- lán :1 _következő, az __ 1968-ban •zr2��:2�I::; f;/51ze;f,���!i
ás- Japánban úgy tervezik, �ogy 

Judit úszásban is. ahol a közép- Mex1coban sorrakerulő olim- ra vonatkozó szakszámok kötelez6 az 515 km-es távon a Járat 
Dunaharaszti MAV,állomú 

épületében levO II. emeleti szoba. 
konyha, éléskamra, mellékhelYi
ségekbO! és gaz<.faságl udvarból 
álló lakásomat elcserélném bU• 
dapestl vagy Pest környéki föld
szintes hasonlóért vagy kétszo
bás lakásért. �rdel<lódni. lehet: 

döntőig eljutott. A magyar piához gyűjtöttek értékes ta- alkalmazása, utazási idejét 4 óráról 3 órára 
neit képviselhették az olim- 4x100 m-es gyorsváltónak pasztalatokat. éi:fil�i{

1
!�\a1't,o'ic t,,;:t;..':,}sáakróó-1 csökkentik. 

P!án. A vasutas-sportnak kezdő tagja volt és részese szóló végrehajtási utasítást ki- - Bf:KtSCSABA TtRSt-
mncs mit szégyenkeznie, ver- lett a negyedik helyet új or- Vedres József egészit6 rendelet módosltása GtBEN a kis állomások Is 
senyzói - jó szereplésükkel 

1 
________________________________________ • __ helytállnak az ászi forgalom-

és kifogástalan visekedésük- ban. Eddig példamutatóan tcl-
kel - hozzájárulhk a magyar jesítették szállítási feladatukat 

Szendrei Kálmánnénál BP. Duna
part állomáson. 

olimpiai küldöttség sikeréhez. 

A MINO" S-E· ,..G ŐREI 
Meggyesháza, Murony, Békés 
és Mezöberény állomás dolgo-

Aranyéremmel tért haza zói. 

- Elcsel'éln<lm mlskold föld
szintes. déli fekVésa vasúti szol• 
gálati 1 szoba összkomfortos la• 
kásom budapestire. Clm: (levtl• 
ben) Miskolc, Bajcsy Zs. u. 37. 
f'sz.t. 17. 

két vasutas versenyző, a női 
tőrvívó dr. Mendelényiné 
Ágoston Judit és a vízilabdá
zó Konrád II. János. Mende-

Konrád II. János 

lényiné tagja volt az olimpiai 
bajnok női tőrvívó-csapatnak 
és az aranyéremmel - a Szov
jetunió elleni döntőn - jelen
tősen hozzájárult a Sisova el
Jeni győzelmével. 

A Konrád „triász" közép
ső tagja, Konrád II. János, 
végig egyik erőssége volt az 
olimpiaoi bajnokságot nyert 
magyar vizilabdacsapatnak. 
A csapat minden mérkőzé
sén szerepelt. Ott volt az 
EAK elleni 1 1  :l-es és a bel
gák elleni 5 :0-ás nagy győ
zelmeknél, az olaszok és a 
hollandok elleni már jóval 
szorosabb, 3 :1 és 6 :5 arányú 
sikereknél, a Jugoszlávia el
leni verítékes 4 :4-es találko
zón és végül a döntőn, ame-

LÁTOGATÁS' A .IJIÁ.V ANYAGVIZSGÁLÓ FŐNÖKSÉGEN 
- Ritka jubileumot ünne

pelt október 4-én Törökszent
miklóson Buzás Ferenc, nyug

tóriumot - folytatta Váradi nökség eg,és;', munkaterületét díjas vasutas és felesége. A 
Pá:!. - A jövőben pedig egy de ha azt nézzük, hogy jelen� 96 éves Buzás Ferenc, 86 é:es 
kémiai izot6p-laboratórium 1,é- Jeg 15 vi.zs,gá:16 laboratórium- feleségév�l 70 évvel .. . ezelolt, 
tesitését tervezzük. Textil- mal, 13 anuragátvevő csoport-

, 

1894. október 4-én ko�?l_t há
labaratóri:umunkban végezzük w rendelikezünk és a MAV zassagot._ � népes B�1 csa: 
a szaksmrű gumívizsgá,lato- részére 1964 első felében 606 lád tagJa1 é;- :1 ��rs�<!alm1 
kat. Ennek eredményeképpen millió forin,t értékú anyagot szerveze!ek kepv1sel� aiandé
a kocsik fékberendezúé-Mk vizsgáltunk meg, mindebből kokkal es s�rencseki�ánatok
aLkatré$zeí jó minőségben ke- látható, hogy int.ézetünik je- 1 kal halmozta,;: el az unnepel-

- Elcserélném Budapest, XIV., 
Szegedi út 74 sz. alatt levő a]a„ 

csony bérű MAV kettőszobás., 
összkomfortos, gazdasági udvar
ral, gyümölcsfákkal, kertt,e.1, 
ilve--gverandával, telefonruü ren
delkező nagy laJcásomat, Buda

pest belterilletén levő kettő kl
sebb lakásra. Jl:rdeklődni lehet: 
8-10-lg, 2�22 óráig a 206-894 te
lefonon, vagy BP. Nyugati pá
lyaudvaron 23-32 telefonon Ger
gely József MA V-felilgyelónél. 

Amikor el:lá,togattunik a 
MA V Anyagvizsgá:ló Főnök
ség !központi épületébe, Vá
radi Pá.l músz,alka fófelügyelőt, 
a főnökség vezetőjét és Som

lai Tibor vegyés:mlémököt, 
helyettes veretőt srorgos mun• 
káiban ta.J.á,Ltu!k. Elru1ek elJ.e. 
nére módot taláJ,tak arra, 
hQgy bemutassák a főnöksé
get. 

- A Magyar AUamvasutak 
már 75 évvel ezelőtt, 1889-ben 
létrehozta az ,myagvizsgd!ó 
intézetet - mondotta Váiradi 
Pál. - Azóta ts ez a szerve

zet vi,gyáz arra, horn, a MAV
nál felha.s�t anyagok mi
nősége előírásszerű, az adott 
célnak megfelelő legyen. 

E2rutá:n eilmondotta a fónő!k
&ég veootője, hogy az alll(Yag,olk 
minősé,,,aét:Jek vizllg:ála1át ki
váló szaikemberelk látjálk el. 
A feladaitdk nagyok és fon-to
sak. A személy- és teherfor
gaJom, a vontató és vonitatott 
jáirművek nagy sebessége ki• 
váló minős,égú arzyagot igé
nyel. Ezt a m:unkát nagymér
tékben segíti a főnökségen 
d.ol.gozó 21 szocialist.a. ln'igád, 
mely;nek keretében 103 dol
go:zó lainlkadatla:n srorga!lom
mal és lelkesedéssel mun'kál
kodi!k a !kirtúrott célok meg
oldásáért. 

A főnökség szervereti fel
építése is lúven tük:rözi a ful
adat.olk heJ,yes �egoldásának 
biztosítását. Szervezetük két 
nagy részre tagozódik, a,nyag
vizs;gá,!ó laboratóriumokra és 
anyagátvevő csoportokra. 

- A közelmúltban létesítet
tü11,k egy elektromos labora-

�lAGYAll VASUTAS 

rülnek a MAV szolgá·latába. len�e az ipar ro�nó 

1

. te�\.'ENNALLASANAK TtZNem mehetün:k el szó nélkül tempóJa mellett csak nove- "VES "VFORDULóJARA 1·u-a fokozódó dieselesítés mellett kedhet. "' ,,, 
sem, amely alajvi7JSgá.1.atunk M" m-ég ik ·t te bileumi kiállftást rendezett a Felellls szerkeszt6: Gulyás Ján09 
n�-"'dkú feJ" lesztésében, to- "nk

1 
h · csa;MA

ann

V YAI 
- 1 gyöngyösi Kitérőgyártó OV. Felel& kiadó: Szabó Antal "6.l'' szu ozza a nyag- k " k't " t t tt i "t vábbá újannan létrehozott és vizsgáló Főnökség vezetőinek etszer��en i un e e sz_ nJa_ - Szerkeszt6ség: 

decent.ralázált olajvizsgáló la- nyilatkoza.•áh<YL hogy ebben szó egyuttese a város muvelo- Bucfapest VI„ Benczűr u. 41 
boratóriumolk létesítésében . · ' • dési házában. A jubileumi ki- Telefon: városi: 229-li;B, 
n ... av•�··' m- A ro�~�"- az :mtézetben végzett mun�a állítás, amely hűen tükrözte nzeml: 3�7"1 .1= ="'"' """" .,....,.,,....,,.. nemcsak fontos, hanem ne!- • "t ők t· · •,  . .. d. 
mentes anyagvizsgálat fejlesz- k "l"zh tetl MAV él t.é a szmJa sz izeves mu"'o e- Terlesztl: a Népszava Lapkiadó 
t.ésének keretén belr(H fokozm.i �o e en a e 

-

1 
sének főbb állomá,�i•. eg11 h�- Vál1ala1 

kívánjuk az ultraha,ng fel-
· tig állt az érdeklódók rendel- Budapest vu„ Rákóczi llt 54 

hasznáLását. A járműjavítók Haláesi Dezső kezésére. S�kra Lapnyomda 
részére a múanyagporok be- :111111111111 1 1 1 1 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111u111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111 keverését újonnan létesített § 
müanyaglaboratóriumunk vérr E 
zi. Ezzel különböző kocsial!kat- E 
részeket, mint például kilin- E 
cseket, fQ€antyúkat vonnak E 
be, hogy azokat ellenállóvá és E 
�tszetóssé tegyék. Műanyag- E 
csoportunk kíséz,letezi ki a E 
műanyagok mind s:r.élesebb E 
körú felhasználásának a lehe- E 
tőség,ét a vasútüzemben. E 

A fejlődő élet azt kívánja E 
a MAV Anyagvizsgáló Főnök- E 
ségtól, hogy biz,tosítsa a MA V E 
igényei,t. Ehhez aronban az E 
szükséges, hogy megfelelő he- E 
lyiségek is álljanak rende1ke- E 
zésükre, mert hiszen a :régi E 
falak között az újnak az erői � 
követelik a terjeszkedést. � 

- Közelről sem érintettük E 
a MA V Anyagvizsgáló Fő- � 

M A D Á C H  

- Vezess zöld útra Lucifer] 
(Pusztai Pál rajza) 

- Készülj a télre 
jelenet következik • • •  

Adám! Az eszkím6 
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A munkafegyelemról 
lent és fent 

JELENTŐS 

KGST MEGÁLLAPODÁS 
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A megélénkült utazási for- � 
galomba.n gyakran megtörté-� 
nik, hogy az utas olyan orszá- � 
gon utazik át, amelynek pén- � 
zével nem rendelkezik. A jí 
KGST tagállamai megál!apod- � 

Manapság sokat beszélünk 
a fegyelemról a legkülönbö
zoöb kérdésekkel összefüggés
ben. -..rmilyen vonatkozásban 
is essen szó róla, a végkövet
keztetés: a fegyelmezett mun
ka. egyik eszköze, indítéka, 
eredője annak, h0'11/ népg!lz
dasági tel"t'einket minél gyor
so.bban, gazdaságosabban, Jobb 
minöségben teljesíteni tudjuk. 
Konkrétabban, mint a terme
lékenység emelésének jelentős 
gátja esik latba a fegyelme
zetlenség. 

Ha csak egyszerűen a mun
kafegyelemról, vagy mégin
kább a fe,:!Velmezetlenségról 
beszélünk, hajlamosak V!l-

111/Unk arra, how csak a mun
kások, a beosztott dolgozók 
femielmét értsük alo.tto.. Hely
telen álláspont. A munkafe
gyelem alatt valamennyi dol
gozónak, munkásnak, alkal
mazottnak, műszakinak a fe
gyelmét kell értenünk. Amikor 
a munkafegyelemröl beszi
lünk, azt minaenkire ewfor
mán kell hogy értsük. 

E
z az elv. De mi a gyakor
lat? Gyakran hallunk, 

beszélünk arról, hogy egy fi
Zikal dolgozó nem dolgozza ki 
a napi munkaidó minden per
cét. Példákkal támasszuk al:i, 
hogy ha ezt megtenné, rneny
nyivel'-emelkedne a termelés, 
mennyivel emelkedne az egy
i,égnyi időre esó termelési ér
ték. De hi hallott már olyan 
példáról, hOfll/ ebben vagy ab
bo.11 az irodában a vasárnapi 
futballmérkőzés megtárm1alá
M, a kávéfőzés, a munkába 
való bemelegedés vagy 
egyebek címén mennyi idő 
megy veszendóbe. Persze az 
lehetetlen, hogy valaki 480 
percen át megállás nélkül 
dol,gozzon. Azzal sem mon
dunk újat, hogy általában aki 
egyszer az írÓ/lsztal mellé le
ült, nemigen vágyódik vissza 
a fizikai munkához. Ebben egy 
kicsit benne van a munkafe
gyelem <fs méginkább a mun
kamorál kérdése is. 

De közelítsük meg más ol
dalról a problémát. Leszögez
tük, hogy beosztás tói, rangtól 
függetlenül elítéljük a fe
gyelmezetlenséget. De nem a. 
szervezetlenség, o.z an11ag
hiány, a vezetés tervszerút
le�éqe. o. vezetők következet
lensége, a lógás megtűrése-e az 
oka a le„több fegyelmezetlen
ségnek? S máris a kérdés lé
nyegénél vagyunk. Minden el
ismerés a vezetésre termett, a 
munkájukat jól, lelkiismere
tesen ellátó vezetóké, de visz
szakanyarodva az elóző mon
dathoz, nem a vezetés bűne-e 
igen gyo.kran o. beosztottak fe
gyelmezetlensége? 

Ji,,gyetmet lent és fent 
�gyaránt! A vasúton sok 

szó esik a munkaeróhiányról . 
Állíthatjuk, hogy ha vezetet
tek és a beosztottak munka
morálja, hozzáállása megvál
tozik. mindjárt csökken a 
munkaerőhiány. Újabb mun
kaerők bekapcsolódásával a 
jövőben alig számolhatunk. A 
meglevő munkaerővel ke1l a 
jelenleginél n.a(11Jobb felada
tokat mego1danun1c. Erről 
szólva sokat hallatjuk a rej
tett tartalékok fel\árásának 
szükségességét. Ha valahol 
rejtőzik ilyen tartalék, akkor 
a fegyelem megszilárdításában 
igen. 

Világosan és egyértelmüen 
kimondjuk, hogy a szo.kszerce
zet a tisztességes, becsülete.� 
dolnozók érdekeit védi, de nem 
védi o.zoknak o.z érdekeit, a kile 
a. muni,;,aerőhiányt fegyelem
iértésre akarják kilr asznální. 
Meg kell találni a módiát an
. nak, hogy a becsületes. fegyel
mezett munka mindenütt 

uralkodóvá váljék, s egyforma 
mércével mérjék a szankciót a 
fegyelmezetlenség megtorlása
ként lent és fent. A szakszer
vezet segítséget nyújt ahhoz, 
hogy a vezetők fegyelmében 
található lazaságok, hiányossá
gok is megszűnjenek. 

H
a valahol szükség van a 
fegyelemre, akkor a vas

úton igen. Talán azért Is szem
betűnőbb a mühelyben dolgo
zó kétkezi munkás, a kocsi
rendező, a váltókezelő, a pá
lyamunkás stb. munkafegye
lemsértése, mert következmé
nyeiben kézzelfoghatóbb. A 
va.súton a fegyelmezetlenség o. 
legtöbbször anyagi károkka[, 
emberi életekkel fizetődik. A 
szellemi irányító fegyelmezet
lensége, az irodában elköv� 
tett hiba következménye leg
többször nem olyan kézzel
fogható, mint a fentiek. De 
nem egyszer éppen azoknak 
eredó oka. 

Még groteszkebb a helyzet, 
ha úgy nézzük, hogy a fegyel
met tartani, megkövetelni leg
gyakrabban azoknak a felada
ta, akik maguk Is ilyen vagy 
olyan módon vétenek a fegye
lem ellen. Aki maga nem ta
nusít példamutató fewelmet, 
annak 11incs erkölC81 alapja 
azt me17kóvetele11.i. A példa
,rmtatc4 a legjobb mód,zerek 
e1111ike. Akiről tudják a 'be
osztottak, hogy maga is hadi
lábon áll a fegyelemmel, an
nak intó vagy felelősségre vo
nó szava mellett könnyen el
siklanak. Ha nem mondják is 
ki, d� gondolják: előbb a ma
gad munkájában, magatartá
sodban változz meg, a saját 
portádon teremts renaet, s az
után beszélj és követelj fe

tak �bban, hogy 10 rube!ne-k i A hídépítők a múlt évben kezdték meg Győ rnél a Buda:,est-Hegyeshalom közötti fóvo
megfelelő összegben a maoá- íí nalon - a vasúti Rába-híd újjáépítését. A MA V Hídépítési Főnökség vége:1:te a pillérek 
val vitt saját nemzeti valutát ! kiképzését. A vasszerkezetet a Ganz-MAV A G hidászai építik. Az egyik pályatest híd
is átválthatja az utas. Ugyan-� szerkezete hamarosan már helyére kerilL Az új Rába-híd átadását 1965-re tervezik. 
csak jelentős könnyítés, hogy f 
a KGST tagországok területén � (MTI Foto: Hadas János felv.) 
a
1 .k
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és h�-i'"''''''-''''''''''-''''''''''''''''''''''''"'''''''''''�'''�'''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''�'' o ocs1 an mm en gorsza.g 
állampolgára! tranzit utasként 
saját valutájáért - a magyar 
utasok forintért - vásárol
hatnak éielmíszereket, italfé
leségeket és egyéb személyes 
fogyasztási cikkeket. 

A KGST pénzügyi állandó 
bizottsága legutóbbi ülésén 
rendszerbe foglalta és messze.. 
menöen egységesítette a pénz
ügyi átutalásokra vonatkozó 
szabályokat is. 

3 0  éves a Budapest-Hegyeshalom 
közötti v i l lamosított vona l 

Harminc évvel ezelőtt, 1934 
októberében indult meg Buda
pest és Hegyeshalom között 
hazánkban a villamos vonta
tás. Itt alko.lmazták először a 

a világon az eg11fázisú, ipa.rí 
frekvenciás nagyvasúti villa
mos vontatási rendszert. Ez a 
- Kandó Kálmán alkotta -
rendszer az azóta eltelt három 

évtized alatt bebizonyította 
előnyeit és életképességét és 
oly széles körű perspektívát 
nyitott a villamos vontatás
nak, hogy igazi előnyei csak a 
megalk.otása után mintegy két -----------------------------------------, évtizeddel bontakoztak ki. 

Befejeződött az OSIISD 
A győri Wílhelm Pieck Jár

műipari Művek gyártmáinyfej-
lesztési és kísérleti fóosztálya 
befejezte azt a két és fél hó
napos mérés! és ellenőrzési 
munkáit, amelyet a nemzetközi 
forgalomra tert:e:ett l. osztá-
11/á viuúti személi,tkOCfl pro
totípuwvo.l hajtotta.k véare. 
Az új kocsi mindenben meg
felel a szocialista országok 
vasúti szövetsége, az OSZZSD 
szigorú elö!rása.inak. Legna
gyobb vontatási sebessége el
érheti az óránkénti 160 kilo
métert is. 

Az új k�it, a 3000 ló
erős, szilfciumegyeniráflyítós 

személykotsi lutópróbája 
lométeres óránkénti sebesség
gel. A budapest-gyilri vonal 
Acs és Nagyszentjános közötti 
aurlul.,7.án, kevésbé jó pály-.m 
100 kilométeres scbe:;sé<-�el is 
végeztek kl&érletelrnt. A futó
próbák során több forg6váz
szerlcezeti megoldást próbáltak 
ki és hason1Ltottak össze. 

né! - amelyek csökkentésére 
még világviszonylatban sem 
tudtak eddig teljesen ki
elégító megoldást találni -
m.ég további t,ökéleteaítésre 
kell törekedni. 

gyelmet. 
A fegyelmezetlenség, a villamosmouionnyal két va&

útvonalon próbálták ki. Győr 
és Mosonmagyo.róvár között 
120 kilométeres, a buda.pest
miskolci vonalon pedig 140 ki--

rosszul szervezett munka de
zorganizál. Szülóje az egyenet
len leterhelésnek. A lógós, fe
gyelmet nem tartó dolgozó 
helyett társaiknak kell többet 
produkálntok. Ezért is szük
séges, hogy a kollektívák, 
amelyek maguk is szenvedő 
részesei a fegyelmezetlenség
nek - lépjenek fel a legki
sebb megnyilvánulás ellen is. 

A próbákon végzett mérések 
l'ermes Agoston gépészmér
nök, a gyár gyártmányfejlesz
tési és kísérleti főosztályának 
vezetóje szerint, értékes tám
pontokat szolgáltattak a nagy 
sebességre tervezett forgóvá
zak fejlesztéséhez. A megvizs.. 
gált kocsi kiemelkedóen jó tu
lajdonságokat muta.tott a füg
gőleges irányú lengéseknél, 
míg az oldalirányú lengérek-

A mérések után az OSZZSD
előírások alapján készült I. 
osztályú vasúti személykocsit 
a gyár átadta próbaüzemre a 
csehszlovák va.sútaknak. A ko
csi sorozatgyártását a győri 
vagongyár a jöv3 évben kezdi 
meg, a II. osztályú sze.nélyk<r 
csi-kkal együtt. amelyeknek 
idóközben szintén eikészillt a 
kísérleti példánya. Az első 
OSZZSD személykocsikat a 
MA V állítja majd be elsőnek 
a nemzetközi forgalomba. 

o. J. 

Kandó Kálmán már a szá
zad elején felismerte azt az 
egyszerű és mégis zseniális 
tényt, hogy a villa.mos vonta
tás csak, az országos ipo.ri há• 
lóza.tba kapcsolt fogyasztó
ként tehető gazdaságossá. Ez
zel elkerülhetók a külön a 
vasút részére épített erómű
vek; irányító vagy periódus
átalakító állomások létesítésé
nek magas költségei. Ennek e 
gondolatnak a jegyében alkot
ta meg már a század elején 
az észak-olaszországi három
fázisú, váltóárammal táplált 
vontatási rendszert. Ezt fej
lesztette tovább először 1923-
ban a Bp. Nyugati pálya.udvar 
-Alag közötti próbaüzemi és 
az 1934-ben a Budapest és He
gyeshalom közötti vonalon 
meginduló egyfázisú, 50 Hz 
periódusú váltóárammal üze
mel te tett villamos vontatási 
rendszer. 

Lényegében a vonalvillamo
sítással egy idóben létesült a 
bánhidai erőmű is. Ez és a 
Bánhida-Budapest, valamint 
a Bánhida-Győr-Horvát
kimle közötti 100 kV-os táv
vezeték volt az ország első 
ilyen magasfeszültségű távve
zeték.rendszere, s pár évvel 
később ez lett az alapja az or
szágos ioo kV-os hálózatnak 
is. 

A balesetek tekintélyes ré
szének oka a fegyelmezetlen
ség. A vasúton elég egy meg
gondolatlan, nemtörődöm lé
pés, egy játékos m'?zdulat, s 
máris megvan a baJ. Ember
társaink, de maga a fegyelme
zetlenkedő érdekében sem tűr
hetjük, hogy valaki megs.ze�
je az utasításokat, rendelete
ket, fegyelmezetlenségével 
maga és mások életével játsz
szon. 

A 
fegyelem megszilárdítá
sában elsörorban a vo.s• 

út törzsgárdájára, a hossz·ú 
éveken át becsülete8en dolgo
zó i,asulasokra, a szocialista 
brigádok tagjaira. ape!lálunk. 
Parancsoljanak megall1t a fe
gyelmezetlenségnek. Példájuk

kal hassanak, ne tűrjék kör
nyezettikben a fegyelmezet
lenséget. 

Hosszas, nem könnyű fel
adat jut ebben a munkában a 
szakszervezeti aktivistáknak. 
Elsősorban a tekintetben, 
hogy lépjenek túl azon a né
zeten. miszet'int csak a be
osztott dolgozók kö7ött akad 
fegyelmezetlen. Joguk, de egv
ben kötelességük a vezetők 
fegyelmezetlenségét is szóvá
tenni, megszüntetéséért harcol-
n

LA te!!Velem megszilárdítása 
vezetőknél és beosztottaknál 
egyaránt a fejlódés?nk ú!i�
ba álló nehéz akadaly elhan
tását jelenti. l\tunkálkodjurtk 
e gát iedöntésén. fegyelmezet
ten. �zóval és tettekkel egy
aránt . 

Gulyás Já.nos 

..,Múszakfejlesztési alap a közlekedésben" 
A Közlekedés- és Postaügyi 

Minisztérium műszaki fejlesz
tési és közlekedéspolitikai f,'>
osztálya „Múszakfe;lesztési 
a.lap a k.őzlel,edésbe n" cím
mel érdekes vándorkiállítást 

rendezett. A kiállítást novem
ber 6-án dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter nyitotta meg. 

A Nyugati pályaudvar pos
ta csonkavágányán a két vas-

Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter a meg• 
nyitci után kíséretével megteklnii a klállítás� 

(Hemzó Károly felvé�ele) 

úti kocsiban berendezett ván• 
dorkiállítás a tárcához tartozó 
főosztályok legjelentősebb új
donságairól tájékoztatja a 
szakembereket és az érdeklő
dőket. 

A kiállítás megnyitása előtt 
dr. Mészáros Károly föosz
tályvezetó elmondotta, hogy 
a tárcánál 1961. január l-től 
kezdódóen vált lehetővé a mű
szaki alap képzése. A műsza
ki fejlesztési alap felhaszná
lásában rejlő lehetőségek fel
ismerése után sokat változott 
a helyzet. Az érdekelt szervek 
javuló munkájának eredmé
nyeként számos, eddig anyagi 
fedezet hiánya. miatt megol
datlan fejlesztési 1)7'0b!éma ki
vitelezésére került sor. Kor
srerű közlekedési és hírközló 
berendezések, járművek. mé
rő- és egyéb műszerek proto
típusai készül\ek el. 

A műszakfeilesztési alap
ból első ízben megrendezett 
vándorkiállítás. amely az el
köt•etkezendő. idóben 4 T!0.
(/1/0bb vidéki csomópontokra 
is eljut, csak egy kis kereszt
metszetét adja a tárca teT"Jle
tm az utóbbi három évben 
létesitett ú,I. l<0r.�ierú eszkö
zöknek.. A kiállított makettek, 
a fényképes tablók így is jól 
dokumentáljuk. hogy van le
hetősé)!: az ú iitásokra, a kíl
lönböző feladatok megoldá
sára. 

A vándorklál](tás novE>mber 
?4-i� tekinthetó meg a Nvuga
tí pálvaudvar posta csonkavá
gányán. 

(vf) 

A bánhidai erómú három
fázisú, 100 kV-os hálózat.<1 táp
lálta a Budapesttől Hegyesho.• 
lomig terjedő villamosított vo
nalo,i a négy tro.nszformátor 
alállomást is. Ezek - az ipari 
frekvenciás vontatási rendszer 
előnyeként - egyszerű, egy
fázisú transzformátor alállo
mások, amelyek n 100 kV táv• 
hálózati feszültséget 16 kV 
munka vezetéki feszültségre 
csökkentik. 

Az ipari frekvenciás, egyfá
zisú rendszer keretében moz
donyának hajtómotorjaként 
Kandó többfázisú indukciós 
motort vá!asztott, amely 16 

kV primer feszültségre 1\;észí
tett fázis váltó útján nyerte 
a felsövezetéki hálózatról a 
táplálást. A mozdonyba épí
tett egyetlen trakciósmotor ru
dazat és az ún. Kandó három
szög segítségéyel hajtotta a 
kapcsolt kerékpárokat. 

Az akkori idők magyar 
ipa1i adottsá,ainak me!:!fele
lóen az első 1:asúti vonal vil
l(lmosítása még jelentős kűr.
földi támogatásso.l vo.lósult 
meg. A mozdonyok fóbb gé
J?ei t � .. b-erendezés,eit éppen 
ugy kulfoldl cégek g_vártották, 
mint az alállomások berende
zéseit. A felsóvezeték és az. al
állomások építési · munkáit is 
külföldi szakemberek irányí• 
tották a vonal első szakaszán 
de a Komá,:om és Hegyesha� 
lom közötti szakaszt már ma
gyar szakemberek építették. 

(oj) 
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AIAPSZERVEZET1 v0tt/e/á� 
KE-SZÜLÜtfK 

A Magyar Szakszerve7.etek: 
Alapszabálya értelmében üze
mekben, vállalatolmál és a 
vasúti szolgálati helyeken le
járt a szakszervezet; alapszer
vek megbízatásának határide
je. EzéDt a SZOT elnökségének 
határozata értelmében, 1965. 
január l-től február 28-ig a 
003ú.t területén is megtartjuk 
� bizalmi, a mühelybizottsá-
11ok, a szakszervezeti bizottsá
iok, a társadalombiztosítási 
tanácsok, valamint a szám
�izsgáló bizot!$á.gok vá.lasztá
aá.t. 

Az � ájravá
lasztása bi2'Jta.sftja a szaikszer
vezeti munka megjavítását, a 
hibák blrálaitának megerősö
dését, a vasutas dolgozókkal 
való kapcsolat megszilárdítá
sát. A választások segítenek 
feltárni a szakszervezeti mun
kában észlelhető hiányosságo
kat, gazdagítják a szakszerve
zeti vezetőket a dolgozók ta-
pasztalatai val, szervezetileg 
megerősítik őket, és elósegitik 
egy új kollektíva kialakítását. 
A válasz+.,á.sok akkor lesznek 
eredményeselt, h-a a bizal
miak, a múhe!ybízottságok és 
a szakszervezeti bizottságok 
gondosan je!Icészillnek e je
lentős fe,c.datra. A bizalmiak 
segít.sólc elő, hogy minden 
szakszervezeti tag tevékenyen 
,regyen részt ebben a fontos 
munkában és ehhez kérjék a 
párit.szervezet.eik segítségét is. 

használják fel s hangosbe
mondót, faliújságot stb. Idejé
ben gondoskodjanak a gyűlés 

Az újítómozgalom irányítása 

A szaksze<rvezeti srervek 
beszámolói és újraválasztása 
fontos szakaszt jelentenek 
szakszervezetünk életében. A 

vezetőségválasztó taggyűlések 
előkészítése, a beszámolók 
alapossága és a vita aktivitá
sa szakszervereti életünk de
mokratizmusának újabb vizs
&ája lesz. 

Milyen legyen a beszámoló 

me�artására al1'.almas helyi• Az újításokról és találmá
ségről. A szakszervezeti b!- nyokról szóló kormányrcnde
zottságok hassanak oda, hogy let 23. §-a előírja, hogy újitá
a választások cl5készí•ésében si feladatterveket kell kidol
és azok lefolytatásában !elme- �ozni. A megoldandó kérdések 
rülő hibákat gyorsan kijavít- közé a gazdasági vezetés olya
sák. nokat vegyen fel, amelyelt 

A szakszervezeti választások megoldása nehézséget okoz és 
elókészítésének időszakában újítók közreműködése kivána-
alapszen;eink érjék el, hogy tos. 
az aktívák fokozottabban tö- A Vasúti Fóosztály vata
rődjcnek a dolgozók minden- mennyi szalcosztálya és az 
nnpi problémáival. 1tz eddigi- Anyagellátási Igazaatóság kö
néL határozottabban lépjenek teles a hatáskörébe tartozó 
fel a vasutas do!go::6k t fri•ény- szolgálati ágaknál a súlvpon
ben biztosított jogainak meg- ti feladatokat és a szakszol
'-'alós!tá.sáért. Az alapszervek ' gálat munkáját gátló prohlé
újraválaszlása segítse elő, 1 mákat összegyűjteni. Az Igaz
hogy a szakszerv�zet termelé- gatóságok osztályai és az el
si tömeg;munkája erősödjön, a bírálási io!!�al felruházott swl
szocialista munkav eny még !!álati főnökségek, a nagyobb 
nagyobb tömeget átfogó moz- állomások kötelesek helyi Jel
galommá fejlődjön és az öntu- legű kérdésekkel az országos 
daton alapuló fegyelem a vas- feladattervet kiegészíteni. 
út terülotén megvalósuljon. 

A beszámolókra és a vá- Szabatosan - világosan 

A feladatterVi pontokat sza• 
batosa.n és világosan kell meg
fogalmazni. A pontok olyanok 
legyenek, hogy azokból min
den dolgozó tisztán megismer
hesse, milyen feladat megol
dását várja a szolgálati főnök
ség. Utalni kell arra ts, hogy 

milye-n szakirodalom nl/Úit se
aitséget a téma megoldásához. 
Név szerint megjelölendő az 
a személy, "aki szakmailag se
gítséget, felvilágosítást tud 
adni az érdeklődőknek. Meg 
kell adni az illető pontos tar
tózkodási helyét és telefonszá
mát is, hogy akár írásban, 
telefonon, vagy személyesen 
meg lehessen keresni szakmai 
tanácsokért. 

Helyes megjelölni, hogy 
milyen megtakarítás várható 
az újítástól és a megtakarlt6s 
hány százalékát javasolja a 
szakszolgálat újítási díjként. 
Ha a javaslat csak eszmei ala
pon értékelhető, mennyi újítá
si díjat javasolnak az újító
nak. 

A feladattervben szerepló 
feladatok közül a vezető meg
ítélése szerint a legfontosab
bakat megoldó újítók részére 
a megvalósítás után az újítási 
díjszámla terhére 3000 forin
tig terjedhető kiilön díjat le
het kifizet-ni. Ezt az újítási 
díjból levonni nem szal:-ad. Az 
a helyes eljárás, ha a feladat
tervben megjelölik azok:1t a 
javaslatokat, amelyeket kü
lön díjban szándékoznak ré

nél Wbb dolgozó gondolkozzo11 
a feladattervek megvalósítá
sán. A termelési tanácskozá• 
sok, az egyéni beszélgetések; 
a hangos híradó és a plakátok 
a legfontosabb, leghatásosabb 
eszközei a propagandának. 

Kör:elendó példa 

A szombathelyi !gazgatósác 
területén egyéni beszélgetése
ket folytattak, kiváló dolgo
zókkal, újítókkal, akik ver• 
senyvállalásban tettek ígéretet 
egy-egy feladatterv! pont 
megvalósítására. Az E:szaki JJ. 
VV.-ben a feladattervet min
den újítónak és a mozgalmi 
szervek aktivistáinak meg• 
küldték. Ezen kívül az újítók 
egymás közötti versenyében a1 
újítási feladat tervi pontok 
megoldását kiemelték és több 
pontszámmal jutalmazták. A 
Dunakeszi JJ. VV.-ben vala• 
m�nnyi feladattervi pontról 
raJzos plakátot készítettek, 
mely a szövegen kívül így fi, 
felhívott a probléma megol• 
dására. 

A kialakult jó módszerei: 

A beszámolók politikai tar
talmát a SZOT XX., szakszer
vezetünk VI. kongresszusának 
határozata, valamint az idő
szerű bel- és külpolitikai kér
dések szabják meg. Ennek 
megfelelően adjanak számot a 
beszámolók a vasutasok érde
kében vé.,<tzett szakszervezeti 
munkáról. Hogyan hajtották 
végre a határozatokat a saját 
üzemükben. Hogyan intézte a 
szakszervezeti bizottság azokat 
a problémákat, amelyek'.kel a 

lasztá.sTól, lwg11 felkészülten 
tudjon részt venni a taggyúlé
sen. A pártszervczetl,el és a 
gazdasági vezetők.kel a szak• 
szervezeti bizoMságok beszél
jék meg a legmegfelelőbb idő
pontot a választás m�rtá
sára. ügyeljenek arra, hogy 
különböző rendezvények, ér
tekc-zletelt ne zavarjá.k a szak
szervezeti választásokat. 

lasztásokr.n való alapas felké
szülés a beszámolók, választá
si gyűlések magas színvonala 
segítségükre lesz a szak.szer
vezeti szerveknek, hogy még 
nagyobb mértékben fojlesszék 
a dolgozók alkotó kezdemé
nyelléseit a szocializmus építé
se terén elérendő új eredmé
nyekért folytatott harcban. --------------i szesíteni, továbbá az összeg 

nagyságát is. 

P.!lenére sem lehetünk meg• 
elégedve a feladattervek is• 
mertetésével. A szélesebb kör• 
ben való ismertetést még kü• 
lönböző tényezők akadályoz• 
zák. 

A választások Ismertetésére 
az egyéni agitáció mellett 

Bán István 
a szerve7.ési &! nevelési 

osztály vezetője 

tagSág hozzájuk fordult. 1-------------------------
Társadalmi aktívák 

jutalmazása 
A beszámolók adjanak szá

mot a dolgozók munka- és 
életkörülményeinek javításá
ról, a törvényben biztosított 
jogaik védelme érdekében 
végzett munká.-ól. Mondják el 
e szakszervezeti munka fogya
tékosságait. Ismertessék, hogy 
az alapszervezet milyen fel
adatot akar megoldani és eh
hez a tagság milyen segítsége 
szükséges. A beszámolókat 
kollektívan készítsék el és azt 
a vezetőség! ülésen vitassák 
meg, ott hagyják jóvá. 

A legrátermettebbeke1 
a vezetőségbe 

A választások során ügyel
ni kell arra, hogy pártunk ve• 
zetése, célkitúzései az alap
szervezetekben megfe1Rlóen 
érvényre jusson. Arra kell tö
rekedni, hogy a szakszerveze
ti szervek összetételükben 
megerősödjenek. Ezt úgy ér
hetjük el. ha a tagság véle
ménye alapján a legrátermet
tebb, a termelő- és a szakszer
vezeti munkában eddig is 

helytálló. becsületes és öntu
datos kommunistákat. és pár
tonkívülieket jcwasolna.k a. ve
zetőséabe. Olyanokat, akik be
bizonyították, hogy alrl:alma
sak és képesek a párt poli ti
kájáért küzd�nl és a2'Jt végre
hajtani. Akik viszont a veze
tői poszton nem feleltzk meg 
a követelmén11eknek, azoknak 
azt világosan, őszintén és páTt
szerúen meg kell mondani. 

A választásoknak az egész 
szakszervezeti munka megerő
södését. a szakszervezeti de
mokrácia kiswlesitését. szak-
11zervezetünk tömegkapcsolatá
nak megja,;fl�sát kell eredmé
nyeznie. Törekedni kell arra, 
hogy a megt>álasztott szervek 
összetetele fejezze ki a.z üzem. 
a. szolgála.ti hely rlolqozóinak 
összetételét. Ügyeljenek arra 
is, hogy az üzem, szolgálati 
hely sajátosságainak megfele
lően a miihe!ybi:ottságokba 
és a szakszervezeti bizottsá
gokba. meafelelő arányban ke
rüljenek be munkások. értel
mis<iqi és admini.�ztrativ dol
gozók. nők és ifik. Ezemek a 
feladatoknak eredményes vég
rehajtása me11:követeli. hogy a 
szakszervezeti bizottságok fo
kozottabb mértékben ig,ényel
jék a helyi párt.�7.erv.::zetek se
gítségét. 

A jó előkészítés 
a siker feltétele 

A választások eredményes 
levezetése tehát nagymérték
ben függ az előkészítő munká
tól. Alapszervezeteink ebben 
az idöben ne szorítkozzanak 
csupán a beszámolók összeál
lítására. Minden sza.kszerveze
� taa értesüljön időben a vá-

Pezsgő élet Sok fiatalt tanított Szak:s7.ervezetünk s.u-rvezésl 
és nevelési, valamint közgaz-

Sreg,ed állomás KISZ-veze- s- áll /i d 1 61 <!asági osztálya a Októ-
tósége e-redménves munkáról 

umeg om s O goz n?- Peri Szociali,;ta Forradalom 
számolt be a veut/Sségt,áZasz-

vem1;ier 3-án eSte. a _Mész�yar 
J 

47. évfordulójának előes'.éjfn 
tó taggyúlésen: A fiatalok kultui;termé�en bucsuztatták a mcr;beszéUsre hfota össze leg
örömmel üdvözölték az asz:ba- hosszu:. becsuletes mu!lka után jobb társadalmi aktíváit. A 
liteni�z- és a &a!kikversenyek nyugd1Jba vonuló Csiszár Fe- szen·eresi és nevelési os,.,t.-\ly 
rendezését. De helyes keroc- l renc váltókezelőt. Mérnyci azokat az szb-titkárokat hiv
ményezés az AKOV-MAV Sándor állomásfőnök búcsúbc- ta meg, l'.kik társadalmi mun
�\rán<lul�k szervezése is-. Az I szédében hangsúlyozta, hogy k.:í�an l aják �1 funkc'.ó'.1;lmt. 
UJ oktatási évben a KISZ- Csiszár Ferenc mindi" becsü- Mindkét osztályon éctékelték 
szerve7.etból 22 tag jelent<ke- ' Ietesen balesetmentt en vé- az al-.-tívák munkáját, mai'l 
zett_ KIS_Z politikai, 12 fiatal gezte �unkáját és sok fiatalt tárgyi jutalomba részesítetLk 
pedig pártoktatásra. Október tanított me" a vasutas munka óket. 
10-é-n, Szeged felszabadulás.-\- szakismeret:ire. Munkatársai A s?,erVezésl és nevelési osz
nak 20. évfordulója alkalmá- mint egy nagy egymást sze: tály aktíváinak jutalma7,á�án 
ból a KISZ-esek fáklyás fel- rető család v�tték körül az az elnökslg Nszéről megjelent 
vonulást tartottak, október 11- új'' nyugdíjast és feleségét s Végh La)os elnök, P1nti Béla 
én pedig r-észt vettek a szov- •�tadták nekik az ajándékokat. 1 alelnök és Gulyás János tit-
jet hooi emlékmű koszorúzá-

I
' kár. A közgazdasá<,ii oszt.\lyon 

sán. Bognár Károly Gulyás János titkár képvisel-
Dr. Bánk!a.lvy Gyula Tapolca te az elnökséget. 

Bizalom és baráti közelség 
Magyarország és talán Kö

zép-Európa l�agyobb teher
p:i.lyaudvara. Naponta több 
ezer vagon érkezik, indul, 
csattog át a váltókon. Csak
nem másfél ezer ember dol
gozik, itt a ferencvárosi pálya
udvaron. 

11:jjel : világító szentjánosbo
garak, nappal: nyüzsgő han
gyák módjára tevékenykedik 
az emberhadsereg. Ebben a 
nagy egységben minden em
ber egy-egy pontosan illesztett 
fogaskerék. Mindenki munká
ja hozzájárul ahhoz, hogy a 
hatalmas munkaerőhiány elle
nére a pályaudvar a múlt évi 
eredményeket messze túlszár
nyalta. 

Sok múlik az embereken 

Az embereken múlt és mú
lik minden. Az összehangolt 
becsületes munkán. Ebben pe
dig elvitathatatlan része van 
a szakszervezetnek. 

Hogyan csinálják? Miként 
dolgoznak? Hogyan szerezték 
meg tekintélyüket a ferencvá
rosi szakszervezeti vezetők, 
aktívák? Ezekre a kérdésekre 
Szász Gergely szb-titkár ad 
választ. 

15 tagú szakszervezeti 
bizottságunk és mintegy 160 

aktfvánk képezi a mozgalom 
gerincét. Valamilyen formá
ban azonban csaknem minden 
tag részese a munkának. A 
vasutas munka sajátosságaként 
rövid, tömör értekezletek és 
főképpen sok személyes be
szélgetés módszerével juttat
juk el a tagságunkhoz határo
zatainlcat és ugyanúgy szer
zünlc tudomást a gondokról, 
problémákról. 

Nemrégen nagy szervező 
munkát végeztünk az általá-

nos műveltség növelését szol
gáló oktatás megszer.vezése ér
dekében. 838 olyan dolgozónk 
van, akinek még a 8 általános 
iskolai végzettsége sincs meg. 
Sajnos azonban legalaposabb 
szervezéssel sem tudtunk 25 
jelentkezőnél többet bevonni 
a tanulásba. Igaz, több százan 
vesznek részt különféle okta
tásba'n, de ez -a kudarc to
vábbi szívós munkára ösztönöz 
bennünket. 

Több területen azonban 
eredményekről .számolhatunk 
be. A nóbizottság sikeres ki
rándulásokat szervezett. Jó 
eredményekkel büszkélkedhet
nek szocialista brigádjaink. 
Az utazó személyzet célul 
tűzte ki, hogy elnyeri a szo
cialista üzemrész címet. A Gu
bacsi komplex brigád kitűnő
en szervezett munkája, a ba
ráti kollektíva munkára ser
ken tó légköre a jó gazdasági 
eredmények kútforrása lett. 

Javult az együttműködés 

A szakszervezeti munka 
eredményességének egyik 
alapvetó tényezője a szolgá
lati vezetőkkel kialakított 
együttműködés. Ma már el
mondhatjuk, hogy a szolgála.ti 
vezetők támaszkodnak a szak
szervezetre, figyelembe veszik 
javaslatainkat, észrevételein
ket. A múlt évben például 
felhívtuk a szolgálati vezetők 
figyelmét, hogy a vasútőrök 
bérezésénél nem az új rendel
kezések értelmében jártak el. 
:E:rveinket elfogadták és ren
dezték a fizetésüket. Ennek a 
híre hamar elterjedt a pálya
udvaron és jelen tősen növelte 
a s7akszervezeti bizottság te
kintélyét. 

Legutóbb a balesetvédelem-

rol beszélgettünk. Itt vetődött 
fel a gondolat, hogy az tíj vo
natkiséró öltöző és mosdó elé 
szükséges egy felüljárót építe
ni a balcsetves=ély elhárítása 
érdekében. Az erre vonatkozó 
javaslatot megküldtük a szol
gálati felsőbbségnek. 

Sok gondot okoz a szociális 
helyiségek elégtelensége. Ke
vés az öltöző, a személypá
lyaudvar dolgozóinale nincs 
WC-je. Hasonló a helyzet a 
nyugati rendező sarusainál is. 

A bizalmiak is helytállnak 

Sokirányú a szakszervezeti 
bizottság tevékenysége. Mint a 
titkár szavaiból kitűnik, az 
élet lüktető ütőerén állandóan 
figyelik, hol kell segíteni. Ré
szesei ennek a munkának a 
bizalmiak is. 

- ln ott élek az emberek 
között- - kapcsolódik a beszél
getésbe Csernus Tibor bizal
mi. - A mindennapi beszél
getések, jó baráti lcapcsolat az 
alapja annak, hogy a bizalmi 
minden7ől tudjon, hogy biza
lommal forduljanak hozzá 
örömökkel és 11ondokkal e1111-
aránt. A szolgálatban a tag
gyűlések után rngy a kirán
dulásokon mindig adódik al
kalom egy kis beszélgetésre. 
Ezeket kell jól kihasználni .  
Jelenleg a három túr között 
folyó nagy versengés a köz
ponti téma. Erről csaknem 
mindennap beszélünk. Mun
katársaimat hajtja a verseny
láz és lelkesen küzdenek az 
elsőségért. 

Bizalom és baráti közelség. 
Ez a mottója a ferencvárosi 
szakszervezeti aktíváknak. 

s,,ndor György 

A teladatten•eket vizsgál
va, ma még számos hiányossá
got tapasztalunk. Olyan pon
tok is bele kerülnek, amelyek 
megoldására már hivatalból 
történt intézkedés. :f:vente 
csak egy feladattervet adnak 
ki az év végén. Nem kísérik 
figyelemmel annak megvaló
sítását és menet közben nem 
helyesbítik, nem egészítik ki 
azt. Félévkor a kiegészítés el
marad és legtöbb helyen még 
felül sem vizsgálják, hogy mi 
valósult me az első fél év
ben. Ennek al nján nem is le
het hP.lyesbítést, kiegészítést 
kiadni. 

A legtöbb szolgálati helyen 
elmarad - az üzemi vállala
tok kivétel6vel -, hogy kt 
n11újt segítséoct a feladathoz, 
m�nnyi megtakarítás várható, 
menm/i újítási díjat ;avasol
nak az 1íjítólrn11k Tehát mind
azok a tényezők. amelyek ösz
t6nzik a dolgozókat a felada
tok megoldására. 

A jól elkészített feladatter
vek ismertetése mind a szak
szolgálatnak. mind a mozgal• 
mi szerveknek nag)·on fonto� 
feladata. Minden lehetőséget 
fel kell használni, hogy ml-

H elytele-n az a nézet ts, 'hog!J 
a feladatterveket nem lehet 
megoldani. E szemlélet ellen 
a mozgalmi szerveknek és a 
gazdasági vezetésnek eg11önte• 
túen kell fellépni. 

Ezt a munkát sokan csak 
kampányfeladatnak tekintik. 
A feladattervek megjelenése 
után felolvassák, kifüggesztik 
a hirdetőtáblára és úgy gon• 
dolják, ezzel megtettek min• 
dent. Akadályozza az elter• 
jesztést az Is, hogy a feladat• 
tervek kevés példányban ké
szülnek el, nem lehet írásban 
a dolgozók között terjeszteni. 
Jó propagandát pedig csak 

úgy lehet véqeznl, ha a techni• 
kai feltételeket u biztosítják. 

Most következik a feladat� 
tervek készítésének ideje. A 
jól elkészített feladattervek 
jelentősen segíthetik a moz• 
galom irányítását. :f:ppen 
ezért a mozgalmi szerveknek 
se!!ítenl kell ezt a munkát, 
hogy 1965-re minél alaposabb 
és Jobb feladattervek készül
jenek. 

Sebestyén János 

Még egyszer 
a temetési segélyekről 

A Magyar Vasutas 1964. 
szeptember 19-én megjelent 
számában foglalkoztunk a te
metési segélyek összegével és 
azok k ifizetési feltételével. 

Cikkünk megjelenése óta 
újabb probléma vet6dött 
fel, ami zavarja a te-
metési seg,élyek kifizeté
sét. Tlyen például, ha az 
eltemettető a temetés megren
dezésével idegen személyt bíz 
meg, s aki a temetési számlát 
nem az /St megbízó családtag
nak a nevére, hanem saját ma
ga nevére á.llittatja ki. 

Az idegen személy nevére 
kiállított temetési számla azt 
vonja maga után, hogy a tár
sadalombiztosítás, a 1/2 szá
zalékos OT A és a szakszerve
zeti tagság alapján járó teme
tési segély teljes összegét csak 
akkor fizetheti ki, ha a teme
tés összköltsége ennél több. Ha 

la, akkor a teljes összegű se
gélyek, vagyis 800 plusz 600 és 
a szakszervezeti tagság alap
ján 400 forint, összesen 1800 
forint is kifizethető. 

Az eltemettetés költségeit 
egyébként viselő családtag ké-. 
sőbb kérelemmel fordul ho:r;� 
zánk, hogy a szabályok szerin, 
járó összes temetési segélyelG 
kifizetését engedélyezzük. Er
re a társadalombiztosítási jog.l, 
szabályok nem adnak lehetősé
get. 

Ezért ismételten felhívjuk a 
figyelmet, hogy ha valaki a 
családtagja eltemettetésével 
idegen személyt biz meg, de a 
költségeket maga viseli, a te
metés megrendelőjének ne a 
megbizott idegen. hanem saját 
nevét írassa, illetve a temetésf 
számlát a családtag is sajü 
nevére álHttassa ki. 
Társadalombiztosítási 

viszont a számla összege keve- ------------
sebb, mint az egyébként kifi
zethető segélyek ecyüttes ösz
szege_ akkor csak a számla 
összege fizethető ki. 

Ha például !a blztosított 
apa elhalálozása után 1200 fo
rint temetési költség merül 
fel, és az eltemettetésről kiál
lított számla nem családtag, 
hanem Idegen személy nevére 
van kiállítva, 1200 forintnál, 
tehát .a ténylegesen felmerült 
költségeknél több nem fizet
hetó ki. Ha azonban valamely 
családtag nevére szól a szám-

40 éves szolgálati idó 
Bensőséges ünnepség kereté

ben búcsúztatták Dévaványa 
állomás dolgozó; a nyugalom
ba vonuJó Bakó János váltó
kezelőt, alti 40 éves szolgála
ti idejét Dévaványa állomáson 
töltötte el. Munkatársai érté
kes ajánd,ékokkal kedvesked
tek az ünnepeltnek. Bakó Já
nos az elmúlt évben konnány
ki tüntetésben részesült. 

Lehotai Györ17 
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Ne,n lehet11el. l.ülön érdel.eh 
i! 

.Hiért maradt le a minó.�égi versen,·hen a domhó�ári �somópont ? � 
� A tervszerúbb, valóban me

netrendsrerú vonat,közlekedés 
megvalósftás.'l. céljából az ószi 
forgalom során külön felada
tokat kaptak a legnagyobb 
csomópontok, közöttük Dombó
t'ár is. Persze, a külön fel
adatmegjelölést idézőjelbe is 
tehetnénk, hiszen a forgalom
ban szolgálatot teljesítő vas
utas számára aligha lehet ter
mészetesebb dolog, mint a 
tervszerűség, a vonatközleke
dési terv pontos teljesítése. 

A pontosság - a vasúton ez 

a legfőbb minőségi tényezó. 
Ezt a minőséget kerestük 
Dombóvárott. Hiába. Monori 
István állomásfőnök csak le
gyintett. 

- Mindent megtettünk, de 
nem megy. A pártszervezettel 
és a szakszervezettel karöltve 
mozgósítottuk az állomás dol
gozóit a tervszerűbb, ponto
sabb közlekedés megteremté
sére. Rengeteget dolgozunk, de 
a minós�gi mutatókkal nem 
tudunk megbirkózni. 

- Ök panasz1wdnak? Hát relni. A vonatkisér<5k meg l 
én mit szóljak?/ 22 gépem az órákig ott állnak a vonat mel- � 
elmúlt 24 órában összesen 5821 lett, és lesik-várják a moz- � 
percet ácsorgott a forgalom ht- donyt. Máskor meg az ál!o- � 
bájából. Késve kapjuk vissza más várakoztat bennünket fe- � 
a gépel(et, így mi sem tudunk leslegesen. � 
idejében mozdonyt adni. Gyak-

�S'Z'L'"""'E'" 6r, � ran előfordul. hogy kirendelik U, 1 u .  �Lur � a gépet, de néhány óra múlva ÉS BIZAL01lI � 
vissza/cüldik. mert nem készül 

� el a vonat · · ·  - Hol a megoldás? Hogyan � 

A GÉPELLÁTÁS NEM MEGFELELŐ 

Előjöttek itt 18 a problé- kellene javítani a két szolgá- � 
mák: a szervezettség hiányos- lati ág egyilttmúködését? � 
.ságai, az egyúttmúködés gyen- - őszinteség, bizalom kell � 
géi. Kitűnt, hogy a mozdony- tde. Az összefogásnak csak ez � forduló túlságosan szoros. Ha lehet az alapja. lfoek óta nem � 
valamelyik gép megkésik. ült össze például a két szolgá- � 

- Miért nem? - kérdeztük. 
- So� probléma gátol eb-

munka nem szerepel. De mi máris előáll a géphiány, ami lati hely párt- és szakszerve- � 
lenne, ha csak az előírt mun- elvben nlncs, de a valóságban zeti bizottstiga, hogy alaposan� 
kat végeznék el velük: a gép- annál gyakoribb. Egy-egy hi- megtárgyalja az együttmúkö- � 
cserét, meg a fékpróbát? ba azután százat szili, és hol a dés kérdéseit. Sokat segithetne � 

Az érkező elegy egyébként forgalom, hol a vontatás hibá- egy ilyen 6.�zinte megbeszélés. � 
Is nagyon vegyes. Mostaná- jából -, de késik, vagy elma- Feltétlenül. Hiszen a csomó- �  
ban nagyon ritka az olyan rad a vonat. pont feladatai közösek, de, ha � 

3 

Budapest-Tárnok között 

ben minket - válaszolt az ál
lornásfónök és sorolta is mind
járt valamennyit. - A gépel
látás nem megfelelő. Az ösz-
1;;ea!Zított szerelvények sokat 
t:árnak gépre. A késve érkező 
�·onatok is zavarokat okoznak 
a vonatközlekedési teri•ben. 
Az elegy ;elentős része Kom
lóról és Pécsbányatelepről nem 
a kijelölt számú vonatokkal 
érkezik. Dunaújvárosból „K''-
1zerelvenyként kellene érkez
nie a 6170-es és a 6166-os uo
natoknak. Azonban rendszerint 
csak 8-lO üres kocsi van ben
nük - minöség szempontjtiból 
ezek sem azámttanak vonat
Mk . . .  

vonat, amelynek rendezési Tapasztalhattuk. hogy ninc, két irányba „húznak", nincs � 
jegyzékében 1 0-15 kocsi egy- meg a kellő megértés az állo- haladás. Csak együtt lehetne � 
irányú feladással szerepel. más és a fűtőház között. Egy- jobban, gazdaságosabban doL � 
Rendsz.erínt 6-7 szerelvény más segítése helyett Inkább !;�:,,� H�zgz:i�;;;n 

�1;�! � Bud�pest
-:-

Albertfalva-Tá.rnok v�nalon önmúködő biztosito-
gurítása után áll öss7,e egy in- egymás hibájából „élnek". Ez "~ :: - á . lf l i I t - -duló vonat. Az irányvonatok a véleménye Kósa Józsefnek. problémát, annyi bizonyos, � berendezest szerelnek. Sz.a.bő P l cs Lengye a v s :van az un. 

persze, jobbak, de gyakran a fútőház párttitkárának is. hogy sok nehézséget eleve le- � vasbaktcr sZCTelésén dolgozik 
azokhoz is hozzá kell nyúlni. küzdhetnének. � 

Az ilyen vonatokat rendez
ni kell Dombóvárott, bár a v0-
natközlekedési tervben ez a 

Péc�bánya-rendezó például - Megtörténik nálunk, hogy Dombóvárott sem lehet kü- � 
1300 tonnás vonatokban kül- az állomás sürgetésére felelőt- lön állomási és külön fútőházi � 
di a szenet. Az ilyen vonatról lenül igér;ük a gépe.t. Azt érdek - csak egy: a vasúté! � 

mondjuk, hogy azonnal indul. " 200 tonnát le kell venni, mert pedig csak alékor kezdik sze- L J � 
424-es mozdony csak 1 100 ton- • 

� 
nával mehet be Pusztaszn- ,---------------------------- � 
bolcsra. A fennmaradó kocsi- 1( 
kat mindig Dombóvár kényte- E� .• _ - -6 'f t � len tárolni. '1 uer nlO!ZnOn ys!Zeni e y!Ze � 

G l'E1YGE ltfl.VÓSÉGI ER EDJIÉNYEK Október 19-én Előszállás és mú mozdonnyal és néhány te- � 
Dunaföldvcir állomás között az herkocsival találták szembe � 

Dom bóvár-állomás eddig el- jesítettük a 100 etkm-ten.•et. 527-es számú szelvényben ro- magukat. Arra a kérdésre: � 
ért „minőségi" eredményei na- Tovább is növelhetnénk ezt bogott már az 5028-as szám,í hOf111an kerültek oda, azt vá- � 
gyon gyengék. Október el.56 fe- az eredményt, de ke,•és a t.•o- személyvonat, amikor Márfi Zaszolták, ha�·· tolatnak. Mon- � 
lében a tel,en·onatok menet- nat. A ja i•ítási átlagot S szá- József mozdonyvezetó fénye- dani sem kell, hogy szabt.Jy. � 
rendszerinti indltásában csak zalék alatt tartj111:. ket pillantott meg a nyílt pá- talanul, hiszen az esemény � 
43,8 százalékot értek el. A vo- Láthatóan nem aratott s1- l)·án. Azonnal gyorsféket al- színhelye az elójelzótöl mint- � 
natközlekedési tervet a hely- kert ez a kérdésünk: kalmazott, és vészs!pjelzést egy 800 méter távolságra volt. � 
ból indított azerelt'ényeknél - Hány géprevi.rást oko- adott le. A vonatvezetö is ész- Bizony ezúttal Márfi Józs'!f � 
42,6 százalékra. az atmenő t•o- zott az utóbbi hetekben a fú- revette a fényeket, mert ml- mozdonyvezet•S és rntóje éber- � 
na.toknál 21,9 sztizalékra telje- tőház? re a szerelvény megál:t. már ségén múlott, hogy a két sre- � 
sítették. - Ki beszélt erról ? - csat- jelzőlámpájával ó is adta a relvény nem ütközött össze. 1 

Mennyiségi s,empontból tant fel a kérd zett. megállj jelzést. Amikor a v�s- 11 
nem lehet pimasz a dombó,·á- - Az állomáson panaszol- utasok leui;:ráltak a vona•ról, Gyulal Lá�zló � 

.�,. J·e=•eztük meg. és elóres!ettek nz 5099-es szá- Dunaújváros � riak munkájára. Sokkal töb- ....., · · · - .,, � Posta Mihály, Farsanir Ferenc és Lutai Vince szigeteli sín fú-
bet végeznek, mint tavaly. i---------�-'-------------------------------- ;-. 

Szeptember végéig 1714 vo- � rását végu 
nattal többet indítottak, mint � (Horváth Erika felv.) a múlt évben. Technikai felté-

E r r b g f g 1 � teleikről pedig csak annyit, gesz ev en na y or a om :::_,, ................................................ ,,, .... ,,,,,,,, ... , ... , ......... ,, ......... , ... , .................. ,, ... , ...................... , .......... ,, ... ,, ... , ...... ,,, ... , ... ,,, .................. ,,.., 
hogy az <illomás rég megérett 
a rekonstrukcióra . . . 

1 

k • k f f k Erről beszélt a gurítódomb _.., k 
Á omárom1a vá aszo ta 

11 t Pá t . I t á 
. ki Sturovón. a csehszlovák- Sturovóhan ,·avulnak az enniménve , 

�s�sa �z:�in� �o�gal�1 ti- magyar közös határállomáson 1 
- a legil letékesebbek hal lgatnak 

vatalnok, de többet tartózko- még a téli gondok foglalkoz- nebány prol,/émo azonban most is orvoslásra vár 
dik kint, mint az íróasztal tatták a CSD és a MA V dol
rnellett. gozóit, amikor legutóbb" ott 

- Jól dolgoznak az embe- jártunk. Most tíz hónap után, 
rek itt a guritónál - mondat- az őszi nagy feladatok fináta, miközben a sarusokat fi- !éjában érdemes visszatérni és gvelte. hogyan fogják meg a 
kocsikat. _ Ha nekünk több rövid bepillantást nyerni a 
és hosszabb 1,ágányaink len- közös vasútlrányító munka 
nének. minden mennviségű mindennapos gondjaiba. 
elegyet fel tudnánk dolgozni. 
Nincs irányváganvunk a cu
korrépával rakott kocsik, a 
dunaújvárosi elegy, az üres 
kocsik, vaZ.1mint a leadási. ko• 
esik számára. Emiatt gurítás 
után ts keuerednek a kocsik, 
, 114 tetszik, ha nem. slktola
tással kell útra.kész állapotba 
hoznunk a szerelvények töbh
aér,ét. 

Ha már a problémáknál tar
tunk. arról Is szóljunk. hogy a 
leittöbb mozdonyvezető mosta
nában - mióta a túlsúly szá
mukra nem prémiumténye7.Ó 
- megköveteli az egységes 
terhelésre vonatkozó szabályok 
szigorú betartását. Alapjában 
véve igazuk van, de némelyik. 
14.,ian már „dekára" méreti a 
tionatját. Másfél óráig vitat
k02>0tt lee-11tóbb az egyik moz
donyvezető, mert vona+ja 9M 
tonna volt. a Bátaszék felé 
srerlnte előírt 900 tonna he
lyett. Végül azért mégis meg
értette, hoey tévedett, hiszen 
424-es gépével 950 tonnát vi
hetett volna Bátaszék felé. 

Az ilyen esetek is hátráltat
ják a munkát, csakúgy, mint 
az a 411-062-es tartalék, ame
lyik legutóbb két egymást kö-
1>etó éjszaka bement javításrc, 
a fűtőházba. de újra csak hi· 
básan jött ki. 

MIT MONDANAK 

A FÚTÓHÁZIAK 

A csomóponti verseny má
sik fó érdekeltje a fútőház. KI
váló mozdonyvezetők és fűtők 
egész sora dolgozik Itt. A 
mennyiséggel náluk sincs 
probléma. A fútőházfőnök bi
zakodó hangon nyilatkozott az 
eredményekről. 

- Eddig egymillióval túltel-

Közös gond 
a von6eróhiány 

Az állomás beruházása még 
nem fejeződött be, az építke
zések jelenleg is folynak. Igy 
a technikai, .űszaki előfelté
telek még nem teljesek ahhoz, 
hogy Sturovo maradéktalanul 
betölthesse közös határállomás 
szerepét. A CSD és a MA V 
dolgozóinak ezért minden ed
diginél többet kell tenniök 
különleges feladataik sikere 
érdekében. 

1963. nyarán Sturovóban el
sősorban a késedelmes szál
lf tmánytovábbítás következ
tében nagy mennyiségű 
csehszlovák importáru ment 
veszendőbe. Az elegy átlagos 
várakozási ideje a 24 órát is 
meghaladta. Ma 4-6 óra után 
tovább mennek a szállítmá
nyok. Bár ez az eredmény sem 
tekinthető véglegesnek. Szer
vezettebb vonóerő ellátással 
mindkét oldalon van lehető
ség az összeállított, llletve át
menő vonatok várakozási Ide
jének további csökkentésére. 
Különösen sok múlik Sturovo
állomás dolsozóin, hiszen 
gyakori, hogy a vonatot to
vábbító MAV-mozdonyok 
elegy hiányában gépmenetben 
kénytelenek visszafordulni. 

A nyáron a romlandó áruk 
jegelése sokat javult. A jég
ellátás jobb megszervezése, a 
jegelő vágányok pontosabb 
kiszolgálása minimálisra csök
kentette az áruromlást. A CSD 
érdemeként emlegetik a meg
hibásodott kocsik jav:ító vágá
nyokra történő gyorsabb be-

állltását és kihúzását, a javí
tások gyors ütemét. Tehát jó
formán teljesen megszűnt a 
tavaly még jellemző szerve
zetlenség. 

Nagy Kálmán CSD állomás
főnökhelyettes figyelemre 
méltó statisztikát mutat. Je
lentős tejlódésr61 beszélnek 
a számok. Sturovón a cseh
szlovák va utasok már az 1970. 
évi kocsinormának megfelel6 
mennyiséget dolgozzák fel. 

- Sturovón nincs szezon
idószak, itt egész évben nagy 
forgalom van - mondotta 
Lengyel Ottó, a magyar kiren
deltség vezetője -. Napt 
2000-2400 vagont kell a ma
gyar kirendeltségnek feldol
gozni. S hogy vasutasaink eró
feszitéseit még hitelesebben 
érzékelhessük, íme néhány 
példa a sok közül. 

Naponta 20 pár vonat 

A négy MAV rendeltetésű 
fogadó vágányra naponta 20 
pár vonat érkezik. Szinte le
hetetlennek tűnik ezt a ren
geteg kocsit a technológiában 
előírt időn belül feldolgozni, 
a vonatok ugyanis löketsze
rúen érkeznek. Dolgozóink 
azonban Igyekeznek, minden 
mozzanatot kicentiznek, a per
cekért, a másodpercekért Is 
harcolnak. 

Valóban nem irigylésre mél
tó a Sturovóban dolgozó ma
gyar vasutasok helyzete. 
Gyakran megtörténik, hogy 
lejárt, fővizsgás kocsikban 
érkezik szállítmány. Augusz
tusban 10 nap alatt 43, októ
herben egy hét alatt 13 ko• 
csiból kellett az árut átrakni. 
Rengeteg Idő, tetemes összeg 
megy így veszendőbe. 

Még mindig magas a szám
adás nélkül érkező kocsik szá
ma. Megtörténik, hogy napon
ta 8-10 Ilyen kocsi érkezik. 
Ezek átlag 4-5 napot várnak 

fuvarlevelükre. Addig a CSD 
-, érthetóen - nem veszi át 
a szállítmányokat. Mennyivel 
jobb lenne, ha a vonatokat 
összeállító állomásokon a vo
natfelvevők egyeztetnék a ko
csikat a számadásokkaL 

Megoldásra váró 
problémák 

Ahogy jártuk az állomást, 
feszített erővel zakatoló gépe
zetnek tűnt előttünk a MA V 
és CSD vasutasainak össze
hangolt munkája. Felelősség
gel beszéltek eredményeikről, 
nehézségeikről, s mivel az ál
lomás fejlődésének tükrében 
tárultak fel a még megoldásra 
váró problémák, a közös cél 
érdekében szóltak. 

Lapunk október 5-i szá
mában „Határozottabb mű
szaki, szervezési intézkedé
seket" címmel cikket közöl
tünk a komáromi vasutasok 
munkájfu-61. A cikkre Molnár 
István, állomásfónök wUaszolt 
szerkesztőségünknek. Válaszát 
kivonatosan közöljük. 

A bírálatból tanultunk -
írja. - Dolgozóinkat a meg
levő lehetőségek jobb és 11Jaz-
daságosabb kihasználására 
mozgósítottuk. Az állomás 
dolgozói é.s vezetői mindent 
elkövetnek, hogy ne csak a 
mennyiségi tervet teljesítsék, 
hanem a minőség! tervünk is 
jobb legyen. A csomóponti kil
löncélkitűzéseket a helyi s=
vekkel megtárgyaltUk és meg
határoztuk a tennivalókat. 
Sajnos, a villamosforda-gép 
hiánya miatt nem tudunk 
előbbre lépni. Ezt a problé
mát csak az igazgatóság tud
ja megoldant. A helyi fűtőház 
segítsége sem hozta meg a kí
vánt eredményt. Brigádveze
tőink helyesen látták az új 
menetrend óta történt megtor
pan.ás o.l<át. 

minden tényezónket élüzem
szinten teljesítettük, Teljesít
ményeink fokozatosan növe
ked tek, azonban a májusban 
életbe léptetett menetrend 
változásánál a Budapest-He
gyeshalom közötti vonalon az 
igazgatóság megszüntette a 
gőzvontatást. Az elvont gó:z.gé
peket villanygépekkel még a 
mai napig sem pótolták. A 

menetrend szerint összeállított 
vonatok gépre vártak és vár
nak. Ezek felborítják az állo
más jó technológiájá.t. Emiatt 
a tehervonati menetrendsze
rinti indításban a III. negyed
évben csak 67 százalékot ér
tünk el. Allomásunkon nem 
egyszer dugulások keietkez
nek. Dolgozóink munkalendü
lete ennek ellenére sem lan
kadt, de az igazgatóság segít
sége nélkül nem tudunk 
előbbre jutni. 

(Egyetértünk a komáromiak 
seg!tség sürgetésével. A komá
romiak válaszával egy időben 
vártuk az igazgatóság intéz-
kedését is. Ezt azonban 
még nem kaptuk meg. 
- A szerk.) 

A munka megjavítása érde
kében vetették fel azt is, hogy 
még nem egészen a kijelölt 
technológia! időn belill törté
nlk a vonatok beállítása, ki
húzása, a kocsik klsorozása. 
Az irányok szerinti vonatren
dezés iem oldódott meg. A 
közös szolgálati épillet előtt 
az építkezésből visszamaradt 
mély árok tátong. A vágányok 
között kocsialkatrészek, papír, 
csomagolóanyai? hulladék ék
telenkedik. A MAV részére 
épült ú; felvételi épület folyo
sóin feltöredezett a kövezet. 
A hiányzó kilincsek, betört 
ablakok i., pótlásra várnak, 
hiszen a tél már a küszöbön 
áll. 

A budapesti igazgatóság Itl. r-----------
és IV. osztályának képviselői 
kérésünkre a helyszínre jöttek 
és megállapították a vill4mos
gép-szükségletet. De a IV. 
osztálv képviselője azt is kö
zölte, hogy a villanygépek s?á
mát nem tudják növelni. Ezért 
javasolta négy 411-es sorozatú 
gépnek a győri f\°ltőházhoz va
ló visszadirigálását, majd fel
kérte a m. osztály képviselő
jét, hogy az üizyben !nté2iked
jen a Vasúti Főosztályon. Az-

A közös határállomási mun- óta némileg javult a villamoskában becsülettel helytálló gépek biztosítása. de még 
vasutasok joggal várják fenn- messze vagyunk a menetrendhatósági szervelktől, hogy szerinti fordák betartásától. ezekkel a hatáskörükbe ta,-to- Legfeljebb egy-két v!llamoszó „apró" kérdésekkel is be- vontatású vonatunk tud mehatóbban foglalkozzanak. An- netrend szerint Indulni a töb-nál Is inkább, mivel a Magya, 

J 
bl vonat gépre vár. Vasutas 1964. január 1-1 szá

mában már felvetett néhány 
1

1963. évi tervilnk teljesítése 
hasonló problémát. alapján., az MT-SZOT Vörös 

Vándorzászlniát nyerte el kol-
Várkú,t Mlklós lektívánk. 1964 első felében 

Szakszervezeti 
tisztségviselők kitüntetése 

A Nagy Október; Szoclalis• 
ta Forradalom 47. évforduló
ja alkalmából a szakszerveze
ti mozgalomban több éven át 
kifejtett kiviiló munkája ells
meré.;éül a Munka Erdemrend 
ezüst fokozata k:itünteté5ben 
részesült Bán Istt,án, a Vas
utasok Szakszervezete szerve
zési és nevelési osztályának 
vezetöje. 

A Munka E:rdemrend bronz 
fokozatát kapta Kisbódls Já
nos, a Vasutas:>k Szaks,erve
zete Baranya megyei bizott
ságának munkavédelmi fel
ügyelöje, és Török Ferent! 
Püspökh�ánv állomás szak
S7.ervezeti bjzottságának tit
kára. 
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Tágas előtér, rendezett gyári 
főútvonal, az utak mentén zöld 
szegélyű parkok, serdülő fe
nyócserjék, rend és tisztaság 
fogadja a belépőt az Északi 
Járműjavítóban. A 4-5 év 
előtti sáros út helyett, beton
járdán kopog az ászi eső. A 
kormos, üszkös falak, az ösz
szedobál t \'ashulladékok hal
maza és az aprócska rozoga 
faszuterénok emlékek ma már. 
Önkiszolgáló étterem, modern 
Diesel-motorja,·ító csarnok, 
múszaltváltás után tágas, hi
giénikus mosdó és öltözősorok 
jelzik több osztályon a válto
zást. 

Igen, ez tagadhatatlanul vál
tozás. A fejlesztéshez anyagi 
támogatást kapott a jármű
javító műhely kollektívája. A 
második ötéves terv négy esz
tendejében közel 100 millió 
forintot fordíthattak a fejlő
dés követelményeitől koráb
ban messze elmaradó üzem 
beruházási, felújitási tervei
nei- megvalósítására, a terme
lést elősegítő korszerűbb gé
pek beszerzésére, múhelyré
szek részleges, vagy teljes 
rekonstrukclójára. Több száz 
új szerszámgép, termelési é$ 
kiszolgáló eszköz került ava
tott kezekbe. Traktor, pótko
csis vonta tó, targoncák, villa
mos emelők, két tucatnál is 
több különféle daru lépett a 
termelésbe a fizikai munka 
könnyítésére. 

A fejlődés mutatója 

Az állami erőből történt be
ruházás és felújítás mellett fi

gyelmet érdemel az üze1:i 
munkásainak és műszaki ér
telmiségének hozájárul2.>.a fa 
a termelés növeléséhez. A 
f.ejlődés legfőbb mutut.6ja, 
hogy négy év alatt az egy dol
gozóra eső évi termelési érték 
3Q OOO forinttal nött és több 
mint 10 százalékkal csökkent a 
termelés önköltsége. 

A dolgozók tömegesen is 

reszt vettek a műhelyek r1.ond
jének, új munkahelyi kilrnye
zetének egészségi és eszkti
kai képének kialakításaban. 
Négy év alatt több mint 
100 OOO társadalmi munkaórát 
fordítottak parkosításra. S 
közel 20 OOO társadalmi mun
kaórát az üzemen belül el• 
avult, a termelési és szállítási 
folyamatokat hátráltató léte
sítmények, rozoga épületek le
bontására, a hulladék eltaka
rítására, az üzemen belüli 
fásításra. 

A termelési eredmények és 
a gazdaságos termelés követ
keztében az év végi nyere
ségrészesedésből 22,6 napot 
fizettek ki legutóbb. Az idei 
Ut. negyedévi termelési ta
nácskozásokon a gazdasági 
vezetők az I. félév termelési 
eredményei alapján arról tájé
koztatták a dolgozókat, hogy 
12 nap nyereségrészesedés már 
biztosított. 

Amin még javítani kell 

A fejlődés, a büszkeségre is 
jogosító eredmények mellett 
gondjaik is vannak az üzem 
vezetőinek és dolgozóinak. Ja• 
vítaniok kell az ütemes ter• 
melést, a munka minöségét, és 
rövidíteni az átfutási időt. 
Ezek a legfontosabb tenniva
lók között szerepelnek. 

MAGYAR VASUTAS 1964. NOVEMBER lf. 

A darabszámos és dekádter
vek teljesítése még mindig 
a negyedévek és hónapok utol
só dekádjára tolódik. Augusz
tusban az AC jav!tásos villa
mosmozdonyok minden da
rabja a hónap utolsó dekádjá
ban hagyta el a műhelyt. Pe
dig egy-egy villanygép terve
zett forgalmi visszaadásához 
jelentős gazdasági érdekek fű
ződnek vállalati és népgazda
sági szln ten egyaránt. 

Ez örvendetes dolog. Min
den bizonnyal ennek is ré
sze van abban, hogy az utóbbi 
időben javult a munkafegye
lem. A fegyeTmi eljárások szá
ma négy év alatt 70 százalék
kal, a munkafegyelmet sértök 

Ezek is az őszi  gondokh oz tartoznak 

• Több járműtípus javításá
ban kedvezőtlenül alakult az 
átfutási idő. A villamosmozdo
nyok AC javításának átfutási 
ideje 16,4 napra nött és túlha
ladja a terv elöirányzatát. A 

4-5 tengelyes motorkocsik ja
vításában közel 20, a Diesel
mozdon11 főjavitásánál é:i C 
javításánál 16 nappal túllépték 
a terv elóírásait. E mutatók 
tekintett:bc,n az előző évi tel
jesítm�'lyeknél is rosszabbat 
mutat a jelenlegi. Egyes rész
lege:kben a munkaszervezés és 
az anyagellátási munka javí
tását különösen sürgeti ez a 
helyzet. 

Javult a munkafegyelem 

A Diesel-mozdony javító
osztály múheiybizottságának 
falltáb!áján a szakszervezeti 
bizottság legutóbbi ülésének 
határozatait olvashatjuk. ,.Fe!
Zcndülőben a szakszervezetl 
1nunka11 

- j-=-•gyzi meg a gyár 
egyik régi dolgozója. 

száma egyharmadtira, a tár- Gyakran találkozunk azzal a 
sadalmi tulajdon ellen vétők megállapítással, hogy a meg
száma hetedére csökkent. növekedett szállítási feladatok, 

Több évi huza-vona után elmossák a határokat az eddig 
megindult az első üzemi álta- megkülönböztetett őszi és 
János iskola is. Térképek, fa- egyéb szállítási Időszakok kö
litáblák tarkítják munkaidő zött. Ugy is szokták mondani, 
után az üzemi étkezdét. 52 hogy nálunk egy összefüggő 
munkás ült iskolapadba a őszi csúcsforgalom alakult ki. 
gyárkapun belül, hogy elvé- Nem akarunk a megállapítá
gezze a VII., VIII. általános sokkal részkérdések vitájába 
iskolai osztályt. Csak 52!? Pe- bocsátkozni, mégis meg kell 
dig 500-nál is többen vannak mondani, hogy belátható ideig 
a 45 éven aluliak, akiknek a to�,Jbb,·a ís az őszi forgalmi 
szükség, koruk és fejlődö üze- idöszak lesz az, amely alatt 
mük egyaránt tanácsolja, hogy a vasutnak a legnehezebb fel
pótolják a hiányukat. adatokat kell megoldania, 

A magasabb képzettség mert a nagyobb szállítási fel-
megsze�zésén ennél többen fá- adatok mellett a munka vé�
radoznak. Technikumban 170, rehajtásának a feltételei 1s 
gimnáziumblln 49, egyetemen I nehezebbek. Ezekre a körül
és fóis!:o!án 35, mt1::za7:i m!ln- 1 ményekre szeretnénk felhívni 
kásakadémián pedig 150 do!- azoknak a figyelmét, akik bár
gozó tanul tovább. A második, mely fokon, akár mint irá
harmadik szakmunkásképesí- nyítói, akár mint végrehajtói 
tés megszerzése, a technika I minőségben vesznek részt e 
elsajátítása, a technikus- nagy ielentőségú vasúti feladat 
végzettség megszerzése, a ellátásában. 
könyvtárat rendszeresen lá
togató 600 dolgozó követendő 
út. Ez vasutunk és valamennyi 
műhelyünk jövője. Járjunk 
bátrabban ezen az úton, má
sutt is. 

Kovács János 

Nagyobb gondot 
az oktat6sra 

A szállítási feladatok jobb 
és gyorsabb elvégzése érdeké
ben hozott intézkedések legfel
jebb csak azt biztosítják. hogy 

l a bázisidőszakhoz viszonyítva 

Csehszlovák vQsutasok Hatvan a'lloma'son ; 
több ton�a áru elszállltás�ra 

· van lehetoség, de a vonalamk 

versenyben áU=k egymással, 
s közben tapasztalatcseréken 
bóvítik szakmai tud,1.ukat. 

Augu.<ztusban a hatvaniak 
látogattak eJ Kassára, október 
végfo pedig a kassaiak tettek 
viszonUátogat�ist Hatvanban. 

telítettségének, a vonatok ren
dezésének, az állomások vo
na tfogad:'.sának nehézségei 
ugyan úgy fennállnak, mint a 
bizis!dfuza !tbnn 

Ha a számszcrú pontosság
gal kiszámítható teljesítmény-

növekedéshez még hozzászá
mítjuk az időjárás okozta ne
hézségeket, láthatjuk, hogy a 
vasút szállitási feladatait to
vábbra is e!sősorban a vasuta:i 
dolgozók még ;obb, áldozato
sabb munkájával lehet megol
dani. 

Ilyenkor ősszel már számol
ni kell azzal, hogy a napsüté
ses, kellemes, tiszta időjárás 
órák alatt kedvezőtlenre for
dulhat. Ezekre minden okta
tás és szolgálatváltás alkalmá
val fel kel! hívni a figyelmet. 
Annál is inkább, mivel a ta
pasztalatok szerint a vasuta
sok jelentős része ilyen hely
zetben szinte mindig a legna
gyobb bizonytalanságról tesz 
tanuságot. 

A távolbalátás korlátozott
sága esetén nehézséget okoz, 
hogy sokan vanak, akik nem 
ismerik a szabályokat, vagy 
egyszerűen nem akarják azo
kat alkalmazni. Az ilyen ma
gatartás feltűnő módon ma
gán hordja a felelőtlenség, a 
tudatlanság bélyegét. Ha a 
cselekedet tudatos, akkor an
nak ellcövetője a legnagyobb 
bűnözők egyikévé válik, mert 
a távolbalátás korlátozottsága 
esetére előírt szabályok be 
nem tartásánál nem lehet na
gyobb mértékben veszélyeztet
ni az emberek életét, testi ép
ségét és a népgazdasági érté
kPket. 

Ne kock6ztassunk 

Hazánk területén nem olyan 
sok a ködös napok száma és 
azok nem terjednek ki egy-

szerre olyan nagy területekre, 
hogy a távolbalátás korláto
zottságának elmúltával foko
zott munkával ne lehetne rö
vid idő alatt pótolni azt, amit 
a korlátozott távolbalátás ide
jére elóirt szabályok betartása 
okoz. F;ppen ezért értelmetlen 
koclcáztatni. Ha a távolbalátá, 
korlátozott. fokozottabban 
szükség 1.•an az előírt szabó,. 
l11ok betartására. 

A távolbalátás korlátozott
ságának idején a dolgozók kö
zül sokan elvesztik a más kö
rülmények között természetes
nek tartott távolsági és idő
becslő képességüket. Ha vala
ki ilyen helyzetbe kerül, an
nak azonnal meg kell tenni 4 
szükséges intézkedéseket, hogy 
a vonat menetének lassításá
val va1711 esetleg annak me11ál
litásával is, minél rövidebb idei 
alatt visszaszerezhesse tájé
kozottságát. 11:rdekes, hogy 
erről a távolbalátás korláto
zottsága idején sokaknál be
következő rendkívüli állapot
ról mindenki tud, de senk:l 
sem beszél róla. Pedig nem 
ártana a fokozottabb felvilá
gosítás, mert nagyon sokba ke• 
rülhet a szabályok be nem tar
tása, a jelzők és jelzések meg
figyelésének az elmulasztása: 

Ezúton is felhívunk minden• 
kit, de különösen az oktató
kat, hogy a téli forgalmi mun
kát nehezítő természeti nehéz
ségeket körültekintéssel, jó 
felkészítéssel igyekezzenek el
lensúlyozni. 

Fehérvári József 
a VBO vezetője 

A hatvani vasútállomis vo
r.atkiséruinek kezdemé.,yezé
sére, ötJt•es E::erzüdés jött lét
re ez á!fom1s von.atkiséró szo
da:itta briaá.dja és a kassai 
vrz.;ú.táHom�s vonatkísérő szo
ciall8ta brigádja lcözött. A 
:,2.�r1,líd..;s frlelrPé�n január 1-
t5! a kd orszá;; e két állomá
s..:nak szocialista brigádjai 

Szücs Ferenc 
flatvan 

Ámokfutó targoncavezető 
Szakszervezeti aktivisták 

az őszi forgalom sikeréért 
Baranya megyei tapasztalatok 

Az elmúlt hetekben szak- vaslatot, értékes munka!el
sz:orvezctünk szervei Baranya ajánlást eredményezett. 
megyében is legfontosabb fel- Nem is maradt el ezek ha
adatukrrak tekintették az öszt tá�a. Pécs- és Sásd-állomáson 
szállítási tervel( végrehajtásá- például, ahol korábban nem 
nak segítését. E munka irány!- érték el a kívánt eredmé
tói a szakszervezeti bizottsá- nyeket, ma már csak néhány 
gok mellett elsősorban a köz- tized százalék hiányzik az él

gazdasági bizottságok voltak. ürem feltételek teljesítéséhez. 
Hasonló a helyzet Mohács-

Tapasztalataik, a szolgálati 
helyek többségének javuló 
eredményei alapján megálla
pítható, hogy eredményesen 
mozgósították a dolgozókat az 

őszí forgalom sikeréért való 
munkálkodásra. Hasznos volt, 
hogy a közgazdasági bizottsá
gok már augusztus folyamán 
az egyes szolgálati helyek 
eredményeinek tükrében ele
mezték az őszi feladatokat. 
Ennek alapján készítették elő 
a harmadik negyedévi terme
lési tanácskozásokat. A gon
dos előkészítés számos jó ja-

állomáson ls. A pécsi fíitőház
nál ;ól segítette a szakszer
vezeti bizottság a mozdonyfel
használási mutató teljesítését. 

Szólni kell arról a hiányos
ságról, hogy több szakszerve
zeti bizottság a megszervezés 
segítése után magára hagyja a 
szocialista brigádokat. !gy az
tán későn veszik észre, hogy 
a naplót nem vezetik, az ér
tékelés nem folyamatos -, a 
munka reális elbírálása aka
dályokba ütközik. A verseny 
nyilvánosságának biztosításá
ról sem szabad megfeledkezni, 
mert az eredmények értéke

.,.'l nu,nbu,:é,lel,ni felügyelői, leljt·gyzéseibűl 

A vasúti föosztá!yon tar
tott tervbir lati érti?kcz!ete
ken arról gyózootUnis: meg, 
hogy a tervezésre feljogosí
tott 6zervek e ten:eket a terv
birá!ó értz1:czlere1.: előtt 
municaL•édelmi s:zempontbr,l 
nem ellenörzilc. Ez abból 
adódik, hogy több hrc,lyen 
még ma sem hajto�ták vég
re a 34 1963. évi törvén ·ere
jű rendelet alapján módosí
tott !\furtka '1 örvénykönvv és 
ennek Vasúti végrehajtási 
utasitcis 1 §. 2. pontjának eló
írásait. 

Az idézett rendelet elo
írja: .,A dolgo;ók evészsJ
ges és blztor:ségos munka
feltételeinek bi.t1;.ítása ér
dekében a tervezésre feljo
gosított szervek vezetöi - fe
lelósségül: érintetlenül ha
gyása mellett - Létszámul.-
ból munkcwédclm! szalcta-
nácsadó mérnököt (techni-
kust) tartozna/e /djelölrti és 
trásban megbízni a készülő 
tervek munkavédelmi és 
egés:ségün,,i szempontból tör-
ténő felülvizsgálata, va'a-
mint a tervczé.,/,ez szü 1c-
séges sZ<?ktanács,adás cél-

-------------, iából". 

Soját kárán tonult 
A fentiek hiányában a ter

vek munkavédelmi szem
pontból sok esetben nem 
megfelelőek, átdolgozásra szo
rulnak. Ez többletmunkát 
jelent, ugyan&kkor hátrál
tatja a kivit�lezés megkez
dését. Ilyenko1· a befejezési 
határidö elhtlri.ódik, emiatt 
egy-egy bete1"1"ezett létesít
mény kivitPlezésének ideje 
eltolódik. Helyes lenne. ha 
a ten•ezésre feljogosított szer
vek vezetői intizhednének a 
munkavédelmi szaktanács-

tesi épitési fő11őkseg mun• 
k.:.védelmi tevékenysége »ok 
go,1dot okozott munkavédel
mi felügyelósé�ünknek és me
grei SZ�Teinknek. Legutóbbi 
ellen.Srzé.sűnk tapasztalatai 
arról győztek meg bennüo
ket, hogy a főnökség Ille
tékesei olcultak a birálator,. 
ból és a kiskunhalasi fűtő
ház építésénél történt halá
los balesetből. Örömmel lát
juk, hogy Fehér István ve
ze\őmérnök alapos, elemző 
munkát végez a bekövetke
zett balesetek okainak f�l
deritésében. 

* 
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----------------------------1 lése nélkül nincs igazi verseny. 

Zalaegerszegen októbec 27-
én BiCJJkei József váltó:.isztí
tót szerencsés kimenetelú bal
eset érte. A baleset azért kö
vetkezett be, mert Bicskei Jó
:z:sef a líra vágányon váltókat 
tisztított és egy ellökött k� 
csicsoport után nem nézett 
körül, hanem tovább folytatta 
a munkát. Szerencséjének kö
szönheti, hogy a következő 
kocsicsoport úgy lökte fel, 
hogy beesett a két sínszál kö
zé és ott meglapult, míg a 
tartalék megállt. 

adók mielőbbi kijelölésére, 
illetve beállítására. 

perckor a székesfehérvári jár• 
mü}av,,ó egyik. al;kumulá!o
ros targoncája versenypály<i
nak tekintette o z á!lomá:i és 
fíí.tőház területét. Súlyosbí
totta a körülményt, hogy a 
beépített területen előírt 4 
km 'óra sebesség helyett a kb. 
10 km-rel száguldó targon
cán egy fiatalkorú dolgozó 
állva utazott, aki „az éle
sen vett" kanyarban csak 
segítséggel maradt meg a ko
csi platóján. A targoncave
zető versenyre kelt egy 375-
ös sorozatú mozdonnyal és 
az előtt mintegy 10-15 mé
terre tudott csak átvágni. A szakszervezeti bizottságok 

Baranya megyében idejében 
felismerték a társszolgálati 
ágak és a szállíttató vállalatok 
szakszervezeti bizottságaival 
való ;ó kapcsolat kiépítésének 
szükségességét. Sokat segít ez 
a vasárnapi és éjszakai rako
dás megszervezésénél. Abban 
például, hogy Pécs és Mohács
állomások szocialista szerző
dést kötöttek az AKÖV-vel, 
jelentős szerepük volt e szol
gálati helyek szakszervezeti 
bizottságainak. 

Feladat az év hátra levő ré
szében is bőven akad. Az ed
diginél hatékonyabb mozgósító 
munkát kell végezni a sze
mélyvonatok menetrendszerű
sége, a vonatok átlagos terhe
lése, valamint a fajlagos szén
fogyasztás javulása érdekében. 
A munkaverseny szervezése 
során arra Is jobban kell 
ügyelni, hogy a jutalmat min
dig azok kapják, akik a leg
jobban dolgoznak. Gondoskod
janak a munkaverseny nyilvá
nosságáról és segítsék a mun
kafegyelem megszilárdítását, a 
balesetmentes szolgálatot. 

(1 -:- j) 

A figyelmetlenség, a gon
datlanság majdnem az életébe 
került. Az ijedtségen kívül 
azonban semmi baja nem tör
tént. Ezúttal saját kárán ta
nult, de mások is okulhatnak 
a történtekből. 

Markos József 
Zalaegerszeg 

Foko!ISoUabb 
ellenÖrt,sést 

Budapest Déli pályaudvaron 
többsZör kétes külsejű fiatal
emberek molesztálják a dol
gozókat. A rendőrség figyel
mét már számtalanszor felhív
tuk erre, hiszen ennek súlyos 
következményei is lehetnek. 
Október 28-án este például 
három huligán szemtelenke
dett a kocsimúszak nődolgo
zóival. A nődolgozók védel
mében közbelépett Amfer Já
nos lakatos is. Erre Amfert 
tettleg bántalmazták, s jobb 
oldalába kést szúrtak. A men
tők életveszélyes állapotban 
szállították kórházba. 

Foki István 
Budapest 

* 

A pécsi igazgatóság a vo-
nal ok rendezésének gyorsabbá 
létele érdekében Dombóvrir 
állomáson egy gurítóvágány 
építését vette tervbe. Az 
igazgatóság - mint generál
tervező - beruházási prog
ramjában és az ezzel kap
csolatos költség-előirányzat1-
ban arra már nem fordilott 
gondot, hogy az ott dolgo
zók részére a balesetmentes 
munkához sziik,<éges tér�l
lágitás biztosítva Legyen. 

Lehetséges, hogy nem a 
gondosság, hanem a terve
zési irányelvek kellő isme
retének hiányál'ól van szó? 

* 

Munkavédelmi felügyelósé-
günk októberben munkavé
delmi ellenőrzést tartott a 
debreceni ;ármújavitóban. A 
balesetek megelőzése érde
kében kifejtett eredmény� 
munkáiukért Váczt Mihályt, 
a szakszervezeti bizottság 
munkavédelmi fclügyeJoJét és 
Hegedüs Ernőt, a vállalat 
biztonsági megbízottját meg
dicsérjük. 

* 

Az elmúlt években a szcn-

Ezúton is szeretnénk az 
ámokfutó targonca vezetőjé
nek tudomására hozni, hogy 
az őt igazoltatni akaró lgenis 
illetékes volt az igazoltatás-
ra. 

* 

Felhivjuk a fi;,;yelmét a 
debreceni építési főnökség il

letékeseinek az I. sz. építés
vezetőség bale etvlzsgálati 
munkájában tapasztalt mu
lasztásokra. A rend57,erps el
lenőrzés elmaradása és az 
1962. ev, 20. sz. Hivatalos 
Lapban megjelent 1 1 0  7991 
1962. I 13. C. rendelet ,•égre
hajtásának elmulas-táM miatt 
a mai na))ig 10 olyan TX-�s 
kórisméjíl baleset nem nyert 
tisztázást, illetve kir;izsgá
lást, melvekre az em1ifett 
re 11delet viláoos int!zfredést 
tartalmaz. De ui;tvanez a 
helyzet 88 dolgozó VIII. kór
isméjú sérülésénél, melvek
ről szintén nincs tlsztáz,·a 
hol. miként történtek. Te
kintve, hogy a tőnök•ée: és 
&Z építésvezetőség is Debre
cenben székel. az ügy g,.·or
san tisztázható és a hiá
nyosság is megszüntethető. 
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Yasutasok az Erkel Színótizóan 
9ára haaománYomá vált 

mér a vasutasok körében az 
operabérlet. Az indulásnál, 
1960-ban sdkml féltek attól, 
hogy az éjjel-nappali sznlgála
wt teljesttő. az ország külön
bö2l6 részében �ó vasutasok 
nem�ik. 

Nem így lett! 
Az operaelőa.dásoka,t láto

ptx'i vasurtaso.11: száma évról 
évn! nő. 1963/64-es idenyben 
1150 bérlet kelt el. Az idén 
újabb 500 vasutas állt be a.z 
ope1"akedvelők közé. Hegyi Jó
zsef mozdonyvezető Szentes
,-61, Agh Gézáné számfejtő 
Nai:rukanizsá,-ól és Dá,-dai 
Miklós páZ11ameste,- Pá.pMól 
já,- Budapestre, hogy megha!l
ga.ssa az ö,-ökszép melódiákat. 

M elmúlt évben Verdi 
Aidájának. Puccini Toscájá
nak és Hacsaturján Gajanéjá
nak volt nagy 5ikere. Az 
1964/65-ös évadban az O!)era
lrodalom gyöngyszemeit tűz
ték műsorra. 

-MegérdemUk a vasutasok 
« szép múS01'1; - mDndják az 
Opera vezetői. - Ilyen nagy 
tömegű, lelkes közö,nség ritkán 
látogatja a.z előadásokat. 

Az idei l>érletidény Saint
Saans: Sámson és Delilájával 
kezdődött. Ezután Puccini: 
Pillangókisasszony, Aszafjev: 
Bahcsiszeráji szökókút, Verdi: 
Traviáta, Rossini: Tell Vilmos 
című dairabját láthatjá.� majd 
a bérlettulajdonosok. 

-gergely-

Magyar vasut,as képzómúvészek 

sikere Párizsban 
Tizenkilenc ar:szág részvé

telével október 25-én nyílt 
meg a VII. Nemzetközi Vas
ut,as Képzóművészeti Kiállítás 
Párizsban. A Ga!eria Balzac 
kiállítási =lon termeit ezút
tal a különbözó országok vas
utasainak művészeti alkotásai 
töltötbék meg. A kdállítás kö
rültekintő szervezésr51, jó ren
dezésről tanúskodik. 

A F'ISAIC (Vasutasok Nem
zetközi Kulturális Szövetsége) 
elnöksége joggal elégedett. A 
szövetség fennállása óta ez az 
elt1ő alkalom, amelyen ilyen 
nagyszámú kiállító vesz részt. 

dötteibó1 jó érzést váltott ki. 
A kiállítás szervezó testü

lete a hivatalos ünnepségek 
és ülések után an-ól is gon
doskodott, hogy Párizs törté
nelmi nevez,etes..ségeit megis
merhessük. De lehetóség nyílt 
arra is, hogy több orszá.g vas
utas küldötteivel beszélges
sünk a magyar vasutasok éle
téről, munká.járól, melyet 
na.gy érdeklódéssel hallgatt.aLI\:. 
Érdeklődésüket fokozta a ma
gyar vasutas képzőművészek 
alkotásainak sagy sikere. 

Ismeretes, hogy 1960-ban, 
maid 1962-ben magyar vas-

A Párizsban nyert díjak 

Csak a nemzeta<öz.i zsűri �g
lai panaszkodtak, hogy a sok 
ért.ékes, magas szinvonalú 
festmény és szobor közül hely
szűke miatt több kitűnő a,lko
tás nem kerülhetett kiállítás
ra. Egyébként a zsüri, amely
n.ek három francia. egy svájci 
és egy holland tagja volt, hi
vatásuk magaslatán állva, jól 
oldotta meg a nehéz felada
tot. A k.iállftott művek közül 
- tekintet nélkül alkotójának 
hovatartozására - a legjob
bak kerültek díjazásra. Ez va
lamennyi részvevő ország kül-

(Bemzó Károly t�lvétele) 

utas képzőművész nyerte el 
a FISAIC aranyérmét. A pá
rizsi kiállításon 17 festmény
nyel és 9 szoborral vettünk 
részt. Festészetben Nagy � 
jos, a mriskolci vasutas kör 
tagja Csendélet című alkotá
sávial a II. díjat, 1SZObrászat
ban Sziklai Gyula, a buda
pesti Icör tagja Vló nó című 
fehér márváinyszobrával a Ill. 
díjat nyerte, Czikora László, 
a budapesti kör tagja I.,oook. 
című festményével bronrer
met nyert. 

Kaszás István 

öts:zá:zötvennégy vasutas 
tanul Baranya megyében 

A vasutas dolgozók tanu
lási kedvének fokozódását bi
zonyítja, hogy az idei oktatási 
évben Ba,-anya megye terüle
tén 34 7-en iratkoztak be a 
dolgozók iskolájába. Középis
kolában 150, főiskolán és egye
temen 57 vasutas folytatja ta
nulmányait Baranyában. 

A szakszervezeti bizottsá
gok, a bizalmiak eredményes 
felVilágosító munkájának is 
köszönhetó, hogy az idén több 
vasutas tanul ebben a megyé
ben. A kultúrnevelési bizottsá.
gok még a nyá1"on megkezdték 
a sze,-vezést. Felhívták a fi
gyelmet a műveltség előnyeire, 
másµtt politikai szempontból 
lnagyarázták a tovább tanulás 
'lzükségességét. 

Eredményes szervező mun
�
,
ájáért külön is dicséretet ér
emel Hánág!li Aladcir, a me-

gyei kultúrbizottság tagja, aki 
pontos kimutatásokat készített 
az állomási dolgozók iskolai 
végzettségéről és állomásvizs
gálatok alkalmával a dolgozók 
és a vezetők között egyaránt 
agitált a tanulásra. 

Sok a bejáró dolgozó, mégis 
nőtt a továbbtanulók száma 
Pécsbá.nya-rendezőn, valamint 
Siklóson és a hirdi gazdasági 
vasutnál. 

A legfontosabb feladat most 
a tanuló vasutasok segítése, 
hogy ki ne maradjanak az is
kolából. Jó példát mutatnak 
ebből a .szempontból Pécs-állo
máson, ahol két oktatótlszt se
gíti rendszeresen az „öreg diá
kok" felkészülését. Igy a leg
bonyolultabb számtanpélda 
sem jelent leküzdhetetlen aka
dályt ... 

(1) 

MAGYAR VASUTM 

1 � VETERÁNOK KÖSZÖNTÉSE 

Á4t��� 
� � Nooom.!,e,- S-én, • Nagy Októberi Szociali&ta Forrodalom 
� 41. évforduló;a. cil1cllbmáb61 V&Uta.t tiete,-á.nok é& ffatalok ta,.. 

.. 
Október óta harmadszor 

sztrájkolnak a,z olasz vasutasok 

� lá.Lkoztak smkszeroezetünk székházá-rl,ak klubtennében. Az 1 el'll,ÖkSég nevében S.mbó Antal fótitká1" meleg szavaJokal kö
!I] szöntötte « t1endégeket. A fiata1.ok nevében Pataki Ilona 
! mondott ,-öt,id beuédet. A benéde1' elhangzá.sia után S.mbci 
� Ant,aZ fótiCká.1" jtltamnaikat adott á.t a ve-terá.n,okn(J,k és a f� 
� taldknrak. 
!I] 
� 

Alig egy hónapja, a napok Zizálá.sával, " műszaki feJtuz-� 
meghatároz.ott órájában Olasz- téssez ez„ek fölött lógott, ú � 
országban megbénult a vas- lóg ma is Damoklea k41"dja-� 
utak fargaJma. Szinte jelszór<J ként a munkanélküliBéa veazé-� 
á.Utak meg a vonatok, szün- lye. Sok helyen csökkent a � 
tették be a rakodást, húzták munkaidő, de vele a bér is.� 
le a jegypénztárak ,-edőnyeit, Többségben ezek ez okok� 
ál!ítottá.lc „meoáUjra" a jelző- váltották ki az olasz testvér-� 
ket. Csak órák múlva indul� szak3zervezet vezette töme- � 
tak el újból a szerelvények, ges vasutassztrájkot, melyben� 
kfütözött élet az álló gépekbe, a vasutasság 90-95 százaléka� 
vett.ék fel újra a munkát. ÉS vett ,-észt. Természetesen, ez � 
ez így ment nap nap után. Az - mint ahogy az olasz ,,gaz-� 
első sztrájkot azóta második, dasági csoda" -csalt a telszí-� 
majd e hó 9-én a harmadik nes szemlélő előtt jelentlkez.ő � 
követte. Erről tájékoztattak kép. Soklml többre világít e � 
bennünket a lapok, a rádió, a harcos megmozdulás. Mutatja,� 
televízió. hogy a kommunisták által ve-� 

Mi van e hírek mögött? Mi zetett CGII.r-be (CGIL harcos� 
váltotta ki a több mint két- baloldali sza:ksrervezet) tömő-� 
százezres vasutas.tömeg e nagy- rült dolgozók jól szervezettek,� 
szabású harci akcióját? ismerik osztályérdekeiket. ké-� 

Az okok alapjában gaz.dasá- pesek azért harcolnL Világossá� 
gi természetűek. Az elmú1t teszi elóttünk éa mindenki l; 
néhány évben Olaswrszágban más előtt, hog11 a.z olasz vas-� 
fellendült a gazdaság. A felszí- utasok, de más olasz dotgozó-� 
nein a gazdasági élet új, kon- ,-étegek is ma már " kommu-� 
junl<turális jelei látszottak. Az nistákban és a.z általuk veze-� 
üzleti élet virágzásna,{ Indult, tett ha1"cos szakszervezetekbe-n � 
nagy termelő beruházások }{,ez,. l�_tják érdekeik igaz kifejező.. � 
dődtek, még az iparilag elha- 3et :! 
nyagolt délen is. Látszólag jól 

· 
li 

mentek a dolgok. Nem oldotta Az olasz vasutasok harcai� 

meg azonban e rozsásnak lát- - jóllehet, mint az elején ír-� 

szó felle..TJ.dülés az olasz dél t� al�pjában ga7.daJág! � � 
sok százezres munkanélkülisé- mesze�uek -, . jelemös politi-� 
gét nem enyhítette a para52lt- kai válságra is mutatnak. A� 
ság' földéhségét, továbbra is Moró-f�e ,,közép�"-�1ika i 
tízezrek vándoroltak ki sok- ma mar nem elégíti ki azli 
sok százezer olasz d�lgozó olasz m�kásosztál� Harcos,� 
kényszerült munkát vállalni a b�ldaZ.: az � ao._jatos éroe-� 
nyu.ga,tnémet é belga bányák- keiket kifejezo politikát a.kar- l; 
ban a l��elenebb kö- nak. 'Es ilyen politikát ma� 

r�ények körott. (Ott, ahová oza;szor�zágban csak a balol-� 
hazai munkás a borzalmas kö- dali er?k, els6sorba11 a kom-� 
rillmények és alacsony bé,-ek munístak képviselnek. Ez az:! 
miatt nem volt kapható.) é�, vagy inkább tudat hari>-� 

A ve&erá.nok u flclvllzlő beazédeke& hallgatják 

A konjunl�túra mégis való- ja at a �arcos hagyományok-� 
ság05 volt a nagytőke számá- kal és Jelennel rendelkezó � 
ra. A fellendülés azonban nem olasz vasulruságot, az olasz� 
hozott 3ávulást a dolgozó tö- dolgozó népet. i Sziliió Antal főtltkl,r &étfalvi Ferencnek nyújtja M a jutálmat 
megeknek. Ellenkezőleg. A Meggyózódésünk - és ezt� 
modernizálás, a viszonylagos szívból kívánjuk -, hogy az� 
túltermelés (főleg az autó- olasz vasutas dol�ozók harcát.� 
iparban), újabb terheket rótt amelyet a jobb élet- és mun-� 
a vállaikra. Egyes gazdasági kakörülményekért vívnak tel- � 
ágazatokban - így a vasúton jes siker koronázza. 

' 
! 

is -, a termelés raciona- S. l. � 

Szolnoki fiatalok 

a szállítás első vonalában 

li 
í! 
!I] 
� 
� 
1 
� � 
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Lelkes felajánlásokkal, di
cséretes eredményekkel ké
szülnek Szolnok állomás fia
taljai a KISZ II. konw-esszu
sára. Az ipar és a rnezógaz
daság növekedő termelése egy
re több áru továbbítását von
ja maga után, s ebb51 jelen
tős rész jut a iSZolnoki góc
pontra is. Az elmú!Jt egy hó
nap szállítási eredményei a 
szolnokiak eredményes mun
kájáról tanúskodnak. 

ros közlekedésében dolgozó � 
fiatalokat. Vállalták, M{JIJ a� 
taka-rékossá.gi mozgalom kere-� 
tében az ifjú.sági brigá.dok "� 
KISZ 11. kon{11'essZU3á{g 2 � 
millió forintot takaritana!lc � 
meg. Vállalásuknak eddig �Kedves szinfoltJa volt az llnnepeégnek a vasutassza.kszerve:Nt 
mintegy fele arány,ban - egy-� 

A csomópont fiataljainak 
különösen nagy részük van a 
tehervonatok átlagos terhelé
si tonnatervének 110,48 száza
lékos teljesítésében, amely 
7.48 százalékkal több a vál
laltnál. 

Az állomás KISZ-! ta
pasztalt szakmunkások segít
ségével versenyre hívták a vá-

millió forint értékben már� Benczur 11tca.l óvodásainak szineti műsora 
eleget tettek. � 

A szolnokoi csomóponton � (Bemro Károly rfponJa) 
már befejeződtek a KISZ- .l,,,,��""'"'''�........_"'�''"'-"-'''''"-'''�''''''''''''''''''''"lllillli 
alapszervezeti vezetőségi vá- 1 lasztások. Az állomási KISZ
bizottság és küldöttértek izlet 
résztvevőinek választása Is 
megtörtént. A gócpont fiatal
jai most új KISZ-vezetőséggel 
az élen, lelkes helytálHsukkal 
járulnak hozzá a vasút előtt 
álló őszi és téli nagy szállítá
si feladatok sikeréhez. 

(Várkuti) 

634 szocialista brigád 
Szeged állomás szakszerve

zeti bizottsága felülvizsgálta 
a szocialista brigádmozgalom 
helyzetét. A vizsgálat eredmé
nyét szb-ülésen tárgyalták 
meg. Hasonlóképpen járt el a 
hódmezővásárhelyi és a sze
gedi pályatenntartási főnök
ség, valamint a szegedi fűtő
ház szakszervezeti bizottsága. Szocialista brigádvezetők tanácskoztak 

a miskolci f útóházban A mozgalom kibontakozásá
hoz az igazgatósá.g központi 
szolgálata is sok segítséget 

vonal kérte a iszocLalista bri- adott. Közös aktíva- és szocia
gádvezetők segítségét és tá- lista brigádvezetói értekezlete
mogatását. 

hogy a szocialista munkaverw 
seny szélesebb körű és alapo
sabb kibontakozásának alap
ját képezi ez a mozgalom, 
amely egyben a szocialista 
embertípus kialakítására is 
hatással van. örvendetes; 
hogy nemcsak a nagyobb szol
gálati helyeken fog'alkozna.Tc 
" mozgalommal, hane111 kiaebll 
létszámú .szolgálati helyeke11 
is. A makói XVI. pályame&
terl szakasznál 5 brigád 75, a 
szegedi Gazdasági Vasútnál 3 
brigád 21, Kiszombor állomá
son 3 brigád 9 taggal túzt. 
célul a cím megszerzését. 

Miskolc fútóház KISZ-szer
vezetének helyiségében több 
mint 60 szocialista brigádve
zető ült össze, hogy megbe
szélje az elért eredményeket 
és az elkövetkezendő hónapok 
szálJítási feladatait. Az érte
kezletet Simon Tibor. a szak
szervezeti bizottság termelési 
felelőse nyitotta meg, majd 
Czimma János fűtőházfőnök 
tartott beszámolót. 

Elmondotta, hogy a fűtő
ház dolgozóinak az 6szi szá.llí
tá.si idényben 2 millió 845 OOO 
elegyto.nna.kilométert kell tel
jesíteni. Ehhez az szükséges, 
hogy a gózmozdonyok 92 szá
zalékát üzemben tudják tar
tani. E feladatok megoldásá
hoz a szakszervezet és a :szak-

A szocialista brigádvezetők ken az igazgatóság vezetője és 

ígéretet tettek, hogy erejük- helyettese, továbbá az egyes 
höz mérten mindent elkövet- osztályok vezetői több í:lben 
nek az őszi és téli forgalom is tartottak előadást. 
sikere érdekében és kérték, Mint a számok is mutatják, 
hogy a már évek óta együtt- a szocialista origádmozgalom!Jlűködő, jól dolgozó brigádo- rual való rendszeres foglalkokat ne bolygassák meg, hagy- zás a meglevő hiányosságok ják őket együtt dolgozni. Bí- mellett is eredményes volt. rálat hangzott el a Tiszai pá- Míg a szegedi igazgatóság te-lyaudv�r szak.szervezeti bl- r!lleté 1960-ban 257 b t -d zottságanak c1mezve,m!vel a n r ga , 

pályaudvaron közel száz szo- l�65 taggal, jelenleg 634 bri

cialista brigád működik és I 
gad 4740 tagg4Z vesz részt a 

csak két brigádvezető képvi- dm elnyeréséért folyó t1e1"-
�:te a pályaudvart. 1 senyben. 

Kisvárdai .János A brlgádvlzsgálatok tapasz-
Miskolc talatai alapján megállapítható, 

Természetesen akadnak in'& 
hiányosságok is. Mindezek el
lenére a szegedi Igazgatóság 
területén dolgozó szocialista 
brigádok eredményesen segí
tik a tervek teljesítését. A 
többi dolgozóval együtt nekik 
is részük van abban, hogy u 
igazgatóság az első félévi áru
szállítási tervét 107,4, az utu
szállltási tervét 99,6 sZázalék
ra teljesítette. 

Szilád! Sándel" 
Szeged 
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A BVSC nyerte a jégkorong Béke Kupát 
A Déli pályaudvaron 27 bi

zalmi tevékenykedik - írja 
levelében Foki István, a pá
lyaudvar szb-titkára. - Bi
zalmijaink lelkiismeretesen, 
fegyelmezetten végzik munká
jukat. Nemcsak szolgálati be
osztásukban mutatnak példát, 
hanem a társadalmi munkák
ból is az e!sők között veszik 
ki részüket. A legjobbak: Hu
szár Józsefné, Rákóczi János
né, Schreiner Jolán, Perczel 
József, Veress Géza, dr. Posta 
Tibor és Bognár Károly, de 
jól dolgoznak a többiek is. 

bákról Is beszélt. Allomásun
kon ugyanis megnövekedett 
az idegen kocsik tartózkodá
sa. Sok kívánnivaló van még 
a grafikonoo kiszolgálásban. 
A Borsodi Vegyikombinátnál 
levő kiállitatlan kocsik lema
radása az i rányvona ti tervek 
eltolódását idéz! elő. Sok szó 
esett termelési tanácskozásun
kon a munkafegyelemről és a 
téli forgalomra való felkészü
lésről is. 

A KÖZELMÚLTBAN 
TÖBB TIZEZER balesetmeg
elózésre felhívó plakátot adott 
ki a 8. szakosztály. Az utazó
közönség hibájából származó 
balesetek megelőzése érde
kében egy oktató jellegű ;á
tékf ilm készítését is tervb• 
vették. 

* 

- A munkában élenjáró fia
talok részére autóbuszk.irán
dulást szervezett a Dunaka
nyarba a szakszervezet elnök-* sége mellett működő ifjúsági 

Példamutató munkát végez bizottsá�. A kiránduláson 38 a szentesi építési főnökség Ciatal vett részt. szeged-rókusi gépállomásán a _ Ghánában sikeresen ha-Kandó és a Makarenkó szo-
cialista brigád _ olvastuk lad egy új vasútvonal épité
Tótka Károly levelében. se. Az új vonal Tema és Ako-

kombo városokat köti majd Jó munkájuk eredményeként össze. a Kandó Ifjúsági brigád az _ ÚJ KÚT fúrási munkálaoklevél mellett már a szocia- tait kezdték meg november lista bri�dd jelvén11t is men- elején Nagykőrös állomáson. Si!'_erezte. A két bri�ád kö- 1965 elején az állomás felzu1 a _Makarenkó brigád ren- úiitásálwz is hozzáfognak. delkez1k _nagyobb tapasztal�t- ·_ Jól sikerült önkéntes vért�. A �epá�omás két szocla- adó napot szerveztek az Ómishsta bngá<l_Ja Szeged város 
I koki Pályafenntartási Főnökfels�badulásának 20. évfor- ségnél A főnökség adminlsztrlulóia, november 7-e és a t ' és fiz'kai dolgozói közül KISZ kongresszus tiszteletére I ra iv 1 

újabb vállalásokat tett. 55-en adtak vért. 
* - A klhemetika alkalmará-

A BVSC kupagyőztes jégkorong-csapata 

Október 26-án a 2420 sz. 
vonattal utaztam Pécsre. A 
személyvonat párnás kocsijá
ban dermesztő hideg volt. 
Nagykanizsa állom.ás miért 
nem sorozza ki a filtésre nem 
alkalmas kocsit? Az egyik 
másodosztályú kocsiban az 
Utasellátó Is lezárt magának 
egy fülkét, de a kosaras dol
gozó csak Szigetváron szállt 
fel. úgy gondolom, az ő szol
gálata nemcsak Pécs-Szi-get
vár viszonylatra vonatkozik, 
mert a vonat Nagykanizsáig 
közlekedik és a 150 kilomé
teres 1ávolságon az utasoknak 
hiányzik az étszolgálat - ír
ja Várfalvi Gyula gyékén11esí 
level-ezónk. 

A közelmúltban dicsérő le- sa
_ 

a vasúton cfmme� dr. Je
vél érkezett a zalaegerszegi ne1 Kálmfa MA V fotanácsos 
állomásfőnök címére _ tudó- október 28-án és 2?-én Belg
sít Markos László Zalaeger- rádban, 31-én pedig Zágráb-
szegről. _ A levélben Pong- ban tartott előadást a ma_�_ar 
rácz László jegyvizsgálót di- és jug�szláv vasutak kozott 
cséri egy ferencvárosi nyug- fennállo tapasztalatcsere ke
díjas mozdonyvezető aki a retében. 

November 4-én a Kissta-
dionban rendezték meg a Jeg
'.torong Béke K11pa döntőjét. A 
'l:upáért a két legjobb formá
:ian levő együttes a BVSC és 
az Újpesti Dózsa együttese 
mérte össze tudását. Az első 
ltét harmadban mindkét 
együttes óvatosan játszott. Az 
iram közepes volt. A lassú 
játék a BVSC együttesének 
kedvezett jobban. 

Az első harmadban mind
tét csapat kihasználva ember-

(MTI. Fo1o Kovács Gyula felv.) 

előnyét, egy-egy gólt ütött. A 
második harmadban nem esett 
gól. A harmadik harmadban 
azután megélénkült a játék. A 
BV se fiatal tehetséges csatá
rai egyre-másra vezették tá
madásaikat a lila-fehérek ka
pujára. A tervszerűbben ját
szó vasutas csapat két gyors 
góljával 3:1 (1:1,  0 :0, 2 :0} 
arányban megérdemelten 
nyerte a mérkőzést, ami a 
Béke Kupa elnyerését jelen
tette. 

A mérkőzés után Bikár Deán 
dr., a Magyar Jégsport Szövet
ség elnöke adta át a győztes 
csapat kapitányának a Béke 
Kupát és az érmeket. 

A BVSC együttesében a kö
vetkező játékosok harcolták ki 
a győzelmet: Balogh, Babán, 
Koutny, Gámán, Bikár, Zsitva 
B., Kertész, Kárpáti, Leveles, 
Bakai, Dudar, Kósa, Miklós, 
Kepes J. és Petyerák S. A csa
pat edzője Háray Béla. 

* 
Háromnapos oktatásban ré-

többi között azt írj�, hogy - Két _ új__ világítótorony 
amikor Balatonszentgyörgyön épü!t �elldomolk állom� ren
a hajnali órákban zalaeger- dezopalyaudvarán. Az uj tér
szeg felé Induló vonatra az világító berend�zésck me�
uta.sok átszálltak, a jegyvl:zs- k�nnyitik '!'.i<id a kocslrcnde
gáló kocs11ól k.lcsiig szaladva zok mu.nkáJat. 
igyekezett segítséget nyújtani. - Mmtegy 500 vasutas &&
Ugyanezt tette később minden nul Sza�_o)�-�z�tmár megyé
megá!!óban, pedig az esó ki- ben a kulonbozo általános

_ és 
méletlenül esett. Ilyen udva- közéoiskolákban. techmku
rias jegyvlz.sgálóval már ré- mokban. ::ralamlnt egyeteme
gen találkoztam _ fejeződött ken. A kozéolskoláb�n tanu
be a nyugdíjas mozdonyvezető lók korrepetálását több szol
levele. irálati helven Is me<?szervezték. 

Berczik és Rózsás a malmői EB-re utazó 
asztalitenisz válogatott csapatban 

szesültek a budapest.i bizott
sághoz tartozó szakszervezeti 
bizottságok nófelelósei - írja 
1-evelében Tóth Mihályné, a 
Budapesti Magasépítési Fó
nök3ég nőfelelóse. - A há
rom nap alatt olyan előadá
sokat hallhattunk, amelyek 
hasznos útmutatást nyújtanak. 
Az előadások mellett kellemes, 
műsoron kívüli meglepetés 
volt a főzésí bemutatóval 
egybekötött gyakorlati okta
tás a háztartási gdz ta.karékos 
használatáról. A tanfolyam 
gondos megszervezéséért elis
merés illeti a budapesti bi
zottságot. 

* 
Kazincbarcika állomás dol-

gozói termelési tanácskozáson 
értékelték a harmadik ne
gyedév munkáját - írja Be
hán Rózsa, kazincbarcikai 1-e
velezönk. - Az állomásfőnök 
a beszámolóban az eredmé
nyek isrnert.etése mellett a hí-

KÖZLEMÉNY 

Tájékoztatásul közöljük, 
hogy a szocialista munka mú
helye dísztábla és oklevél vég
leges ármegállapítása megtör
tént. A plexikerctes dhztábla 
126,60, az oklevél 117,70 fo
rintért szerezhet6 be a buda
pesti Papír- és lrodaszerérté• 
kesit6 Vállalat Dekorációs 
Áruházában (Budapest, V., Fe
bérhaJó utca 12. sz.). 

Záhonyban külön tanulmány
felelős foirlalkozik a továbbta
nulók problémáival. 

- SZEGEDEN A KÖZEL
MÚLTBAN kezdték meg a há
borúban elpusztult régi, eas
úti Tisza-híd viz alá merült 
részeinek kie· elését. A Köz
lekedési Múuum kérésére a 
régi hid egy felszínre hozott 
darabját a múzeumnak adják 
majd át. 

November 22-29 között 
rendezik meg a svédországi 
Malmőben a IV. Asztalitenisz 
Európa Bajnokságot. A:z EB
re utazó magyar válogatott 
csapatban két vasutas ver
senyző Berczik Zoltán és Ró
zsás Péter is helyet kapott. A 
Vasútépítő Törekvés két vá
logatott versenyzője a keret 
többi tagjával együtt, szorgal
masan készül a legjobb euró
pai versenyzők találkozójára. 
Hogy milyen eredménnyel 
térnek vissza Malmőből, azt 
ma nehéz megjósolni. Min
den esetre bízunk abban, 
hogy a két válogatott ver-

senyző megállja a helyét, nem szakszervezetünk főtitkára is, 
okoz csalódást az EB-n. mint az Asztalitenisz Szövet-

Bizalmunkat mindenekelőtt 
ség elnöke, elkíséri Malmőbe. 

arra alapozuk, hogy Berczik, -----------------
- új tíousú cementszállít6 

vagonokai készített a boliiár 
Georl(i Dimltrov Vasúti Mű
vek kollektívája. Az új vagon 
súlva 8 tonnával kisebb. mint 
a ré<tl típust'1ké. a befoi?'>dól<é
pességét pedig 46.5 tonn�ól 54 
tonnára növelték. 

mint a legtapasztaltabb, leg
eredményesebb magyar ver
senyző, végig harcos felfo
gásban, támadó szellemben 
játszik. Hatszoros Európa
bajnokunk egyébként eddig 
126 alkalommal húzta magára 
a címeres mezt. Rózsás Pé
ter 52-szer volt válogatott. 
Balkezes, okos versenyző. Tő
le is jó szereplést várunk. 

A magyar asztalitenisz-
válogatottat Szabó Antal, 

Kitüntették az olimpián 
eredményesen szerepelt sportolókat A megrendelést posta útján 

is lehet eszközölni, ha a válla
lat igazgatója és szakszervezeti 
bizottsága bélvel!"zóvel és alá
írással ellátott levflben kéri 
azt a Dekorációs Áruháztól. 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa november 
2-án a Parlament kupolater
mében kitüntette a XVIII. 
nyári olimpiai játékokon ered
ményesen szerepelt magyar 
sportolókat és szakvezetőket. 

Kisháli Ödön, az Elnöki Ta
nács elnökhelyettese üdvözöl-

te az olimpián szép sikert el
ért magyar sportolókat, s tel
jesítményükért az Elnöki Ta
nács és a magyar dolgozó nép A Hivatalos Lapból 
köszönetét fejezte ki. Beszéde A Hivatalos Lapból a szakszer-
után kitüntetéseket nyújtott 

A k 
- , ,. . vezeti bizottságok és a dolgozóit 

át az olimpián eredményesen szer esztoseg uzem �:r;elmébe ajánljuk a következő-
szerepelt sportolóknak és I o. számból : Ojftók részére meg• 62:ah-vezetőknek. Fold István, Tóth Mihályné Bu- hirdetett verseny pályad!jalnak ki-

A tokiói olimpiai játékokon dapest, Bognár Károly Tapolca, osztása. 

KERESZTREJTVÉNY 

résztvett 14 vasutas sportoló ��Íy s:�,!�t:t'YM��=• Jó��!�az!.';;: n;e'.'sútlgazgatóságok munkaverse
közül heten részesültek kitün- egerszeg, Gyulai László ounaújvá- ts. súmból: 44 19711964. BVKH. 
tetésben. Dr. Me,1.:elényi Ta- ros, Fekete László, Antal József A e. 3. sz. Utasltás (7) ldegészl-
má. . .. é Ágoston Judit VÍVÓ, ��!�,o��oln��rf���n ':lo';;,�ro':%.

é�:: t�si,. módosltása. 
Konrád II. János vizilabdázó, hér Szilárd Nagykőrös. Lehotal 

Vlzszlntes: 1. Véssnk jól emléke• 
U&Onkbe! 13. Piperecikk márka. 
H. Kényszermunkával súlyosbított 
számkivetés. 15. Regényét Gárdo
nyj !rta meg. 16. Kelet, németül. 
17, Fizetés. 18. Allatl lakhely. 20. 
Helyhatározó. 22. Széfaj. 23. Egy
mást előzd betűk. 25. Ezzel kez
elődik a staféta. 26. A Bakony 
egyfk csúcsa. 28. Nőszirom, kardll-

llom. 29. A pénzintézetek részé
ról atvett összeg. 31. Vizben élll 
állat. 32. Mezőgazdasági szerszám. 
33. Eltérő a többltól. 34. Nyelv
család. 36. Hal kétharmada. 37. 
szokásos záró rendelkezés. 39. Te
tejére. 41. Kis folyóvíz. 43. Attetsz6 
testék.44. A vaj av•s Izét é• szagát 
ez adja. 46. Tó németül. 48. Bor• 
sod-Kbaúj-Z,amplén. 49. Francia 

kiköti!. 50_ Udvari (lnnepély. 51_ A Tóth Géza súlyemelő, a Ma- György Dévav1nya, Szücs Ferenc 
MAGYAR VASUTAS Tisza mellékfoJyóJa. 52. Mesterség. gyar • · • köztársasági Sport- ::�!n;eJ;"��e,t�'i.. lapunk anya-

53. Létezi!. 55. Kérdllíveken szere• érdemérem arany fokozata, Totka Károly, Marosán Pál Deb- Felelős �zerkesztll: GtllYáa Jánoe 
i.��J6i!�!l��b��

v;���g�: �éd5!: Tur6czy Judit úszó és dr. Ka- rec�n. :iol�zst' j 
Gv,;11a Békés- FeJelOs !<ta1o: Szabó Antal 

lem. 60. Folyadék. 6_2. Me11gyJé a muti Jenő vívó a Magyar Nép- �•1i:án ��Jap:si•s�g;�
1
�,r�� Szerkeszt6ség: végén. 63. A u. világháború Pllr- köztársasáai Sportérdemérem Tapolca Leveleiket belyszilke Budao= VI .. Benczt!r u 4I 

�1r.::'ö. "ti•�;=���l volt. 65. Kér- ezüst fokozata, Erdősi Lajos- m;a\::i �i!zöJnl nem tudjuk. Telefon: városi: 22-58. 
Függőleges: 1. személyes név- né Tolnai Márta tornász és zsei zaf!�g�r!���P����;:os ili DzemJ: -

más. 2. A;. élettel teszi. 3. Velen- Lenkei Ferenc úszó a Magyar Torbágy, N•l!Y Elemér Hatvan. Terjeszt!: a N•pszava Lapldadő 
r:di

e
�z��ef�

r
��be:dl.

G
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Népköztársasági Sportérdem- f:i��!�'i_
e• Illetékes helyre továb· Vállalat 

szó, 6. A Szajna mellékfolyója. 7. érem brc>nz fokozata kitünte- Szerkesztllségilnk névtelen leve- Buaapest vn .. Rákóez! 61 54 
Okozat szülője. 8. Takarmányga- téSt kapta. lekkel nem foglalkozik. Szikra Laonyomda bona. 9. Vissza : megsemmisítő . erej\l jog. 10. Lakoma. 11. Az elő- �''''-''''''''-'''''-'-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-'''''''''''''''''''-'-''''''''''''''-''''''"" �''''''''''''''''''''''''''''-''-� 
ző szó hangtalanul. 12. A vezet.és � 
tana, görögül. 16. Mutatószt. 19. Ez j! 
a tél. 20. Helyhntározószó. 2L l! 
Csónak. 22. Vajon Irt 24. Talál. 25. l! 
Lnss3n lépeget. 26. Nem bocsátko- � 
zlk harcba. 27. Betfipótl!lssal cseh l! város. 30. Llingolás. 31. Llehten- j! 
steln fllvárosa. 3t, NYl!thólyagú 11 
csontoshal. 35. Visssza � a figye1• � meztet6. 38. Fogoly, 39. Kárpát• i:; 
ukrajnai község. •o. Kllzet. o. l! A jog egyik fajtája. H. A vese be- l1 
tegségfl'. 45. Olasz falu Verona � 
mellett, Itt győzte le Napóleon az j! 
osztrákokat l 79G-ban. H. EJ6zll. l1 
49. Lom ikerszava. 51. Folyadék. � 
54. Kutyafajta. 55. Mar. 58. Vajon � 
ér? 59. Sem kezdete. sem vége � 
�!'��b6;ta.

N
fJ_ g;:paátt :::-�. 6} � 

11ekQldendll: vlzszlntes 1 és füg- � g6leges 19, BekWdésl bal4rido: l! 
deoem.ber 10. � AI eh'.iz4 kere1zlreJtvény belyes l! 
megfejtése: Verseny nyilvános,. � 
ság. Eredmények értékelése. l! 

ŐRHELYNÉL 

Könyvel nyertek: Pallay Gyula 1 
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Kormányrendelet az MT-SZOTvörös vándor

zászló és az élüzem címek adomáüyozásáról 

szóló határozat módosításáról 
A kormfoy a SZOT elő

terjesztése alapján 1031/1964. 
(XI. 22.) számú határoza
tával módosította a voros 
vándorzászlók és az élüzem 
címek ado,�ár.yozásáról szó
ló 1022/1961. (Xl. 15.) Kormány 
számú együttes határozat 
egyes rendelkezéseit. 

Az 1022/1061. (XI. 15.) Kor
mány számú MT-SZOT hatá
rozat III. Blb. pontjának mó
dosítása elsősorban az ipar 
átszervezése következtében 
vált szükségessé. A módosí
tás hozzájárul ahhoz, hogy 
az érdekelt vállalatok, a vas
út területé ,1 pedig a vasúti 
csomópontok, az üzemi vál
lalatok, az önálló szolgá
lati helyek, fönökségek, ered
ményes működését az 
anyagi ö.ztönzési rendszer-
rel összhangban erköl
csi ösztöm:ókkel elősegítsék. 

Továbbra is az illetékes 
miniszter a szakszerve
zet elnölcségével együt
tesen adományozza az 

élüzem címet 
és a velejáró pénzjutal
mat azoknak a vállalatok
nak, amelyek éves tervü
ket a.. általul< meghatáro
zott vcrsenvcélkitüzések meg
valósitásáv!ll a legeredmé
nyc$ebben teljesítették. Emel
lett azonb3.n értékelni kell 
a munkásvédelem érdeké
ben kifejtett tevékenységet 
és előny bP.n kell részesíte
ni azokat a vállalatokat, 
szolg:ll!Lti főnökségeket, cso• 
mópontoTiat, amely€'k jobll 
eredményt értek el a dol• 
gozók egé„zségének és testi 
épségének védelmében. 

A módosítás szerint a ki
tüntető cím "dományozása 
esetén m�g kell állapítani, 
h-Ogy a v.illalat, 1.·agy vas
úti csomópont, mely terme
lési egysi,qei ;ogosultak a 
cím viselésére és milyen 
arár,yban rés�esednek a ki
tüntető c-ímmel járó jutalom
öss7cgből. 

A cím viselésének enge-

délyezésénél, valamint a juta-
lomösszeg felosztásánál a 
termelési egység létszáma 
mellett 

mérlegelni kell, hogy 
milyen arányban já
rultak hozzá a kitünte-

tő cím elnyeréséhez. 
Az elbírálás során a szám
szerű és mérhető termelési
gazdasági eredményekkel 
együtt mérlegelni kell az 
adott termelési egységeknek 
a szocialist:z munka műhelye, 
üzemrésze, vállalata, szolgá
lati helye dmért folyó ver
senyben eléd eredményeket is. 

A módosítás az erkölcsi 
és anyagi ösztönzés haté
konyságát is növeli azzal, 
hogy lehetövé teszi : ,.azok 
a vállalatok, amelyek vala
mely né;,gazdaságí!ag ki
emelkedő ;elentőségú gazda
sagi, illetve fe;lesztési fel
adatot sikeresen oldanak 

meg, az MT-SZOT vörös
vándorzász!,it időtartamtól 
függetlenül évközben is el
nyerhetik". 

A határozat kimondja, 
hogy a fenti alapelveket ér
telemszerűe•, kell alkalmazni 
a vasúti csomópontok és 
közlekedési vállalatok vo-
natkozásában is. 

Ennek megfelelően az 
1965. évi élüzem célkitű

zések ki� ·., ával egyidó-
bcn tört,,nik intézkedés. 

a 129 588/1901. I/2. B. sz. alatt 
kiadott végrehajtási utasí
tás módo.;ítására is. (MÁV 
Hivatalos Lap 1962. évi 1. sz.) 

Az új elbírálási rend sze
rint először 1966. május 1. 
alkalmából adják át (az 1965. 
évi eredmfoyek alapján) a 
vörös vándorzászlókat és az 
élüzem kitüntetéseket. 

Nagykőrös állomáson 
szocialista brigádok dolgoznak 

Csattognak az  ütközők. A 
sötétben imbolyognak a jelzést 
adó lámpák, megannYi pa
rancs, előre, hátra . . • A tarta
lékmozdony szorgalmasan lök
dösi a kocsikat. Az egyik gu
ruló kocsira felugrik valaki, 
behúzza a féket. Készül az 
éjszakai gyorsteherhez az 
elegy. Sietni kell a vonatnak, 
nem szabad késni. 

Nagykőrös állomáson szocia• 

lista brigádok dolgoznak. Irá
nyítójuk Vörös Pál főintéző, 
állomásfőnök, aki három éve 
vezeti az állomást. Jó szerve
zéssel a szűk keresztmetszetű 
állomáson minden különösebb 
fennakadás nélkül bonyolítják 
le az évről évre növekvő őszi 
forgalmat. 

Fehér Szilárd 
Nagykőrös 

Tovább folytatják a budapest-hegyeshalmi 

fővonal korszerűsítését 
Nagyméretű pályafelújítási 

munkálatok kezdődtek még 
1963-ban a 188 kilométer 
hosszú bu.dapest-hegyeshalml 
fővonalon. A távlati tervek 
szerint, néhány év alatt telje
sen kicscrélilc a vágányhálóza-

tot azokon a szakaszokon, ahal 
a felépítmény már nem felel 
meg a műszaki követelmé
nyeknek. Helyettük hézagnél
küli síneket fektetnek le. 

Mint a Budapesti Igazgató
ság Építési és Pályafenntartá
si osztályán elmondták, Tatá

----------------------, tól Komáromig már befejezték 

Fejlett munkamódszer 
a jobb vágány felújítását, ame
lyen most, már 100 kilométe
res sebességgel is közlekedhet
nek a vonatol<. 

a jármű2avítás szo�gáiatában 
A Közlekedéstud')m:inyi 

Egyesület közlekedési tag;iza
tának Yasútgép.5szeti szakosz
tálya járműjavító szakcsoport
jának rendezésé':Jen, a teherlrn
csik folyamatos javítási rend
szerének kialo.kitásáról érdek
lődéssel kísért eló:a.dást tartott 
Matkó József, a járműjavító 
osztály helyettes vezetője c1 

Technika Házú.ba,i. 
Az előadó hangs1ílyozta. 

hogy tudományos alapon kell 
kidolgozni a szalagrend.szeréí 
javítás alapelvét és ugyancsak 
tudományos adatok felhasmá
lásával kell megalkotni a leg
alka.Lmasabb berendezéseket. a 
legoptimálisabb munkakörül
ményt bi;;;tositó műhelyeket. 
Erre egyrészt az.ért van szük
ség, mert a MA V egyik leg
nagyobb egységét, a teherkocsi
Javítá.; képezi, másrészt. mert 
a bázisnövekedés mértéke -
az önálló javitókban - még 
ma is kisebb, mint 1938-ban 
volt. 

A teherT,ocsi-javitás 55 szá
zaléka folyik cwk csarnokbcm. 

'A többi röptet� a./.4tt, VClf/11 4 

szabadba.n. A teherkocsi iat:itó
csarnoko/c hidegek, fűtetlcnek, 
s az éui egyenletes termelést a 

téli kemény idő nagyban gá
tol.ja. 

Ezután munkaszervezéssel és 
a szalagrendszerű teherkocsi
javítás részletes elemzésével 
foglalkozott, majd arról be
szélt, hogy ilyen elavult és 
korszerűtlen körillmények kö
zött nem lehet már megfelel
ni azoTcna/c a kö1.•etelm�nyek
nek. ameluet a nH1g11ar 1.,1sú.t. a 
korszerűbb közlekedés megkö, 
vetel. Ennek a feltételnek 
€gyedül csak a szalag:rendsze
rű ja ·Jtás, a korszerű techno
lógia tehet eleget. A lrnrszerú 
szalagrendszcrü javítás elö
nyei ismerlek. Köztudomású, 
hogy a termelés az év minden 
szakában az cgycnlc•es jav1tá
,;c,kat a technológia szerint 
biztosítja, a fizikai munkát 
könnyebbé te'<7.i és a műszaki 
adminisztrációt c,ökkenti. A 
javítási iclő jóval kevesebb, a 
munkakörülmény pedig meg
felel a sz,)ciális követelmé
nyeknek. 

1965-ben újabb 10 kilométe
ren, Tatabánya-alsó és Tata 
között végzik el a kétvágányú 
pálya rekonstrukcióját. Ahol a 
kiöregedett alépítmény meg
kivanja, talajcserét is 1:égez
nc/(, Ezért az előkészítő föld
munkálatokhoz már az idén 
hozzáláttak, s a tavasz folya
mán kezdődő átépítést a leg
korszerűbb vágányfektetési 
technológiával, minde,i eddi
ginél rövidebb tdö alatt kíván
ják lebonyolit!lni. Szinte min
den mozzanatot gépesitenek. 

A vasbetonaljakra már eló
re rászerelik a vágányokat, 1gy 
a kész sínmczóket a helyszínen 
csak eE!vmásba kell Illeszteni .  
A rögzítő és az  aláveró mun
ka is folvamato:;an haladhat a 
vágányfektetők mögött. Gon
doskodnak arról is, hogy a kor
szerüsítési mun!,cík ne okozza
nak zauart a forgal-01nban. 
Ezen úgv segítenek. hogy az 
építés szakaszán elrendelt vá
gányzár idejére átterelik a for
galmat a szoms7édos. ellenirá
nyú vágánym. Tatabánya-alsó 
-Tata közötti s,,a kaszon a jö
vö év véf{ére na'"!V tPherbírású 
va�úti p:\'v:ín. J nO ki lométere� 
sebesség is megengedett lesz. 

V, M, 

A szállítási lelauatokat 
kocsiálláspénzzel nem /ebet 1negoldani 

Tanácskozás Kőbánya-felsőn 

A vasút és a szállítófelek 
közötti együUmúködés tovább 
javítása érdekében értekezle
tet tartottak Kőbánya-felső 
állomáson. A fontos tanácsko
záson a X. kerületi Pártbi
zottság, a Vasúti Föosztály 8. 
szakosztálya és a budapesti 
igazgatóság, továbbá a TÜ
KER Vállalat is képviseltelte 
magát. 

Az üdvözlő szavak elhang
zása után, elsőnek Nagy Jó
zsef Kőbánya-felső állomás 
főnöke kért szót. Rámutatott 
a vasút és a szállító felek hi
báira. beszélt az elégtelen ki
és berakodási időkről, a kör
vasúti fordák késéséről, a tar
talékmozdonyok hiányosságai
ról. Ugyanakkor azt is elis
merte, hogy a MÁV és a szál
lító felek között létrejött új
szerű kooperáció a ki- és be-

gyon sok vasúti kocsi akad el. 
A forgalmi szakosztály figyel
mét külön felhívta a ltöl'Vas
úti fordulókra, mert késésük 
nagyon sok bajt okoz. Ugyan
akkor kérta, hogy a gőzös tar
talékmozdonyok helyett, ha 
lehet Bo--Bo-t adjanak. 

A budapesti TÜKER Válla
lat osztályvezetője, Veres Já
nos, elismerte a TÜKER hi
báit a késedelmes, körülmé
nyes kirakásokat. Bejelentette, 
hogy hamarosan rakodógépek 
könnyítik és gyorsítják meg 
ezt a munkát. 

Rigó László, a budapesti 
igazgatóság III. osztályának 
helyettes vezetője, megígérte. 
hogy a körvasúti fordúhoz 
és az érdekelt állomásokra rö
videsen Bo-Bo mozdonyokat 
adnak. Császár László szak-

ooztályvezető-helyettes a terv
szerű szállítás megszervezé
séről, a rakodások gyorsabbá 
tételéről beszélt. Hangsúlyoz
ta, hogy a vasút szállítási fel
adatait kocsiál!áspénzzet -
bármilyen összegű legyen is 
az - nem lehet m,ego!dani. 
Nekünk egyedül az állásidők 
csökkentése, a ki- és berakás 
gyorsulása segíthet. 

Ez az értekezlet az eddig el
ért eredmények mellett, még 
egy jó tanulsággal is szolgált. 
Szép szóval, közösen a hibák 
őszinte beismerésével eredmé
nyesebb munkát lehet végez
ni mint mereven ragaszkod
ni a rendelethez, a paragra
fushoz. Bár ez is becsületes 
eljárás, de az a kérdés, me
lyik a célrp.vezetőbb. 

Gergely József 
rakodási idők csökkenését ,_ _________________________ _ 
eredményezte. Ez kocsinként 
átlagosan 3-4 órát jelent. A 
TÜKER III.  sz. telepe címére 
1964. januárjában 952 kocsiból 
622 után 80 OOO forint  állás
pénzt fizettek ki. A jó össze
fogás eredményeként szeptem
berben 634 kocsiból 254 volt 
álláspénzes. A 18 órás rako
dási idő 11,2 órára csökkent. 
Ez egyben azt is jelen tette. 
hogy több vasúti kocsit tudtak 
biztosítani egyéb szállítások
hoz. 

Szeiber István felügvelő. 
Kőbánya-Hizlaló állomásfő
nöke még a 1 1 .2 óra ke7..elési 
időt sem találta kielégít<'inek. 
A rakodás gépesítését szorgal
mazta. h'szen a követelmé
nyeknek. a fokozott s:zá!lítási 
felac!atoknak csak korszen, 
fpltételekkel lehet megfelelni. 
Ügyelni kell azonban arra, 
hogy a gvorsasá!( ne menjen 
a bi7tonsáit és a vasúti mun
ka rovására. Eeyes kir,i.1ró 
vágánvokon ugyanis a gondat
lanul )tlrakott szén miatt na-

Prágában ülésezett 

az OPW tanácsa 

Készülődés a télre 

A KGST-országok közös 
herkocsiparkja (OPW) tanács 
Prá;;ában november 17-töl 24-
ig megtartotta ülésszakát, 

te- A monori pályafenntartási szakasz dolgozói megtették 
már az el-íikészületeket a téli időjárás fogadására. A szerszá
mok rendben sorakoznak a ra.1,tárba.n. S mint a képen is 
látható, Franyó István vonalgondozó is lelkiismeretesen végzi 

amelyen Lindner József, a 
magyar küldöttség képviselője 
elnökölt. A tanácskozáson 
Bulgária, Csehszlovákia, Len
gyelország, Magyarország, a 
Német Demokratikus Köztár
saság, Románia és a Szovjet
unió képviselői vettek részt, s 
meg,·itatták az OPW-tanács 
első négyhónapos munkájának 
eredményeit. Megállapították, 
hogy az elmúlt időszakban nö
vekedett a teherkocsipark ki
használása, és gyor$ult a for
galom. 

A tanács!mzás a kölcsönös 
megértés és az elvtársi együtt
működés szellemében zajlott 
le. (MTI) 

& sínszálakat összekötő csavarok ellenónését 

Tóth László előmunkás brigádja sincserét hajt végre az állo• 
más térségében 

(Horváth Erika felvételei) 

Új üzemorvosi.rendelő Szomhllthelyen„ 

A szomb::ithel?i járműjaví
tóban nov<c:mber 4-én Sza
bó Antal, & szakszervezet fó
ti tkára bensőséges ünnepség 
keretében adta át rendelte
tésének az új üzemorvosi 
rendelőt. .4 létesítményt a 

szalcszerve.et központi veze
töségéneTc Jelentős anyagi tá
mogatása és az üzem dol
gozóinak lelkes társadalmi 
összefogása eredményeként 
litesítettélc. 

A központi vezetőség ez 
év junius 12-én tárgyalta 
meg a vasutas dolgozók 
társ3dalomb1ztosítási és egész
ségügyi helvzetc.'t. Allást fog
lalt többeK között abban is. 
ho�v ml vc1 a \'asutasok 
iizemrgéo:-zc;?q"I�vi f'llá�o+tr;ii-z� 
nincs arán�•ban a me!!nö
vekeclett 07állftási és kar
bantartási felao„tokkal, va
lamint a felszahaclulás óta 
megemelk�iett léts7.árnmal, 
a 8-�'lkS""en•ezet r ni11agi PSZ-

kö;;ökkel is sewíti • hiánu� 

zó egészsé1ügyi felszerelések 
pótlását. Ezek és a dolgo
zók által felajánlott több 
mint ezer társadalmi munka
óra figyelembevételével úgy 
határozott, hogy 350 ezer fo
rintot fordit a fél százalé
kos alapból ú.i üzemo·rvosi 
rendelő építésére a szom
bathel}; járműjavítóban. 

Elismerés illeti a vállalat 
mozgalmi és szakmai szer
veit, mert fáradtságot nem 
ismerve g1jorsan elhárították 
azolcat az akadályokat, ame
lyek ma mép eqy-em1 ep;t
kezés meqke:;dését megelő
zik. Köszö11et a T<i vitelező 
vállalat dvlgozóinak, amiért 
- a létesítmény hivatásának 
tudatában - tígy dolgoztak, 
hogy az határidő előtt emé
s=üit. Öröm volt látni a vál
lalat dolqozóinak lell,es köz
reműködését is. 

A rent�eió nia már tel

jesíti nemes hivatását. Büsz
kék lehetnek rá a dolgo: 

zók, különösen azok, akik 
részt vállaltak építésében, 
Jól felszerelt kezelő, elsőse
gélynyújtó, kötöző, fogászat, 
laboratórium és fektetö áll 
az arra rászoruló/e -rendelke• 
zésére. 

A jó hozzáállás a d olgo
zók egészségének megvédé
séért érzett felelősség, a 
felsőbb szakszervezeti szer
vek men�tközbeni segítésé
nek ha tás.'.ira így válik va
lósággá a központi vezelőseg 
határozata. 

Követendő példaképül állit
juk a váUalat mozgalmi és 
szakmai szerveit minden 
szervünk. de különösen azok 
elé a szecrek elé, amelyek 
egyidöben ha�onló segítséget 
kaptak a központi vezető
ségtől . de a kapott segítség 
realizálnsa, ennél Cogva a 
központi �rezetös?!! hatá�·oza ... 
lának a véJrehajtása még ké
sik. 
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AIAPSZERVEZETl vdt'tt/l!/á� 
KE-SZÜLÜNK 

A budapesti bizottság tapasztalataiból 
Az elmlilt szakszervezeti 

választások tapasztalatai is 
bizonyítják, hogy a szak
szervezeti tisztségviselők és 
a tagság a választási mun
kában megerősödve jobban 
helyt tud állni. A v;; ;ut,.s
szakszervezet budapesti bi
zottságára, mint minden kö
zépszervre körültekintő, ala
pos munka vár a soron 
következő választások ide
jén. Arra törekszünk, hogy 
a választások zavartalanul 
menjenek végbe. 

A felsőbb szervek hatá
rozatait  és _iránymutatásait 
figyelembe veve készítettük 
el a vála�ztásokkal kapcso
latos mun;<atervünket, a vá
lasztási irányelvet és a vá
lasztó taggyűlések, küldött 
közgyú!ések forgatókönyveit. 
A forgatókönyvekkel együtt 
rögzítettük a szavazatszedő 
és a jelölő bizottság mun
kájával kapcsolatos tenni
valókat is. 

A választással kapcsolatoa 
tennivalókut elnökségi és 
budapesti bizottsági ülésen, 
majd az ,tt hozott határozat 
alapján belső munkatársi és 
szakszervezeti bizottsagi ér
tekezleteke,i vitattuk meg. 
Ezen kívül az elkészített 
írásos anyagokkal minden 
érdekelt aktívát elláttunk. 
A budape„ti bizottság tag
jai és szakszervezetünk el
nökségének tagjai közül több 
elvtársat kértünk meg a 
választások előkészítésének 
segítésére. Az alapszer,·i 
választások gondos előkészí
tése és mintaszerű lebo
nyolítása érdekében patro
nálókat jelöltünk ki. A pat
ronálók a menet közbeni 
tapasztalatokat me,,.1:,e,�óli'< 
az operatív bizottsággal, il
leh·e a budapesti bizottság 
titkárával. Azt tapasztaljuk, 
hogy a szóbeli el igazításunk 
mellett ki3<lott írásos anyag 
és az alapszervezeteknek 
nyújtandó segítség az elő
készítő munkában megfele
lóen érvényesül. 

A budapesti bizottság nagy 
gondot fo,-dít arra, hog1· 
minden alapszervezeti vá-

Zasztás a szakszervezeti de• 
mokrácia jegyében bonyolód
jon le. J.:;nnck szc' L,, .� _ . 
nyújtunk s!!gitséget a negye
dik negyedévi taggyűlések 
megrendezéséhez, amelyclccn 
sor kerül a jelölőbizottságok 
megválasztására. Annál is 
inkább, mivel a jclölőbi-
zottságok számára ezek a 
taggyűlések már irányelv-
ként határozzák meg a vá
lasztandó restület számát, a 

vezetőségválasztó taggyűlés 
beszámolújána� fC,1- b ;Jo 1�j:1lt. 

A jelölőbizottságok munká
ját különös gonddal segíti, 
hogy azok minden szakszer
vezeti tag véleményét is
merve valóban a legjobb 
munkát fejthessék ki. Az 
előkészítő munka során ar
ra is gondot fordítunk, 
hogy a Jelölő bizottságok 
a jzU"!tck n1>--sor·'t 1:i · 1 7-
gesszék a munkahelyeken, 
hogy azok a tagok is megis
merjék a jelölteket, akik 
nem tudtak részt venni a tag
gyűléseken. 

Arra törekszünk, hogy a 
választásokkal kapcsolatos 

sok alapján már az el-
n1ult naJJ .• b:111 J � t. �k-
dett a választások előkészí
léséh�z. Edd.� ku V-: s ... n di
cséretes mu'lkát végzett a Te
rézvárosi Pályafenntartási 
Fónökség I-es szakasza, a 
I'erencváro�i Pályafenntartási 
Főnöleség, l' MÁV Kórház, a 
Vasúti Főosztály, a Nyugati 
pátyaudvar, az Angyalföldi 
Pályafenntartási Főnökség, 
az Északi .iárműjavftó, a Fe
rencvárosi Fűtőház és a Land
ler Jármüjavit6 szakszerve
zeti bizottsága. 

Összegezve a leírtakat, vá
lasztási m• 111 kánk akkor lesz 
igazán eredményes, ha az 
c!őkészités mellett nem fe
ledkezünk meg a szállítási 
tervekről, ha fokozottan 
gondoskodunk a dolgozókról, 
az utóbbi a téli időszak
ban különösen fontos. Ha 
jó eredményekkel zárjuk az 
évet, a téli hónapokban is 
megteszünk mindent, méltó
an készülünk fel felszabadu
lásunk :,o. évfordulójának 
megünneplésére. 

Szabó Pál 
munkaterv, ütemterv mar 1-------------
a bizalmi választások mi
kénti lebonyolítását is tar
talmazza. 1gy lehetőség nyí
lik egyrészt az alapszerv, 
másrészt a középszerv hat

Ázih a,:; íir,,. 
fúZiil. az ,.tff.6 

hatósabb segitsé,;'.ne. Frrc- Túrkeve állomás dolgozói jó 
azért van szükség, mert ha munkájukért dicséretet érde
a szakszenezeti csoportgyúlé- melnek. A harmadik negyed
sek tartalmasak, jelentősen évben 107 százalékra teljesítet
hozzájárulhatnak a taggyú- ték a tervet. A kocsitartózko
lések beszámolójának Jobb dtísra és kihasználásra sem le
összeállít�sához, az ;,1 Jp- het panasz. Ami az állomás 
szerv\ választások sikeréhez. dolgozóit llleti, mindent meg
Ezen túlmenően a csoport- tesznek a ;6 és eredményes 
gyűlések eredményessége a munkáért. 
jelölőbizottságok munkáját A szolgálati fel�őbbségröl is n3gyban segíti. mindez már nem mondható el. 

Az előkf.Izítő munka so- Hosszú idő óta nem orvosol
rán segit1rnünk kell az alap- ják a túrkeveiek panaszát. A szerveket úgy is, ho(llf le- i-ár6termeken az ablakok roszh�tfü,é t·álhn a= "�• 1 • - -s szak, töröttek, az áruraktár tetagdíjelmaradások rendezése. tőzete hibás, esós időbl'n be
Ennek érdekében már a ázik. Javítása késik. A 200 va
decemberi taggyűlések után gonos tárházhoz szükség len
a munkahelyeken kifüg- ne e!(y fő iparvágányos rak
geszthetjük a választásra jo- tárnokra. Az ígéret csak fgé-
gosultak névjegyzékét. ret maradt. 

Szal<:s7.ervezeti bizottsága-
ink töhbséi:ie a kapott szó
beli és írásos tájékoztatá-

Boldizsár Gyula 
Békés<:sal>a. ' 

Önálló tevékenységre nevelik a bizalmiakat 
Tizenkilenc bizalmi múkö

dik a pécsi pályafenntartási 
főnökség szolgálati helyein. A 
szakszervezeti bizottság 
Schmidt Feren,c titkár vezeté
sével arra neveli a bizalmia
kat, hogy a tervfeladatok si
keres végrehajtásán túl ösz
tönözzék a dolgozókat a szak
képzettség és az általános mú
veltség növelésére is, 

A bizalmihálózatot nem 
műhelybi7..ottságok, hanem a 
főbizalmiak fogják össze. Az 
I-es pályam�steri i-zakaszc:n 
Solymosi Egon. a II-es szaka
szon Végrári Kalmán, a XIX
es szaka"-Znál pedig Helmrkh 
Károlyné foglalkozik a hizal-
miakkal. Havonta egyszer 
tartanak megbe,;zélést és 
ilyenkor megvitatják a 1�fon
to5a-bb problémákat. 

A cél az, hogy nagyobb ön
állóságra, öntevékenységre 
neveljék a bizalmialm.t. A 
szak$zervezeti bizottság ezt 
azzal is elő.<,egíti, hogy a 
tagok minden kérelmén 
megkívánja a bizalmi záradé
kát, megjegnksét. Segélyügyek 
esetében különösen fontos a 
bizalmi véleménye, hiszen ő 
i!,meri legjobban csonort.iáh 
belül az egyes dolgozók csa
ládi körülményeit 

Példát mtitatnak a munkában 

Még nem minden bizalmi 
dolgozik önállóan a pécsi pá
lyafenntartási főnökségnél, de 
a tapasztaltabbak már így 
tevékenvkednek. A munkás-
mozgal.o-rn ünnepei előtt 
rendszerint külön felhívás 
nélkül is ünnepi műsza.lwt 
szerveznek. A munkában 
példát mutatnak. Elsősorban 
awkon a helyeken dolgoznak 

így a bizalmiak, ahol a pá
lyamester is töródik a szak
szervezeti munkával, segíti a 
bizalmit. 

A bizalmiak a dolgozók ér
dekében is kezdeményez..nek. 
Ilyen közvetlen segítséget 
nyújtottak például a XI-es 
pályamesteri szakasz bizal
mijának kezdeményezésere 
Lukács József pályamunkás
nak, aki három gyermekével 
és beteges feleségével anyagi 
nehézsége:c1kel küzd. Hasonló 
eset másutt is előfordult, de 
ezek nem jelentették a se
gélykérelmek túláradását. 

A bizalmiak önállóságát az
zal is igyekeztek elősegíteni ,  
hogy az elmúlt oktatási évben 
tanfolyamot szerveztek részük
re. Ezen 12 bizalmi vett 
részt rendszeresen. Tanulságos 
elóadásokat hallottak köte
lességelkról és jogaikról és 
arról. hogyan szerez,:enek ér
vén11t saját területükön ezek
nek a jogoknak, 

Mind nagyobb sa:ükség van 
arra, hogy a szakszervezeti bi
zalmiak képzettebbek legye
nek, és a szolgálati heil.y prol>
lémáihoz szakszerűen tudja
nak hozzászólni. Az új mun
kan',delmi előírások például 
a bizalmiaknak is jelentős sze
repet tulajdonítanak. Nekik 
is részt kell vállalniuk abban, 
hogy miruien dolgozó ismer
je ezt a rendelkezést. Minden 
dolgozónak tudnia kell azt, 
ha az óvórendszabályok betM
tása ellenére, tehát nem a sa
ját hibájából éri baleset, lre
resetvesztesége nem lehet. 
Az óvórendszabályok betartá
sa érdekében sem nélkülözlte
tó a bizalmiak közvetlen agi
táció_, tevékenysége. Fonto� 
az is, 8 ez;t már nagyon sok 

bizalmi megteszi a pá!l,'11-
fenntartási főnökségnél, ho1111 
a pályamestert minden eset
ben rábírják a meghibáso
dott szerszámok sü rués ki
jav itta tására. Ez sem köny
nyű feladat, hiszen a pálya
meste1Tel függőség; viszony
ban is van a bizialmi és 
módszef'€sen kell arra töre
kednie, hogy kezdeményezé
se a sértődött.ség veszélye 
nélkül találjon meghallgatás
ra szol <;ála ti felette,énél. 

A pályafenntartási bizalmiak 
kö.7--ött sok az olyan dolgo
zó, aki távol lakik munkahe
lyétől, úgynevezett „bejáró" 
munkás. Ezek kevesebbet tud
nak foglalkozni a szakszer
vezeti ügyekkel. 

Nagyobb igényességet 

A szakszervezeti bizottság 
elhatározta, hogy a bizalmiak 
munkájának további segíté
se céljából ankétot szervez 
részükre. Rendszeressé teszik 
azt a gyakorlatot, hogy a 
sza.kszei-vezetl bizottság ii.1.é
sére két-három bizaimit meg
hívnak. és beszámoltatják, 
ugyanakkor tanácsokkal lát
ják el őket. A gyengébben dol
gozó bizalmiak vezetőit pe
dig felkérik, hogy segítsék a 
bizalmi tevékenységét. Ilyen 
értelemben kell most tár
gyalni az I. és a XIX. pálya
mesteri &zakasz vezetöjével, 

Nagyobb igényességet a 
bizalmimunkában - ez a gon
dolat hatja át a pécs:i pálya
fenntartási főnökség szak
szervezeti bizottsá<;át és az 
alapszervezetnél dolgozó leg
több bizalmit is. 

L., J. 

,adt/-
Ki tekinthető közreműködőnek? 
Többen kéréssel fordultak ban kell részesíteni. Közre

hozzánk, hogy a közreműkö- működói díjban az újító ki
déssel kapcsolatos kérdések- vételével, munkakörre való te
ről szeretnének hallani. Az kintet nélkül, bárki részesít
újfüisokról szóló kormányren_ hető. Vezetőállású dolgozó. 
delet 17. §-a foglalkozik a köz- irányító szerv dolgozója, igaz
remúködőkkcL Eszerint azo- gató, főmérnök, kutatóinté
kat, akik az újítás kísérletét, zcti dolgozó is kaphat közre
i!Zctvc megL·alósítását átlaao,i működői díjat, ha átlagon :fe
fclüli tet>ékenységiikkel elő- !üli tevékenységgel segíti az 
mozc!''j'l/c. közreműködői díj- újítás sikerét. 

Mit nevezünk átlagon felüli tevékenységnek ? 
Az újítási javaslatok kikí

sérletezése és megvalósítása 
minden állami szervnek hh:a
tali kötelessége. l!yen formán 
nem beszélhetnénk közremű
ködésről, mert mindenkinek 
feladata, hogy a reábízott 
munkát a legjobb tudása sze
rint végezze. A gyakorlati vég_ 
rehajtás során azonban gyak
ran találkozunk olyan esetek
kel, amikor valami akadályoz
za a munkát, vagy némi mó
dosítással sokkal nagyobb 
eredményeket lehet elérni. A 
m-unka során mindig egyedi
leg kell elbírálni, ho(llf ki mi
lyen tevélcenységet fejtett ki. 

Egy szolgálati főnök azért 
nem lehet közreműködő, mert 
egy megoldandó feladatra 
beadott 4 ú /ítás közül a leg. 
jobb megoldást választotta ki. 

Azt a vállalati főnököt sem 
illetné közreműködői díja. 
zás, aki elvállalja, hogy üze
me egy elfogadott találmányt 
le{lyárt és kielégíti a meg
re:idelők szükségleteit. Azok 
a vezetők, akik ennél többet 
tesznek és személyesen eljár
nak más minisztérium hatás• 
körébe tartozó üzemeknél, 
már többet tettek, mint ami 
általában elt-árhat6 tőlük és 
közremúköd6i díjban része
sii.!hetnek. 

AITól a főmérnökr51 sem 
mondható el, hogy közremű
ködött egy újítás kísérleténél, 
vagy megvalósításánál, aki 
csak akkor értesül a javaslat 
állásáról. amikor tájékoztat
ják vagy üzemszemléje során 
éppen látja. De a kt szakmai 
tanácsot ad a kísérletnél, a 

megvalósításnál, vagy ha 
szükséges, apró változtatáso
kat is ;avasol, már közremű
ködőnek tekintendő. 

Az a reszortvezető, műve
zető, akit megbíznak �gy ja
vaslat szakvéleményezésével 
és azt határidón belill Jól el
Yégezte, továbbá a kiadott 
utasításokat, rajzok szerint el
készítteti a javaslatot, vagy 
lefolytatja a kísérletet, nem 
lehet közreműködőnek nevez
ni.  Ha azonban van a javas
latnak valamilyen gyenge 
pontja és ennek kiküszöbölé
sére maga tesz olyan javasla
tot, amivel a hatékonyság nö
vekszik, tevékenysége közre
működésnek minósíthetó. 

Fizikai dolgozó is lehet köz
rPműködő, ha a kivitelezés so
rán olyan ésszei-ű dolgokat 
javasol, amelyek csökkentik 
az előállítási költséget vagy 
növelik az élettartamot, tehát 
gazdaságosabbá teszik a javas
latot. Az is előfordulhat, hogy 
egy javaslat kikísérletezésére, 
megvalósítására nem kapnak 
kivitelező vállalatot, vagy túl 
hosszú határidőre vállalják. 
Hn ilyenkor több dolgo=6 
1,állal;a, hogy munkaid-0 után 
elkészítik a mintadarabot 
amiért tú16radíja.zásban ne,,; 
részesülnek, közreműködllk

-------------------------- ,iek kell nyilvánftani óket és 

A Nyugati pályaudvar 1\lú.szakl Kocsiszolgálati Főnökségének 
November 7 szocialista brigádja köZilsen tekintette meg- Csiki 
Gergely: Nagymama címü zenés vígjá.tékát. Az előadás szü
netében. a brigád képviselői felköszöntötték Honthy Hanna 

múvészn6t 
(Horváth Erika felv.) 

A SZOT elnökségének le/1,ívása 
a? iszákosság elleni küzdelem 

továbbfejlesztése érdekében 

A SZOT elnöksége, érvény
ben tartva az 1962. április 
22-én kiadott Irányelveit, az 
alkoholizmus elleni küzdelem 
továbbfejlesztése érdekében 
felhívja a szakszervezetek és 
különösen az SZMT-k (SZBT) 
figyelmét a következőkre: 

Fokozzák az alkoholizmus 
megelőzése érdekében a széles 
körű felvilágosító tevékenysé
get és a személyhez szóló agi
tációt; helyezzenek nagy súlyt 
különösen a munka előtti, il
letve közbeni szeszesital
fogyasztás veszélyének ismer
tetésére. 

Törekedjenek minden szin
ten arra, hogy az iszákosság 
elleni küzdelemben az egyes 
munkaterületek (reszortok) 
összehangoltan, egységesen 
vegyenek részt; tartsák szem 
elótt ennek során, hogy a köz
vélemény formálása, a kárté
kony ivási szokások megvál
toztatása csak sokoldalú, több 
irányból ható befolyásolás 
eredményeképpen valósítható 
meg: ennek érdekében a szak
szen·ezetek iszákosság elleni 
küzdelmében a mértéktelen
ség elleni harc, a szeszes ital 
egészségkárosító, balesetveszé
lyes hatásának Ismertetése 
éppen úgy helyet kell kapjon, 
mint a szabad idő helyes fel
használására, a kulturális Igé
nyek felkeltésére és fokozásá
ra irányuló nevelőmunka, 

Használják fel a közösség 
nevelő erejében rejlő le

hetőségeket, 
mind a részegeskedésre haj-

Jók megmentésére, mind a 
gyógyulófélben levő volt alko
holisták Visszaesésének meg
akadályozására; különösen a 
szocialista brigádoknak, a tár
sadalmi bíróságoknak és a bi
zalmi csoportoknalc jut e té
ren fontos feladat. 

A szakszervezeti és egyéb 
társadalmi szervek feladatait, 
valamint az egészségügyi és 
vállalati feladatokat hangol
ják össze az éves egészségügyi 
komplex tervben. 

Szervezzék meg az elvonó
kúrát végzett volt alkoholisták 
intézményes utógondozását; 
vegyék igénybe az üzemi kol
lektívák, a gazdasági vezetők, 
üzemi orvosok, Vöröskereszt 
és egyéb társadalmi szervek, 
valamint a területi szakszer
vezeti szervezetek (szakmakö
zi bizottságok) közremúködé
sét. 

A szakszervezeti társadalmi 
ellenőrzés térjen ki a sze
szesi lai-fogyasztással kapcso
latos tiltó rendelkezések me"
tartására, 

0 

szerezzenek érvényt azok
nak, üzemen belül és a te

rületen is. 
Az SZMT-k (SZBT) fokoz

zák tevékeny részvételüket az 
alkoholizmusellenes küzde
lemben, nyújtsanak munka
módszerbeli útmutatással is 
segítséget a megyei bizottsá
goknak (budapesti bizottsá
goknak);  az eddiginél szerve
zettebben kapcsolódjanak be a 
megyei (budapesti) alkoholiz
musellenes társadalmi bizott
ságok munkájába. 

díjazásuk indokolt, 

Ki állapítja meg 
a közreműködői díjat ? 

A közreműködői díjra jogo
sultak személyét és a díj fel
osztását, az újító meghallgat4-
sa után, a megvalósító szerv 
ve:;etóje állapítja meg. Hatá
rozatának meghozatala elő1t 
köteles kikérni a helyi szak
szervezet véleményét. A vál
lalati, szolgálati fónöknek, 
főmérnöknek, főkhnyvelőnek, 
az Irányító szerv dolgozójá
nak a közreműködői díját az 
lrán11ít6 szerv állapítja meg, 
a s7.akszervezet előterjeszté
se alapján, az újító meghall
gatása után. 

A sza kszPrvezetl bizottsá
gokra felelősségteljes mun
ka hárul. Hiszen véleményt 
kell mondaniuk. hogy kik mit. 
milyen mértékben tevékenv
kedtek az egyes javaslatok 
megvalósításánál, vaey kikf
sérletezésénél, Tartsan;ik 
rendszeres kapcsolatot R7. 
újítási előadókkal. Kérjék fel 
az e�yszemélvi elbírálót. hol!y 
adjon értesítést. ha nagyobb
jelentőségű javaslatok klsér
Jetezésére, vagy megvalósításá
ra kerül sor. Menefüözben 
sokkal könnyebb egy munkát 
ellenőrizni. mint utólag vlsz
szafelé pergetni az eseménye
ket és úgy tenni megállapítá
sokat. 

Az események utólagos rög
zítéséből adódik, hogy a köz
reműködök javaslatánál nem 
írják le részletesen a tevé
kenységet, amit egyesek kl
fej!ettek, azzal az Indokkal, 
hogy csökkentsük a papírmun
kát. Az ilyen felfogás hely
telen. mert c�ak a részletesen 
leírt és meehattlrozott mun
kát lehet helyesen értékelni.  

Mennvi lehet 

a közremú'<ödói díj ? 

Az összes közreműködők 
rés7.ére kifizethető díj együttes 
összege az első évre jdr6 ,l.ii
tási díj 10-100 százaléka le
het a kifejtett tevéken11sPgtöL 
fü.ggóen. Az egyes közremű
ködők között a díjat az álta
luk kifejtett tevékenység arn
nyál>an kell megosztani. A 
közreműködői díjat az újíf?t 
megiUető díjazáson .felül kell 
kifizetni, azt abból levonni 
nem szabad, A közremúkö.-1/ii 
díj egyes részleteit az újfüísi 
díjrészletek arányában és 
azokkal egyidőben kel! kiii
zetni. 

A helyes közremúköd<?◄ 
nagyban elő tudja segíteni a 
mozgalom kiszélesftését, ezért 
mind a szakvonali, mind a 
sza�zervezetl szerveknek fon• 
tos felarhh•'< hogy ezzel meg• 
felelően foglalkozzanak. 

Sebestyén JánOI 

• 
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Három csomópont a mérlegen Törvényes munkaidőt az utazóknak ! 
Nehezen bírlcóznak meg a külön célktűzésekkel a kiemelt csomópontok 

mozdonyok normaidőn be-
1 ül bekerülnek a fü tő ház
ba és a fűtőház kezelési 
időben adja ki a gépeket. 

A miskolci csomópont 

A Magyar Szocialista Mun
káspárt gazdaságpoli thlrnj és 
szociálpoUtikai intézkedései
nek szerves részeként 1959-
ben történt meg az első lé
pés a vonatkísérö és moz
donyszemélyzet magas szol
gtí lati és távolléti óráinak 
csökkentésére. Az utazósze
mélyzet egy hónap 720 órá
jából ugyanis átlagosan havi 
320-360 órát töltött távol 
családjától, lakóhelyétől. 

Szakszervezetünk VI. kong
resszusa határozatba foglal-

t.a. hogy a vasút területén is 
rá kell térnd a népgazda
ság e,gyéb ágazataiban alkal
mazott törvényes munkaidő
keretek fokozatos megköze
lítésére. Az elnökség többször 

legutóbb októberben 
tárgyalta az utazó sremély
zet helyzetét. Megállapította, 
hogy a megnövekedett szállí
tási fel.adatok és a korlátozott 
munkaerőhelyzet - a kezdeti 
er�dmények e11enére - gá
tolja a célkitűzések érvénye
sülését. 

Mint ismeretes, a megnö
vekedett őszi szállítási felada
tok teljesítésének elősegítésé-
1'! a hálózat gerincét képező 
16 vasúti csomópont részére 
1964 szeptember 15-tól a te
hervonatok menetrendszerű 
indításának megjavítására, a 

vonatközlekedésí terv betartá
sára, a tehervonati gőzmozdo
nyok teljesítményének növelé
sére és a mozdonyállag maxi
mális üzem�ltetésének biztosí
tása érdekében külön célkitű
zéseket hirdettek. 

egyenletesen javuló munkája 
az őszi hónapokban pozi
tív hatással van az egész 
igazgatóság teljesítményére, s 
a fővonal kapacitásának 
jobb kihasználására. Nem 
véletlen, hogy az igazgató
ságok munkaversenyében 3 
miskolciak. az utóbbi hóna
pokban jó eredményeket 
érnek el. 

borítja a mozáonyfordulót. 
Feltűnt az is, hogy a Fe
rencvárosban októberben sok 
volt a gépre és a sze
mélyzetre \ árás. Olyan eset 
is elófordnit, hogy a kész 
vonat 5-6 órát várt sze
nélyzetre. Ebből az is kitűnik, 
hogy a menetrendszerinti 
indításnál elért gyenge ered
ményeket a géprevárás és 
a személyzetre várás együt
tesen idézte elő. A legna
gyobb mérvű minőségi rom
lás ugyanis a helyből in
duló vonat·J/mál következett 

Kedvezőtlen ardnyok 
Bár kezdetben egyes szolgá

lati helyek�n a vezetők hozzá
állása nem volt megfelelő. A 
csomópontok többsége azon
ban a lehetőségekhez mérten 
mindent megtett a telesítmé
nyek növelé,;éért hogy megkö
zelítsék az előírt követelmé
nyeket. 

Körültekintő munkával 

Békéscsaba csomópont 
szeptember'Jen a tehervona
tok menetr,·ndszerinti indítá
sánál 80, a vonatközlekedési 
terv betartásánál pedig 64 
százalékos uedményt ért el. 
Az előbbinél az elmúlt év azo
nos időszakához viszonyítva 
36,87, az utóbbinál 24,78 szá
zalékos ;avulás mutatkozik. 
Eredménye.,en dolgozott a fű
tőház is. 

Az elért eredményeket vizs
gálva megállapítottuk, hogy 
a békéscsabai csomóponto1i 
körültekintő munkával, a fel
adatok konkrét meghatározá
sával láttak hozzá az ös=i szál
lítások lebonyolításához. Mind
ket szolgálali ág vezetői szám
bavették a;:okat a problémá
kat, amely<!k korábban gátol
ták a munkát. Ezután szinte 
,·onatonként meghatározták a 
teendőket. Az állomásiak 
rendszeresen tájékoztatják a 
fűtőházat :iZ érkező mozdo
nyokról, naponta közösen 
értékelik a teljesítménye

Mit tettek Ferencvárosban ? 

Az ország legnagyobb ren
dezopáJyauo,·ar..in már a 
célkitűzések meghirdetesekor 
a követel.nényeK nagyságá
hoz mérten alcikitottak ki 
az anyagi elismerést. Mit 
sem ér azonban az anyagi 
ösztönzés, ha nem élnek a 
iehetőségekkd, ha nem szer
vezik meg úgy a munka!, 
hogy az eredmények, a 
teljesítmény növekedjen. Két
ségtelen, FerenC\árosban szá
mos objekliv körülmény ne
hezít, a munkát. Mindezek el
lenére sem engedhető meg, 
hogy erről a pályaudvarról a 
tehervonatoknak csak 45,75 
százaléka induljon menetrend 
szerint. A vonatközlekedési 
terv minoségi előírásainak 
pedig csak 31,85 százalék
ban feleltek meg. Október
ben az ország különböző 
irányai ba összeállított, illet
ve inditott vonatok közül 
1200 késve indult. Ennél is 
több azoknak a vonatoknak 
a 5záma, amelyek nem fe
leltek meJ a vonatközle
kedési terv előírásainak. 

Monda'li sem kell, hogy 
a feren,:t·arosi �·asutasoh 
munkája az egész hálózatra 
kihatással van. Közismert, 
hogy a tervszerűtlen vonat
indítás ten ner útlen érkezé
seket eredményez és fel-

be. A forgalmi utazó személyzet 
A ferencvárosi csomópon- leterhelésével kapcsolatos 

ton a vasutasok rendkívül reprezentatív vizsgálatok 
nagy erőfeszítéseket tesznek. megmutatják, hogy rendkívfü 
A feladatok azonban ma- kedve.zőtlen az arány a szol
gasszintű munkaintenzitást gálati és távolléti órák kö
követelnek minden munkate- zött. Egye.s esetekben a tá
rületen. Különösen akkor, vol!éti órák nagyobb mér
ha a tervs1.�rúség is felbomlik tékben emelkednek, mint a 

és a szükség diktálja a s=olgálati órák. 1963 augusz-
! tusában a vizsgált esetek 21 munka ütemét. He yes szer- százaléka a 270-310 órás ha-vezéssel, a helyzet alapos tárok közé esett. Ezzel szemfelmérésével, jobb irányító ben 1964 azonos hónapjában munkával. a mozgalmi szer- már a vizsgált esetek 33 szá-vek segíts,igével elérhető, zalékánál volt tapaszta1ha,tó hogy minóségtleg jobban. ez a kedvezőtlen arány. tervszerűbben dolgozzanak. Az is kedvezőtlen., hogy a Ezt kívánja a ferenc\'áro- tervezettnél 535-tel kevesiaktól az egész vasútüzem. 

sebh a vontatási utazólétPersze: ahhoz. . hogy jobb szám. Ez a szolgálati órák eredmenyek�t érJenek el, _a n:!gyarányú emelkedéséhez vebudapesti 1gazga�ósái(nak 1s ,ctctt, s így az 1958. évi 
hathatósabb seg1!_séget kel! · 6:aátlagra esett vissza. Az el
nyújtani az elkovetkezendo tolódás e területen is a ma
időben. gasabb határok felé tendál Az őszi forgalmi célkitú- és az egy vontatási utazó dol
zések meghirdetése lénye�é- goz,5ra eső távolléti órák át
ben beve, ·tője volt a:, 1965. /c:'.)ban 300 óra felett aiakul
en mun1�.werseny célkitil- nak, ami a Mt. V 55. § ren
zéseinek. Ha�onló kö\'etclmé- dclkezéseibe ütközik. 
nyek kerJlnek én·ényesf- Mindkét szolgálati ág utazó
tésre az tl íizem címért fo- személyzetének teljesítrr:énye 
lyó verse'1vben, \'alamint az ked,·ezőcyi alakult. A terme
igazgatóság,k versenyében lékenység is kedvező, kü.lönö
A szocialí.,ta muni,averseny se'l a forgalmi utzószcmély
hatékon}·ságónak cmelés._lhez zctnk!. De ez nem szo!gélhat 
pedi<t az szüksége,;, hogy sem indokul, sem me11tségül 
necsak a vezetők, hanem arra, hegy az utazószcmé!yz<'t 
a dolgozók is ismerjék fel- leterhelése - s=olgálati órái 
adataikat. töri:énysértü mértékl;;�n 

Tóth Jáno9 Pmelkedett, Különösen, ha 
ket. Az üzemgazdászok, a ,--------------------------- ngyelembe vesszük, hogy 

1961. március 1-wl az utazó 
személyzet szolgálati óráit 
adminisztratív úton csökken
tették - mP.ufelelő alapbére-

szolgálati vezetők ré.�zére, 
napra kész adatokat szolgál
tatnak az elt•égzett munká
ról és a hiányosságokról. 
Az eredményeket a dolgozók
kal 1s ismertetik. 

Javuló eredmények Miskolcon 

Több ko�sÍ a forgalomnak 
Szeged állomás és a fűtőház Ez, az úgynevezett ·zocialis- sftéssel ellensúlyozva a kere-

,·ezetöi a jobb munka érdeké- ta 1nerződés, nemcsak, hogy setveszteséget - ugyanakkor 
ben olyan közös megállapodást több kocsit jelent a forgalom- ez idóponttól kezdve, a 
írtak alá, amely szabályozza a nak. hanem jelentősen emeli s22kmai oktatás ideje - egy 
múhelytartalék tolatási Ide- a mühely termelését is. dol,:ozónál - ha,'1 6 óra 
jét, az előkészítő vágányok munkaidőnek számít. A miskolci csomópont te!- hasznu'atát és lehetővé teszi Dr. Bánkfalvy Gyula A tapasztalatok azt mutat-

tatási utazó személyzet mun
kájára vonatkozó irányítási 
módszer a teljesítmények, a 
te1'Illelélrenység növeléséből 
indul ki - ami önmagában 
még helyes gazdasági törek
vés - de háttérbe szorul az 
egyre nagyobb teljesítménye
ket produkáló utazó sze
mélyzetről történö gondosko
dás, ;ogaik érvényesítése. Igy 
nincs és nem is lehet össz
hang kötelezettségeik és jo
gaik érvényesítése között. 
Több vonatkozásban régi, el
avult módszerei-: konzerválá
sa jellemző az utazó sze
mélyzet munká;ának szerve
zésére, ami miatt az Mt. és 
az Mt. V. munkaidőre, pihe
nóidöre vonatkozó általános 
szabályai sem jutnak ér
vényre maradéktalanul. 

Hasznosítsuk 
a belső tartalékokat 

Megítélésünk szerint még 
mind:g vannak olyan belső 
tartalékok, amelyek kiakná
zásával jelentés mértékben 
lehetne csökkenteni az utazó 
személyzet leterhelését. Sok
kal több figyelmet kell for
díta!'.i az utazó személyzet 
lét�zámának csökkenését elő
idéző okokra, mint például 
alapvető szociális létesitmé
nyek hiánya, a meglevők kor
szerűtlensége, sok helyen 
hiányúk a dolgozókkal szem
ben az elvtársi, emberi bá
násmód, a szocialista humaniz
mus. Nem a leghatékonyabb 
az utazó munkaerővel vaió 
gazdálkodás és túlzott szak
maj (szakvizsga) igényeket 
támasztanak velük szemben, 
ami irreálisan nehezíti és meg
hosszabbítja - különösen a 
vontatási szolgálatnál a ki· 
képzési időt. 

Hatékony intézkedéseket 

erőhelyzetból, a vontató jár
m,ívek kiha$znáitsá,gából, 
egy-egy trakción belül a 
személy.zet egyenletes leter
heléséből kell kiindulni és 
már a tervezésnél biztosítani 
az Mt V. 55. §-a alapján az 
utazó személyzet munkaidejé
re vonatkozó felső határok 
betartását. 

� PrémiumnM, jutalma
V zásnál, üzemi juta,lék
nál. a munkaverseny erkölcsi 
és anyagi elismerésénél hát
rányos megkülönböztetést kell 
alkalmazni a szabályok meg
sértőivel szemben és kizáró, 
illetve csökkentő tényező
ként fel kell venni az utaz.ó 
személyzet munka- és pi
henőidejére vonatkozó s.zaibá
lyok n,.e�értését. Ugyanak
lrnr megkülönböztetett a,nyagl 
és erkölcsi elismerésben kell 
1·és:resíteni a szolgálati és tá
volléti órák tény'leges és tar
tós csökkentését. 

• Az utazószolgálat dol
gozoinak munkaidejét 

éves munkaidőkeretben lehet
ne megállapítani és a jelen
legi ténylegesnél szorosabb (a 

gépkocsitiezetök munkaidejé
re vona.tlcozó szabályokhoz ha
sonlóan) havi maximumokat 
kellene meghatározni. Ezzel 
a peliódikusan jelentkező 
csúcsok éves szinten kiegyen
litódnének, viszont a maxi
mális határok gátat szab
nának a mértéktelen igény
bevételnek. 

• Meg kell változtatni 
' azt az egyre terjedő, 

helytelen szemléletet, amely 
a gazdasági vezetók feladatát, 
fóleg a termelés irányításában 
látja, a dolgozókról való gon
doskodást, érdekeik, jogaik 
érvényesítését, a szociali&ta 
humanizmust nem tekintik 
saját feladatuknak, védelmét 
pedig nemegyszer rossz né
ven veszik. 

Ezért szükségesnek tartjuk, 
hogy a felügyeleti szervek 
s7.akmai ellenörzése (hivatal
vizsgálata) minden esetben 
terjedjen ki a dolgozók ;og
szabályokban biztosított jo
gai érvényesülésének vizsgá
latára is. és legalább olyan 
súllyal szan>kcionálni kell 
azok megsértését, mint a 
szakmai mulasztásokat. a mun
kafegyelem megsértését. vagy 
az utasítások megszegését. 

jesílménye jóllehet még alat- a napközi kocsikiadást is. szeged. ják, hogy a forgalmi és von-ta marad a célkitűzéseknek, Az utazó személywt nagy-eredményeik azonban így is ------------------------------------------1 fokú leterhelésének meg-

• A vontató járművek 
vezénylését fokozatosan 

át lehetne adrui a forgalmi 
szak.szolgálatnak mín.ie
nekelött a Diesel- és víl
lamosmozdonyokat - és a fü
töházaknál c,;a,k a mo:zdonvok 
üzemképességét és a személy
zet vezénylését kellene bjz
tcsítani a vonali váltás lehe-

figyelemre méltóak. Szep- szüntetése érde'kében minden 
temberben a tehervonatok érdekelt vezető szervnek, az 
menetrendszerintl indításá-

K o·. zo·. s A 'IU'ABA 'l'"" • '11' 
utazó személyzet munkájának 

nál a bázishoz viszonyítva ... . ,. ,l"A 11/1 szervezésével megbízott irá-
13,70, a vo'latközlekedési terv nyitó dolgozónak hatékony tőségeinek maximális kihasz

nálása mellett. betartásánál 12,73, október- Látogatás a szombathelyi fűtőházban íntézkedéseket kell tenni. En-
ben az előbbihez viszonyítva nek elősegítése érdekében a A felsorolt javasJ.atokkaJ. 

ugyan nem törekedtünk tel
jességre, de véleményünk 
szerin,t e néhány gondolat is 
érdemes a-rra, hogy a for
galmi és vontatás; szakszol
gálatnál e kérdéseket. vagy 
azok megvalósításának lehe
tőségeit elemző vizsgálat 
alaoján megvitatásra, esetleg 
intézkedésre elókés>zítsék. E 
kérdésekkel kapcsolatos ész
revételeknek, vitáknak la
punkban is helyet biztosítunk. 

32,1, az utóbbihoz viszo- Szombathelyen éppen úgy, helyesen. A meglevö gépekkel gépre kerülnek tisztában le- szakszervezetünk elnökségi 
nyítva 25,13 százalékos ered- mint más vasúti csomóponto- az allomás segítségével túl- gyenek a tenn!valókkal. ülésén tárgyaltakat figye
ményt értek el. A fűtő- kon szokás volt, hogy az állo- súly továbbításra törekedtek. Hónapokkal ezelőtt a gőz- lembc véve - de azon túlme
ház túlteljesítette százelegy- mási és a fűtőházi dolgozók Jó szervezókészséggel, helyt- mozdonyok fővizsgáját és ja- nően is - a következőket ja
tonna kilométer célkitúzé- külön-külön igyekeztek meg- állással, nem utolsó sorban vítását az f:szaki Jármű;avító vasoljuk: 
sét. felelni a követelményeknek leleményességgel 20 szá.zalék- végezte, jelenleg a szombathe

Ha pedig munkájukban hiba kal többet szállítottak a terve- lyi fütőház tesz eleget a fel-Miskolcon a csomópont 
esett, akkor egymásra hárítot- zettnél. Közös tevékenységük- adatnak. November 7. tiszte-gazdasági és műszaki veze- ták a felelősséget. Ebben az kel jelentős önköltségcsökken- letére elvégezték az M-44-70-tói műszaki konferencián évben, főként az őszi hónapok· tésre is szert tettek. A fajla- es Diesel-mozdony garanciális tárgyalták meg a célkitű- ban az együttes munka, a kö- gos önköltséget egy forinttal vizsgáját, valamint több gőzzések telje.;ítésére teend6 in- zös célkitűzés jellemzi min- csökkentették. Szénből 3800 mozdony fővizsgáját, javítását. tézkedéseket. Legfőbb feladat- dennapi tevékenységüket. tonnát takarítottak m-,g. Itt kell említést tenni arról, 

ként azoknak a vonatok- hogy a szodalista brigádtagok 
nak a menetrend szerinti A jó együttműködés ered- igen nagy szakértelemmel tart-. d'tá á • Jó együttműködés ménycként az állomás a teher- • • 'k t m 1 s t tuzték célul, ame-

vonatok menetrend szerinti ják üzemkepesen gepe1 e . 
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más és fűtőház között ki- A fűtőház 100 etkm tervét nyok üzembe állításával a lista kollektívája 424-es soro-
alakult szoros kapcsolat ré- 8,3 százalékkal szárnyalta túl. tervezett 93 százalékkal szem- zatú mozdonyával az ősz fo
vén meggyors1J.lt az índu- Különösen az elmúlt évben ben 95 százaléka� készenlétet lyamán a legtöbb túlsúlyt to-
lásra váró tehervonatok fék- kapott 520-as sorozatú mozdo- biztosítottak. vábbította. 
próbá;a. Figyelemre méltó nyakkal és az M-44-es Diesel-
eredmény az is, hogy a mozdonyokkal gazdálkodtak Naponta értékelik 

Segítik a fiatalokat az e"dményeket 

Kevás a kocsi - halmozódik a répa 
Amikor Szakály-Hőgyész 

állomáson az őszi forgalomról 
érdeklődtünk Orn6di Ernő ál
lomásfónöknél, széttárta a kar
ját és panasszal kezdte. 

- A mezógazdasági termé
kek betakarításával a mi ál
lomásunkon is megnőtt a for
galom. A szállíttatók igényei
nek azonban nem mindig tu
dunk eleget tenni, mert kevés 
kocsit kapunk. Emiatt rengeteg 
cukorrépa halmozódott fel. 
Gyakoriak az olyan napok, 
amiko1' csak egyetlen kocsi ér
kezik a cukorrépa részére. Te
téti a ba;t_ hoq11 a F()r nszőv 
lassan rakja a kocsikat. 

Nehezíti munkájukat az is, 
hogy az állomáson a múlt év 
márciusa óta felújítási mun
kálatok folynak. Az állomás
főnök szerint na,gyon lassan, 
vontatottan haladt ez a mun
ka. Gyakran előfordult, hogy 
napokon keresztül egyetlen 
pályamunkás sem dolgozott 
Szakály-Hőgyész állomás fel
újításán. Nem beszélve a mi
nőségről. Az ú; rnktárat pél
dául fel kellett újltani, mert 
tetőzetén több he'yen is be
csurgott az eső. Ez. bizony, 
nem jó fényt vet az építők 
munkájára. 

T. M. 

A szombathelyi fűtőházban 
nagy gondot fordítanak a dol
gozók szaktudásának gyarapí
tására. Az elméleti  oktatás 
mellett igen részletes, elemző 
gyakorlati képzést honosítot
ta!, meg. Eltededt a fiatal 
mozdonyvezetői( patronálása. 
Marosi Sándor fűtőházfőnök
helyettes Szapori Lás.zló és 
Fazekas Lajos fiatal mozdony
vezetők segítését vállalta. A 
nevelés hatásos volt. Szapori 
László nemrég személyvonati 
fordulót kapott. 

Mivel a csomópontot diese
lesítésre jelölték ki, a legjobb 
dolgozókat tanfolyamra küld
ték. Az új mesterséget tanult 
mozdonyvezetők, segédkezelók 
már most gyakorlati oktatás
ban részesülnek, hogy mire 

A szombathelyi csomópon
ton busásan kamatozott a kö
zös célfeladat meghatározása. 
Szeptember 15-e óta egyetlen 
egy nap sem telt el esemény
telenül. Az eredményeket na
ponta értékelik és népszerűsí
tik. A fűtőház bejáratának 
közelében hatalmas verseny
tábla áll, amelyen pontosan 
leolvasható a legfrissebl:> ter
melési eredmény. De megtud
ni azt is, hogy a muni<a elvég
zésében kik jeleslcedtek. A 
feladatokat teljesítő dolgozók 
száma egyre növekszik. A cso
mópont vezetői pedig nem fe
ledkeznek meg a jutalmazás
ról sem. amelyet a célfelada
tok példás elvég,éséért oszta
nak ki a dolgozók köz/itt. 

F, J. 

0 A S?emélyzetfordulók, 
mozdonyfordulók ké

szítésénél., a vonatok telep
álfomások közötti elosztásá
nál következetesen - szank
cióval is biztosítva - fel 
kell szá:molJni a ma méE( 
nagymértékben érvényesülő 
szubjektív szempontokat. Dön
tően a létszám- és munka-

Zubor István, 
a közgazdasági osztály vezetője 

Köszönet 11 sefítséfnyújttisért 
1956. június 22-én baleset ál

dozata lett Simon József ta
polcai vonatfékező Pusztana
bolcs állomáson. A behaladó 
tehervonat mindkéi lábát le

rint;ába került. Ezért a segít• 
ségért Simon József ezúton is 
köszönetét fejezi ki . 

Bognár Károly 

vágta, s azt hittük, soha nem i-------------
lesz belőle ember. 

Minden lehetőt elkövettünk Így nem mehet tovább • • •  
ezért az emberért, aki élt-
halt a vasú'.ért. Időközben A salgótarjáni szertárfő
múlábakat, s önhajtó kocsit nökség dolgozóinak munkakö
kapott. rülményeiről kevés jót mond-

Tapolcán telefonközpont ke- hatunk el. A szénszállító csil
zelő lelt, azonb:m Gógánfán lék rosszak, lyukasak, a csap
lakik, és két és fél kihnéter- ágyak berozsdásodtak és még 
re van a lakása az állomástól. üresen is nehéz a mozgatásuk. 
A hazajárás, amely � távolság A vágányok töröttek, elha
miatt eddig probléma volt nyagoltak. Nem csoda, ha 
számára. most a szakszervezet ilyen körütmények közöli 
segítségével kapott egy VELO- nagy a munkaerővándorlás. 
REX márkájú motoros jármú- Ebben az évben már 12 embe! 
vet. A JAWA -mo'.orral eltá- hagyta ott a szénszerelő mun• 
tott jármú 15,300 forintba ke- kát. Az utánpótlás pedil! a� 
rült. Ennek jelentős riszét a elöbb említett ro�sz körül• 
vasút és a szakszerre7et t,nz- n1ény mir1tt n�gvnn n�héz. 
lalta, neki minössze 3300 fo- Fehérvári Mihály 
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A jármü javítókban fordítsanak nagyobb gondot 

a termelési tanácskozásokra 
Befejeződtek a negy:u:Iik ne

gyeiiévi termelési tanácskozá
sok. A vasúti já1·müjavító 
ipar a több mint tízezer fizi
kai és műszaki dolgozója rész
t-.ételével több mint száz te-r
meZési tanácskozást tartottak. 
Az ipar dolgozói és vezetői 
a harmadik negyedév mérle
gén munkájuk eredménye
ként magukénak tudhatták a 
terv előírásaiban a termelé
kenység 100.8 százalék,.s, a 
forintte]j esités-ben 98,8 szá-

zalekos teljesítését, a költség
szint 1,4 százalékos csökken
tését. A jó eredmények 

mellett azonban a Diesel- és 
a gózmozdony nagy-, a sze
mély-, teher- és poggyász
kocsi fő-, a teherkocsik futó
javifása, valamint a sze
mélykocsik alvázasitása. te
rén mutatkozó jelentós terv
elmaradás tényét is megálla
pították az év kilenc hónap-
1ának mérlegén. 

csökkentéi.e érdekéb<m a mű
s..za-ki középvezetólmek Wl:>bet 
kell tenniúk. A téli munkál
tafás, a téli jó munka1wrül
mények érdekében még a 
nagy hideg beáizta elótt kü
lönösen a Land.lerban és 

Sol< feladat vár még 111e30/dásra 
Jelentés Ferencvárosból a té i küszöbén 

Szolnokon keU sokat tenni. A ferenci,árosi csomóponton balesetek 40-50 százaléka a nyil.:szá•ó szerkezetek javítá
sunak véglei,;es befejezéséhez 
az nban még 80 négyzetméter 
üvegre \·�m szük.séJünk. 

A Vasúti Főosztályra is je- a téli hónapokban évröl évre téli hónapokban következett 
lentös feladat vár. Az anyag- emelkedő tendenciát mutatott be. A vontatási szolgálatnál a 
ellátás, a szabványhiány, a a baleseti statisztika. A tor- téli hónapokban közel 100 szá-
munka.szervezés, a félkész á l- galmi szal.szolgálatrnll például zalékos volt a balesetemelkc-

A homok lag folyamatos c.'liikkenesé- a halálos cs a csonkulásos dés mértéke. 
11-ek bírálata a vezetők intéz- a kijelölt helyen 

A legföbb tapasztalatok 
kedését sürgette. Jelezték a Közös összefogással 
jó munka,<:zervezés és folva- A fentiekből kiindulva szűk- látozást kell bevezetni, éppen A laktanyák, szálláshelyek 
matos munka elófcltételei- ségét láttuk, hogy alaposan balesetelhli1 it isi szempontból me�=elése jelenleg is folyik. 

A jelentős eredményekről 
és a problémáktól egyaránt 
számot adó tanáCTJkozások 
legfőbb tapasztalatai így ösz
w.egezhetók: 

A termelési tanácskozásokat 
m�előro múszaJq konferen
ciák tapasztalatai azt bizo
nyítják, hogy ma még a 
múszak.i vezetők között is 
sokat kell ten111i az MT
SZOT 1022-es számú hatáTo
zat értelmezését és vég.rehaj
ttsát illetően. 

A músza'.kii konferenciák 
sz,e.mélYi összetétele· és a 
beszámolók arról tanúskod
M-k, hogy a vállalatok veze
tóinek többsége helyesen, a 
kollektív vezetést, a személyi 
felelőss éget erösító fórum
nak tekinti e tanácskozásokat. 
SzámQs helyen azonban csak 
ezt az egyedüli célt látják és 
azt már nem, hogy a tanács,ko-
zásolk a termelési tanácskozá
sok gondos, tartalmi és szer
vezeti előkészítésének fó1uma 
is. J ó11ehet ez az oka, hogy 
az ipar nem mi,nden válla
latá:nál hívják meg a kon
ferenciára a taalács.kozá.sok 
előadóit. 

A múszalki konferenciákon 
és termel.és.i tanácskozások 
elökészitése sarán nem for
dítottak kellő figyelmet az 
előző tanácskozáson elhang
zott javaslatok megvalósítá
sáira, alkalmazására. Pedig 
fonitos, hogy mindem közép
vezető és munkás érezze: ér
demes a munkát könnyitö, a 

munkaköril.iményeket javító 
javaslatokat, a vezetés hi• 
báit, a termelés hatékany
.ságát javító észrevételeket 
.szóvá tenni. 

Nem nélkülözhetők az el
végzett munkát és a megol
dandó feladatokat közérthe
tően ismertető beszámolók 
sem. A szmnbathelyi, a Land
ler, az :eszaki és a Dunakeszi. 
lánnűjavitókban számos ta
nácskozás mutatta, hogy az 
igényes, részletesen elemzó 
beszá,molók kétszer, három
lZQT olyan a1ctivitást váltanak 
ki a dolgozókból, mint a ke
vésbé közérthető ETI és 
álrtalános százalékos tervhely
zetet méltató beszámolók. 

Amiről a számok beszélnek 

A legfől>b cél az ütemes, 
gazdaságos és minőségi ter
melés. Ebl>en pedig minden• 
ki érdekelt, mindenki tehet 
valamit. KeU is tenni, mert 
a javított gózmozdony hav! 

S Z E R E N CSE ! 

kibocsátása nem me,gfeleló. Az nek szükségességét. De el- megvizsgáljuk: az illetékes A Nyugati és Keleti rendező /1.z utak és területek felhinté
első dekf1dban 6, a második- mondották a dolgozók azt is. szolgálati ve:etók levonták-e állapota nem megnyugtató. séhez szük�éryes homok a kije
ban 23, a harmadikban 71 hogy a jövő év első het.cdben a tanulságot az elmúlt éi,ek Hónapok óta összegyűlt sze- lólt helyeken van, a szerszá
szazalékos, de a hónap utolsó Is folyamato..,;an álliisidó tapasztalataiból, megtettek-e mét, elszóróclott szén, ka,•ics- mokat is biztos[tották. A dol
négy hónapjában adják a havi nélkül - szeretnének d-J]goz- minden lehetót a küszöbönálló halmok veszélyeztetik a tola· gozók oktat(\sát már két hó
terv 56 százalékát a forga1.om- ni. A tervteljesítl'S minden tél nehézményeinek le/..ilzdé- lást végzők munkáját. Ez a napja a téli forgalomra valo 
naki A személykocsi !övizs- feltételét, beleértve a mér- sére. Azt tapasztaltuk, hogy a veszély havazás esetén csak fclké ·zúles jegyében végzik. 
gáknál 21, 26, illetve 53 szá- téklelen túlóráztatás meg- csomóoont valamennyi szak- tovább fokozódik. Mintegy Figvelemmel va nnak arra is, 
zalékos a havi dekádkibo- szüntetését is még m t kell 

szoigáiata közös összefogással 8000 köbmétPr szemét vár el- hogy az elsó telesek jóképes
csátás. Az utolsó nap az ősz- biztosítani az ipar, és a válla-

megtette a szükséges szerve- szá!lftásra. A 6_ szakosztály ségu, tapasztalt dolgo:::ók mel-
szes késztermék 21 százaléka latok müszaki vezet.öinek. 

zési intézkedéseket, de ez még által odairányítandó önrakodó lé nyerjenek beosztást. 
kerül kiadásra. Ez 1s tük.röz.l nem minden. dómperek aligha tudják a te- A szeszél ·cs időjárás sok 
a hóvégi haj:rát. Vonjuk le a tanulságokat repet teljesen megtisztítani. elöre nem latható problémát 

A gazdasági eredmények A csomópont szakszervezeti A vontntas és a forgalom vethet fel. �ppen ezért a szer-
mutatják a jövő munkálta- A tanácskozások feL�lalói bizottságai az elmúlt hetek- számára egyaránt nehézményl vezési intézkedések szinle 
tásának egyetlen járható út- és a gazdasági mutatók azt ben vizsgálták felül és tár- jelent a pályaudvar vlztelení- minden lehetc5sé,::gel számol• 
ját. A régi és az új rendszerű is jelzik, hogy a vontatási és gyalták meg az intézkedések tésének megoldatlansága. O!- nak. Javasoljuk; szüntessék 

minőségjavító munkáltatás, a foi-galmi szakszolgálat veze- hatékonyságát, és követeltél;: vadás idej�n a pályaudvar meg azt a gyakorlatot is, liogy 
termelés folyamatosság és tói, nem a fajlagoo j:wítá.--i az elmaradt munkák sürgős szinte tengerré, éjszakánként a vidékről bejárók csak köz
termékkil:>ocsátás ütemét is szintre alapozták igényeiket. elvé«zését. A pályafenntartás pedig jégpályává válik. vetlenül a hazautazásuk elótt 

mutatja, Erről számolt be A vontató és vontatott jár- - bár létszámhiánnyal küzd Dicséret illeti a fűtőház dol- szerezzenek tudomást arról, 
Becker Antal osztályvezető, műáUG{l javítási teri·elóirá- -. szinte mindenre kiterjedő gozóit, akik a pályafenntar- hogy tovább kell a munkahe

a járműjavító osztály tanács- saitól eltértek és emiatt a figyelemmel mérte fel a ráhá- tással karóllve a szerelövágá- lyen maradniuk. 
kozfü;á:n. Es=1n.t a régi jat'itóműhelyeket nemegyszer ruló feladatok megoldásának nyok és forditókorongok víz- A 7. szakosztálynak többek 
munkáltatási rendben dolgo- felesleges többletköltsé!]gel lehetőségeit. A közel 300 fő- telenitését ha ideiglenes jel- klizött meg(elelö mozdony
zó vállalatOlknál a teherkocsi járó mtiszaki intézkedésekre nyí fizikai munk6.s hiányon leggel is, de megoldják. A vég- satorponyvák bizto,;ításával 
főjavítások kiadásának de- kényszerítették. Nem kevés segíteni viszont csak az igaz- leges megoldáshoz persze a kell segítenie a fűtőház dol-
kádmegosz:lása 19, 27 és 54 az a kritika, amely az igaz- gatóság Il. osztálya tud. helyi erő kevés. Dc amíg ez gozóit. f:rthetellen, hogy ezt 
százalék. Az új rendszerben gatóságok III„ IV. osztályait várat magára, gondoskodni egyszerü beakasztó karikák 
dolgozó szombathelyi mii- Szeméthegyek kell több s:áz gumicsi=máról hianya galolj'I. Sz'.imos problé-
helyben már e téren is éri a járműbeadás tervs-zerút- a fűtőházi és a pályafenntar- mat old meg a fü.tőház saját 
minőségi fejlődés tapasztal- lensége miatt. a rendezőben tási dolgozók számára. hatáskörében, de a szállitósza-
ható: 23, 32 és 45 százalékos A dolgozók javaslatai, bf- A pályafenntartási szolgálat lagok üzemképessé tételéhez 
a megoszlás. Lényegesen jobb, rálatai azt a fontos tanulságot Nem megnyugtató, hogy a eddig két ízben felúlvizsgálta már az igazgatóság beavatko-
mint a töb,bi vállalatnál. ajánlják a vállalatok műszaki több mint 300 kéziál!ltású az epületek, szolgálati helyek, zása szükséges. A transzpor-

A műszaiki vezetők nyere- és szakszervezeti vezetőinek, váltó tisztítiisához igen kevés műhelyek állapotát és a szűk- törökhöz szükséges gumiszalag 
ségrészesedé-ről szóló beszá- az ipar irányítóinak, hogy a felügyelettel is megbízható, séges munkálatok közel 80 hiánya miatt a salakot több 

�tl/e��
al�!f;

���::
j�t fordLtsanak nagyobb figyelmet ��ft

os
�

l
:1�0:ltó s�J��-rtJ:1ensrs !��!f�e

á
� e;:aéf::;

e
, ,!/;,,�:; ;;���

n 

t"\r%��f
1 

f�f�
l

!�e,;;fö 
adatainak rangsorolását. is mu- az 1022-es határozat végre- segilséget nyújt a tavaly már 20-ra 1,állalta a fii.tólui= ml11t- s la', bales�l okozójáYá vál
tatta. Míg az tszaki 17, a hajtá.sára, a termelési ta- bevált höléi:sugaras hó és jég- egy 1000 négyzetméteres tető hat. Ezyetértilnk a kocsijaví
Dunakeszi 12,6, a debreceni nácskozások gondosabb elő- olvasztó. Gondosan úgyelni jai,ítását A s:züksége- kiíl báli tok · 'a élykocsi dolgozók 
10,4, a székesfehérvári 10, a készítésére. kell azonban arra, hoi::y mű- beállítására, a tüzelőanyag véleményével is, akik a több 
Landler 9,5 és a szombathelyi Kovács János ködési területén forgalom kor- biztosítására intézkedtek. A mint 90 kilogrammos fogaslé-
jármüjavitó 9,1 nap nyeresé- ces emelők helyett sürgetik az 
get ért el, addig a miskolci és •------------------------------------------. f\2 kilogrammos, 10 tonnás 

a szolnoki műhelyek nyere- emelők javítását. 
ségrészesedés nélkül zárták 
az év elsó kilenc hónapjá
nak mérlegét. A szolnokiak 36 
gőzmozdony nagyjavításával 
és 145 személykocsi fóvizsgá
jával maradtak el. A miskol
ciak az ipar vezetőinek egyet
len célkitűzését sem teljesí
tették. 

A közös mondanivaló 

A termelési tanácskozások 
tö'bb száz felszólalójának kö
zös mondanivalója volt: ma
radéktalanul teljesíteni a terv 
minóségi, mennyiségi és gaz
daságossági mutatóit! Ki sw
lídan, ki szenvedélyesen, de 
a fejlódéSJt, a szervezett és fo
lyama tos termelést, a fegyel
mezettebb munkát szorgal
mazta. A felszólalások is l>i
zonyították, hogy az ütemes 
termelés, az átfutási !dök 

S Z E R E NCSE ! 

A tél nem kér engedélyt, 
hogy szal>ad-e reszé.t e a bejá
rati vágány. Egyszerűen beál
lít. Vajon, a Keleti múszaknál 
megtettek-e minden intézke
dést a fogadására? 

bevert az eső és a hó. A fű
tési szezon megkezdése után 
minden ilyen ablakot rögzítet
tek a kocsiszolgálati fonök
,;ég dolgozói. (Tavasszal eze
ket a rögzítóket eltávolítják.) 

A személykocsik gözfütési 
berendezéseit - az E--12-es 
Utasításnak megfelelően -
- idejében kipróbáltuk, a fú
vásokat megszüntettük. Kez
detben nehéuéget okozott a 

gőzftítesi tiimlók hiánya, de 
az igazgatóság id.ejébeii Intéz
kedett. Hiányoznak azonban a 
- zömmel kéttengelyes ko
csikhoz használatos - egyré
szes féktuskóbetétek. Leg
utóbb mindössze százat kap

munkból képeznénk fütöket 
a kauínkocsikhoz. 

Ezért - és mert a Keleti 
Műszaki Koc:Jszolgálati Fő
nökség léL�zámába 150-200 
olyan vasutas tartozik (laka
tosok, kocsivizsgálók, asztalo
sok. kocsili ztilók, kárpitosok, 
kazánházi dolgozók és más 
beosztásúak), akik több mint 
tíz éve teljesítenek szolgála
tot, és fiatalabb munkatár
saikkal együtt, mindenkor 
helytállnak a rájuk bízott 
munkában - nem győzhet a 
tél. Ha jön. a Keletiben gon
dos felkészülés fogadja . . .  

Kovács József 

Ami még 
megoldásra vár 

A dolgozók meleglto itallal 
való ellátásáról valamennyi 
szolgálati helyen intézkedtek. 
De azt tűrhetetlennek tartjuk, 
/,ogy a forgalmi s.zakszolgálat
nál minQsíthetetlen állapotban 
levő edényeket használnak 
étel és melegitóital szállitásá
hoz. 

Sok még a megoldásra váró 
feladat az ország legnagyobb 
rendező pályaudvarán a tél 
beállta előtt. Valamennyit fel 
sem soroltuk. A helyi szervek 
törekvése el ismerést érdemel, 
de nélkülözhetetlen, hogy az 
irányitószervel, a legmesszebb
me11ó segflséget ad3anak. 

Hegediis Károly 

tunk, holott naponta 300-400- 1-------------------------

Nagyobb gondot a fiatalok nevelésére 
A munkavédelmi felügyelök leljegyzéseiból 

SZ E R ENCS E 

SORSJ EGGY E L  

- Az idén alaposabban fel
készültünk, mint eddig bár
mikor - mondja Perge Jó
zsef föfelügyeló, a Keleti Mű
szaki Kocsiszolgálati Főnökség 
vezetője. - Télen ugyanis a 

legtöbb baj a fékek elfagyá
sából származik. Ez a legjobb 
esetben „csak" késést, índulás
ra kész vonatokból egy-egy ko
csi kisorozását okozta, de be
következett emiatt jelző-meg
haladás vagy súlyos baleset is. 
Most négytagú brigádot szer
veztünk. Tagjainak az a fó 
feladata, hogy a személykocsik 
fékberendezésének kormány
szelepét víztelenítsék. Ezen a 
műveleten már valamennyi 
hozzánk tartozó kocsi átesett, 
és a járművek továbbra is a 
vlztelenító brigád ellenőrzé
se alatt állnak. 

Néhány í.íjdonsag 

Új az is, hogy a gözfútésl 
dolgozók irányításával - akik 
a vonatok elöfútését biztosít
ják és gondoskodnak arról, 
hogv az indulásig minden 
rendben legyen a fűtésnél -
kocsi vizsgálói képesítéssel 
rendelkezó csoportvezetót bíz
tunk meg. 0 tehát alaposan 
ismeri a forgalmi és a műsza
ki követelményeket, s gyor
san tud segíteni az előforduló 
hil>ák elhárításában. Ki.ilünö
sen nagy szükség lehet télen 
a jó szakember tapasztalatai
ra az úgynevezett tolt vona
toknál, amelyek a mozdony 
fordítása nélkül. alig tíz-ti
zenöt perccel az érkezés után 
már indulnak is vissza a Ke
leti pályaudvar csarnokából. 

at kell kicserélni. A hidegben 
nagyobl> mérvű a kopás, s az 
!gy elvékonyodott féktuskók
nál kisel>l> a fékhatá�. Ez nö
veli a l>aleseti veszélyt, ezért 
táviratl>an kértün k  egyrészes 
féktuskóbetéteket az igazgató
ság IV. osztályától. Egyelőre 
azonban azt a választ kaptuk, 
hogy egyrészes betét nincs, 
de - mert elsó a biztonság -
azokat a kocsikat, amelyek 
féktuskói vékonyabbak az 
előírt vastagságnál, kivonjuk 
a forgaloml:>61. frdekes, hogy 
a kéh-észes féktuskóbetétek
kel a Dunát ls el tudnánk re
keszteni. annyi van belőlük. 

Lupls Jánosra, a sátoralja
újhelyi fütöház dolgozójára 
két ipari tanulót l:>íztak, hogy 
tanítsa meg őket fúrógépi 
munkákra. Lupisék munka
közben nem alkalmazzák a 
tárgylesz.oritó satut. Ez a kö
rülmény elóbb-utóbb balese
tet idézhet eló. Sokkal na
gyobb gondossággal kell végez
ni az ipari tanulók oktatását 
nevelését. hogy már most 1:é� 
rükké váljon a biztonságtech
nikai követelmények betartá
sa, Az ilyen gyakorlat mel
lett nem csupán az a problé
ma merül fele, hogv a tanu
lók helytelen és balesetveszé
lyes munkamozzanatokat sa
játítanak el. hanem, mint azt 
példák bizonyítják, balesetek 
is történnek. 

portvezetöjül< sem követeli 
meg tőlük. Bese János moz
donyfelvigyazótól és Dancsik 
János kocsivizsgálótól sem 
tanulnak jót, mivel velük 
együtt járnak keresztül álló 
testhelyzetben a 30--40 cm 
n;·ílású kocsik között. Az idén 
5 vasutas vesztette életét az 
útközök között. Nem árt a 
szentesieknek sem vigyázni. 

Főbb nyeremények: 

2 szobás családi ház, garázzsal, gépkocsival 
hétvégi ház telekkel, 
személygépkocsik, 
televíziók, rádiók, 
párizsi és fekete-tengeri utazás 
Ezenkívül számos más értékes nyeremény 

A sorsjegy kapható az újságárusoknál, 
levélhordóknál és üzemi közönségszervezőknél 
Húzás: 1965. február 28. 
J.ra: 4,- Ft. 

. 

Eddig sok lx>sszúságot oko
zott az utasknak a Bn-soro
zatú kocsik ablaka: hiába 
húzt�k fel - menetl<özben le
rázódnak, s besüvített a szél, 

Tíz kazán - tizennégy 

fútőkazánkocsi 

� Keleti pályaudvaron tíz 
stabil-kazán szolgáltat gőzt az 
épületek, irodák, várótermek 
fütésére, illetve a vonatok elö
fütéséhez. Ezekkel nem lesz 
semmi baj. A Keleti átlagába 
tartozó ti:l;ennégy fűtó-kazán
kocsiból azonban ötöt átad
tunk a vidéki igazgatóságok 
teTületére. A fűtöházak is lét
számhiánnyal küszködnek, s 
nem tudnak részünkre embert 
biztos[tani. Most foglalkozunk 
a kocslszo!gálatnál azzal a 
gondolattal, hogy saját Iétszá,-

* 
Az · ipari tanulók oktatásá-

ra Szentes fútöháznál sem 
fordítanak kellő gondot. Afra 
Imre csoporlvezctöre is 2 ipa
ri tanulót l>íztak. Ezek a fia
talkorúak már most nem 
tartják szükségesnek a védő
Ö!! hqsználatát, miután cso-

* 
Sok problémát okoz, hogy 

kelló szakismeret nélkül szak_ 
munkára osztanak be dolgozó
kat. Az /!;pületelemgyártó Fó
nökségen jól sikerült filmve
títéssel egybe1<cötve tanították 
a hegesztés biztonságtechni· 
káját. Nem tudjuk megérteni. 
hogy , miért engedik meg 
ug�·anakkor. bog.· Belcsilc Fe
renc lakatos vizsga nélkül vé
gezzen ívhegesztési munkát, 
amihez a Vas- és Fémipari 
Óvórendszal>Mvban előírt el
lenzőket sem biztosítják. Amit 
tanítanak. abban mutassana!< 
is jó példát. hogy azonos le
i:yen a szó a tettel. 

H. K . 
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Meghaladták a „Megal/j" jelzőt 
39 halálos áldozata és 100 sebesültje volt 

az NDK-beli súlyos vasúti szerencsétlenségnek 

Az elmúlt időszak legna
gyobb vasú ti szerencsétlensé
ge az NDK-ban történt. A 
Berlin-Rostock között közle
kedő gyorsvonat Langhagen 
állomás közelében Güstrow 
mellett összeütközött egy te
hervonattal. A gyorsvonat öt 
kocsija a baleset következté
ben kisiklott és egymásra tor
lódott. A vizsgálat megállapí
totta, hogy a balesetért a te
hervonat mozdonyszemélyzete 
felelős, akik elmulas;,,tották a 
jelzők megfigyelését és „Meg
állj" állású jelzőt meghaladva 
kerültek a gyorsvonattal egy 
térközbe. 

Rövid idővel a baleset után 
a helyszínre érkeztek a közeli 
kórházak orvosai és ápolónői, 
a tűzoltók és a környéken ál-

lomásozó szovjet egységek ka
tonái. A sebesültek megmen
téséhez szükséges vérátöm
lesztések elvégzéséhez Güst
rowból 150 vérkonzervet szál
lítottak a helyszínre és a helyi 
ped,::gógiai főiskola diákjai 
és tanárai, valamint a hadse
reg száz katonája ajánlott fel 
vért. 

A roncsok közül a baleset 
áldozatait csak hosszú órák 
múlva lehetett agnoszkálni. 
miután a műszaki egységek 
a roncsokat he11esztőpisztoly
lyal feldarabolták. 

A Német Demokratikus 
Köztársaság kormánya nevé
ben Walter Ulbricht elvtárs 
távirati úlon fejezte ki rész
vétét az áldozatok hozzátarto
zóinak. 

Új vasútállomás épült Bratislavában 
Bratislava elővárosában a 

közelmúltban új korszerű vas
útállomást nyitottak meg a sze
mély- és teherforgalom szá
mára. 

Az új vasútállomást mo-
dern biztosító berendezéssel 
látták el, amelyet a vasúti 
közlekedés automatizálásának 
bratislavai üzemében ké ·zJ
tettek. Az állomás épületében 
kultúrközpont, tágas váró
csarnokol< és teljes szociális 
berendezés kapott helyett. A 
belső helvisé!leket mennvezeti 
szellőztetéssel és ko,·szerű kli
matizálóberendezéssel látták 
el. 

MAGYAR VASUTAS 

S i kerü k vo l t  
Bemutatót tartott a szolnoki Tisza és a budapesti 

Törekvés népitánc-e!iyütfes 
A szolnoki fűtőház Kiváló 

együttes címmel kitüntetett 
Tisza Táncegyüttese november 
14-én, szombaton este Buda
pesten a szakszervezetek Fe
hérvári úti művelődési házá
ban adott műsort. A néps;,,erü, 
külföldön is ismert szolnoki 
együttes ezúttal is bebizonyí-

táncegyüttese mutatta be mű
sorát. A függöny felgördülte 
után egymást követték az erőt, 
ritmust, jókedvet, szenvedélyes 
vetélkedő készséget és motí
vumgazdagságot sugárzó tán
cok. Az igényes musoröss�::-
állítás a művelödési ház veze
tőségének, az együttes oktató-

A Törekvés W.Ocegyüttcs bemutató műsorának egyik 
tá.ncjelenete 

totta, hogy rászolgált a kitün
tetésre. 

A tánccsoport egyórás műso
rában a legjobb. legismertebb 
tánc- és zenekari számait ad
ta eló. Műsorukat Erkel Palo
tásával kezdték, zárószámként 
a látványos Kunsági szvittet 
adták. A táncszámokat kísérő 
néPi zenekar ma már az önálló 
zenekari számokban is nagy
szerűen megállja a helyét. 

Másnap, november 15--€n. az 
tszaki Jarmújadtó Törcki·és 
Művelődés Házának népi 

jának és kollektívájának több 
hónapos, fáradhatatlan és lel
kes munkáját tükrözte. 

Ezen a bemutatón bizonyí
tott a Törekvés Táncegyüttes. 
Bebizonyította, hogy Budapes
ten is életképes a népi tánc. 
A lelkes közönség pedig mél
tó elismerésben részes1tette 
művészi teljesítményüket. a 
közreműködó kamarakórust. a 
h-isérő zenekart, továbbá Gál 
Gabriella é Bo)tor Imre nép
s:zerű népdalénekeseket. 

V.-K. 

Az új hídon át ünnepélyesen 
utamat - a legelsőt - megteszem 
nyílt örömmel, s mint maguk a kemény 
alkotók: a győzelmet érzem én. 

Nekem pedig csak ünnepelni kell, 
s tudom: a célnál közös a siker; 
- hisz nem szenvedtünk külön-külön 
egyként törték el sorsunk hídjait. 

itt, 

S a múlt inapos mélyéből nehéz 
roncsokat emel az emlékezés; 
de most a fényben, hűvös víz felett 
vidám beszédre föl-fölrezzenek. 

- S lassan átérek; mélyen a folyarr. 
harsogva táncol, víg-mámorosan 
zúg és ünnepel - velünk, mint akl 
érzi: kedvét nem tudják rontani. 

A közelmúltban lezajlott 
IV. negyedévi termelési ta: 
nácskozásokról több levelezo 
számolt be szerkesztőségünk
nek. Tót1ca Károly például a 
következőket írja Szeged-Ró
kus állomásról : 

- Allomásunk dolgozói leg
főbb problémaként vetették 
fel. hogy a 10-es AKŐV nem 
tudja időben elszállítani az 
érkező küldeményeket. A 31-es 
E:pítőipari Vállalat sem üríti 
ki időben valamennyi érkező 
kocsiját, de gyakori a késedel
mes rakodás a Konzervgyár 
részéról is. 

* 

Acsa-Erdőkürt állomás dol
gozói jó eredményekről szá
moltak be a termelé.,i tanács
kozáson. Kérték, hogy a II-es 

FAZEKAS LAJOS 

vál tóóri helyiséget építsék fel 
a váltóőrök egész.ségvédelme 
érdekében. 

Vác fűtőháznál teljes nyílt
sággal tárták fel a hibákat, s 
a fűtőházfőnök rámutatott ar
ra, hogy lemaradásuk legfőbb 
oka, hogy nem dolgoznak gaz
daságosan, majd a szorgalom 
hiányát kifogásolta a mozdony
személyzet és a géplakatosok 
részéről - olvastuk Pintér La
;os leveléből. 

* 

Az állomás különösen nagy 
jelentőségű a közelben fekvő 
Slovnaft Vegyikombinát szem
pontjából. Az állomást és az 
üzemet közvetlen vágányok 
kötik össze. !gy elmarad a 
hosszadalmas és bonyolult sze
relvényrendezés és tolatás, s 
ezzi,l jelentősen meggyorsult 
és egyszerűbbé vált a folyé
kony tüzelőanyag- és olajszál
lítás az egész köztársaságba és 
a határon túlra. 

Az építók az állomás ma
gasépitésével befejezték a 
bratislavai vasúti csomópont 
átépítésének első szakaszát. 

Miloslava Kodonová Az üzemi koncertektől a gördülő operáig 

A szegedi igazgatóság for
galmi és kereskedelmi osztá
lyának dolgozói különösen so
kat beszéltek arról, hogy az 
igazgatóság területén a kocsi
álláspénzes kocsik aránya az 
össz-kocsikhoz viszonyítva 
emelkedett az előző évi idő
szakkal szemben. Növekedett 
az átlagos vonatterhelés is. Az 
év kilenc hónapjában a sze
mélyvonatok menetrend sze
rinti közlekedését a vártnál 
jobban teljesítette az igazga
tóság, a tehervonatok menet
rend szerinti közlekedésénél 
azonban lemaradtak. Ezekkel 
az eredményekkel az igazga
tóság nem tudott megfeleló 
helyezést elérni az igazgatósá
gok egymás közötti versenyé• 
ben - tudósít Sziládi Sándor. 

Az új állomás felvételi épületének csarnoki része 

(CTK felv.) 

,.Legyen a zene minden
kié" - mondotta Kodály Zol
tán. Ezt a jelmondatot vá
las:z.tottálk mottóul a MA V 
Szimfonikusok. Ez a cél, 
amit maguk elé tűztek és ez 
szabja meg terrnisze.esen a 
kritika irányát is, akár az 
együttes egész munkáját, akár 
csupán egy-egy pl"Qdukcióját 
veszi vu.s.,::ála.t alá. 

Most a"ZJCnban nem kritikus 
elemzésről van szó, amikor 
Pécsi István karmesterrel b� 
szklgetilnk a távolabbi és kö
zelebbi mlútról. napi aktuald
tisokról és terveikről. Pécs>i 
István szereti az együttest 
(erről az első percben meg
győződhettünk) és nem vélet
len. hogy az elöbbl Kodály
idézet a beszrélgetés elé kí
vánkowtt. Sr.avaii nyomán en-

KÖ NYVTÁRLÁTOGATÓ BAN 

A könv,•tárba. a turlomá
nyok és művészetek kincses 
házába kl.ssé m��illet.3dve lép 
be az ember. T�.l:ín a könyvek 
sokasága nyűgözi le. 

Kö:-yvek: az idó és az élet 
útíl;ala11·ai. Bc mikor kezzclbe 
Yeszed óh:et, k�.szs,�ggcl gondo
htaid m�llé társulnak. s meg
i ,mert�lik \"eled a különböző 
vi!41f!rt'.:�zckct, ten�creket, a 
népei· életét, szokásait. S :;i
tenl"k el igazodni a tudomá
n;-ok \"ilágában, beavatnak a 
titkokba, s ha kívánod. derűs 
n0,·ctés közben elszór?.koztat
nak, máskor a történelem di
C5Ő és szomorú é\"eit elevení
tik fel, végig pen�etik előtted 
�z ezesarcú embel"i életet, szí
nes és komor árnyalataival 
együtt. 

A Landler Jenó .Tárműjadtó 
könyvt:í.rában formálódtak 
meg b�nm•m ezek a gondola
tok. Közben tekintetemmel 
sorra vettem az ablaküveg 
:nögöl t sorakozó könyveket. 
Rövid idő után úgy éreztem, 
hogv egv ré,ri könyvtárban va
'!Yok; alig talnlt�m mai t'má
'ú műveket, illetve kevés 
1,önyv van itt n mai, élő írók
'"!. ·BiUnszk11 Ferei,cné könvv
t·\ros h�marosan megnyugtat 
ITála-.:7.(l.val : 

- F:? T?�m o·• je1°nti. honu 
• mai irodalmi alkotásokat 

a Landler Jármüjdvi!óban 

nem rásároljuk meg. AZ!ghogy 
nyilvántartásba t•esrcm az új 
kö11yvel,et, máris sokan jelent
keznek és kikölcsön::i1c. Az ol-
1,asók többsége úgyszólL·án 
csak mai témájtí műL•eket ol
vas szívesen.  Mint érdekessé
get kell mcgemli!cnem, hogy 
a:: ötvenes érekbcn inl:ább a 
klass::ikus múreket 1,eresték. 
Tcrmés:etes0n ma is ke?"csif,, 
de nem olyan mértékben mint 
korábban. 

A könyvtár állom·1nya mint
egy 10 ezer kötet. A könyv�k 
többsé�e rossz állnpolban van, 
erősebb kifejezéssel élve: 
szinte már „ronggyá" olvasták 
őket. 

- Több s=áz kötetet az el
múlt hetekben seleHe::tiink ki. 
Ennek ellenére évról ét·re g1Ia
rapodik a kön11vállaq; át'aoo
san 18 ezer forint értékben rá
sárolunk ét'entc új könyveket. 

Következ.5 kérdésemmel a 
könyvb,rátok után érdeldőd
tem·. Me(ll�pődve hallottam, 
hogy a .,,,if,,ántartott oli,asók 
számo alig haladja meg a hét
százat. 

- A szo!'ialistn hri'1-,dok lá
tog�fr'lk a könyvt,\.rat? 

- Csal.- a-:: at1minisztrati-v 
dclqo?ól:ból cTnkult brigádok 
k'il�.,;;nii::i,elc ki - törbé-lce
vésbé rendszeresen - könyve-: 

ket. Pedig kii,étel nélkül -vala
mennyi brigádnaplóban ott 
olvasható a rendszeres könyv
tárlátogatás. 

Ha figyelembe vesszük a 
vállalat összlétszámát, akkor 
a könyvbarátok s;,,áma ala
csony. Nem beszélve an-ól, 
hogy az elmúlt évben rendel
kezés született; a kultúrotthon 
jclle�ű könyvtárakat. amelyek 
az üzem területén kívül van
nak, a lakosság szolgálatába 
kell állítani. !gy a köny,·bará
tok között olyanok Is vannak, 
akik nem dolgoznak a válla
latnál. 

- A műszaki könyvhón,:ip 
alatt mil,·en volt az érdeklődés 
a műszaki könyvek iránt? 

- Mé,·sékelt. A műszaki 
könyi,hónap kereskedelmi jel
lege miatt a könyvtára1: láto-
11a.tottsánára kevésbé -volt be
folJ,á •sal. Különben is itt ki
alakult egy „törzsgárda", 
amely rendszeresen kikölcsön
zi a műszaki könyveket. A 
műszaki könvvhónapra visz
szatl-rve: célszerú lett volna 
kiállítást rpn,jezni a legújabb 
műszaki kön?1wkből, de helyi
ség hiányában erre nem volt 
lehetős,<!!, A könvvNrh-,lyis!'g 
sem alkalmas kiállítások ren
dezésére. 

Tamás Menyhért 

nelk a progra,mnak köve\lkeze
tes megvalósítá•ából kapunk 
egy kis ízelítőt. 

Az üzemi mttn!ká�koncer
tekból már 19-17-ben kinölt az 
a Gördülő Opera, amely meg
kezdte fáradhatatlan és lelke
sedéstől fűtött ragyogó kul
túrprogramját. A MAV Szim
fonikusok különösen sokat 
járta.k vidékre. Elsősorban az 
5 munkájuk nyomán fejlő
dött ki a vidék ma már igé
nyes és kult-urált zenei kö
zönsége. Joggal lehet bfüzke 
a vasutas társadalom. hogy 
éppen a mj sorainkból kerül· 
tek ki arok, ak ;k els&kként 
kezdték meg a vidék müvé
sz.eti elmaradoUságanak fel
száanolását. 

Ötven koncert ·ddéken 

Amikoir 1954-ben a stag
gione rendszerű vidéki opera
játszásra már nem voU szük
ség, a MA V Szimfonjkusok 
továbbra is vállalták, sót el
látják ma is a vjdék egyre 
sokoldalúbb müv-ésti igényei
nek mind magasabb szim·o
nalú kielégítését. Egyetlen fő
városi szimfcmikus egy-ütte3 
sem hoz ennyi áldozatot a vi
dékért, mint a vasutas e{l1Jüt
tes. Ezt a számok is bizonyít
ják: a:t elmúlt évben meg
tartott 113 koncert közül (ön
magában is nagy szám!) 63-at 
a róvárosban, 50-et pedig a 
kűlönbözó vidéki városokban 
rencLa:ztek. 

Budapesti hangversenyeik, 
különösképpen a „MAV Szim
fonikusok a Zeneakadémián" 
című bérleteik igen népsze
rűek nemcsak a vasutasság, 
de az egész főváros zeneked
velő közönsége előtt is. S ami 
igarolja a be'é.iük helyezett 
bizalmat a legkifejezőbben : a 
koncerteket évek óta látogató 
zen,ei törzsközö-nség. Nevelő
munkájukat pedig ma már a 
vezető művés1.e\i körök is 
igénybe veszik és évek óta é>k 
működnek köwe az ifjúság 
réEz.ére (általános iskolától 
az egyetemig) megrendezett 
hangversenysorozatok előadá
sain is. 

Műsorukat biztos kézzel, 
nagy hozzáértéssel és átgon
dolt zene-pedae6giai célzattal 
§llítiák ös•7e. Fol,o·n o..an a 
legmagasabb 1núvészi élmény 

felé irányítják a közönségü
ket, miközben ők maguk is 
haladnak a mind tökélete
sebb zene1 kifejezés útján. 

Egy lépéssel előbbre 

Tavaly a szim!órriák szim
fóniái - Beethoven•nek mind 
a kilenc remeke - képezték 
a műsor gerincét, s idén egy 
lépéssel előbbre a drámai 
zene útján: négy oratórium 
(köztük két nagy klasszikus 
és két modern) mutatja majd 
be a költészet és zene harmo· 
nikus egységét. Emellett a 
zeneirodalom mind�n jelen
tősebb irányzatának egy vagy 
több kiválóságát is haJ,ljuk a 
pénteki koncerteken. Nagy ér
deklődéssel várjuk Corelli, 
Héindel, Rameau. Mozart, 
Brahms mel!lett Bartók, Szabó 
és a fiatal - Igen sokoldaJú 
- Szokolay művelnek bemu
tatását. 

Pécsi István elmandta, hogy 
ez év szeptemberében Fran
ciaországban vendégszerepel
tek a MA V Szimfonikusok. S 
a tours-i kiemelkedő sikerek 
után meghívást kaptak Pá, 
rizsba, ahol a Nemzetek Szín
padán léptek fel, felbecs-ülhe
tetlen szolgálatot téve hazánk 
zenei hírnevének. Poulenc és 
az immár klasszikusnak szá· 
mító Frank César mellett, Er
kel, Liszt és a még életében 
klasszikus értékűvé lett Ko
dály műveiból bemutatott 
programmal ismét azt bizo
nyltották. hogy biztos kézzel 
nyúlnak hDzzá a műsor össze
álHtásának sok finomságot 
kívánó munkájához. 

A francia sajto elragadta
tott hangon Közép-Európa 
egyik legértékesebb művész
együttesét üdvözölte bennük. 
akik egy egész nép leliké-t és 
szellem; nagyságát hozták 
magukkal. Hírünk a -világ
ban? - ők öregbítették, ha
z,ánkét és a vasutasokét is, 
akiknek ilyen együttesük van 
és akik ilyen együttest igé· 
nyelnek. 

Ahhoz, hogy a .,Legyen a 
zene mindenkié!" jelszó va
lóra váljon. segítsük hozzá mi 
Is a MA V Szimfonikusokat 
programjuk mind szélesebb 
körű megvalósításához. Ezek
k<"l a reménvekl<�l n6,iink az 
új hangversenyévad elé. 

* 

A Sümeg állomáson meg
tartott termelési tanácskozá
son elhangzottakból kiderült, 
hogy az állomás számos prob
lémával küzd. amelyek azon
ban nem megoldhatatlanok. 
Többen is szóvá tették, hogy 
bár a felvételi épületet nem
rég újították fel, a forgalmi 
iroda fala mégis átnedvesedik, 
az alacsony és hullámos asz
faltozás miatt pedig az utasok
nak esős időben bokáig keil 
vízben járniuk az állomás te
rületén. A raktárépületek is 
kevésnek bizonyulnak, a ra
kodásnál pedig elsüllyednek 
az emberek és járművek a 
nagy sárban. Minde:zek meg
valósítását a fokozódó ide,ien
forgalom növekedése is szük
ségessé teszi - írja Bognár 
Károly. 

Helyes kezdeményezés 

Eredményes munkát végez 
a székesfehérvári pályafenn
tartási főnökség 73 szocialis
ta címért küzdő brigádja. Az 
1961-ben kezdődött mozgalom 
jelentős állomásához érkeztek 
november 7-én. Ekkor hatá
rozták el, hogy megszerzik a 
szocialista pályafenntartási 
főnökség címet. jóllehet a 
szintet már az idén elérték. 

Brigádnaplójukban többek 
között ez Is olvasható: .. La
kott területeken n6i pályaórl le 
beállítását vállaI;uk, hogy fn, 
a férfi munkaerőt a felépft
ményi munkákra bizto.nthas
suk." Helyes kezdeményezés. 

Egyébként a pályafenntar
tási főnökség dolgozóinak 70 
százaléka szocialista brigád
ban dolgozik. 

- OJ ŐLTŐZÖT �S MOS• 
DóT adtak !it a debreceni jár• 
műj11rítóban november 20. 
án a kocsfosetály dolgozóinak. 
Ezzel a teherkocsi javftd 
mtiftc111 do1tJozóinak régi vá, 
gya teljesült. 
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. Év vég i  mérleg az é l lovas vasutas 
labdarúgócsapatok ról 

Heghalt 

Szües Andrá eh t árs 

Negyvenéves korában, no• 
vember 15-én trcgikus hirte
lenséggel elhúnyt Szúcs And• 
rás elvtárs, MAV felügyelő, 
szállítási főelőadó. 19-13-ban 

Mozgalmas és igen jelentős 
esztendőt zárt le november 
15-én a magyar labdarúgó
sport: ezen a napon értek vé
get a labdarúgó Nemzeti Baj
nokság minden osztályában a 
küzdelmek. Jelentős volt ez 
az esztendő, hiszen - hosszú 
idő után újra - először ke
rült sor a naptári bajnokság 
lebonyolítására, vagyis ta
vasszal kezdődtek a bajnoki 
küzdelmek és a tél beállta 
előtt értek véget, az eddigi 
őszi-tavaszi bajnoki rendszer 
helyett. 

Jelentős volt ez az év azért 
is, mert ebben a bajnokság
ban mutatkozott be az új osz
tály, az NB I/B, amelynek az 
a hivatása, hogy jobban fel
készült, komolyabb képes
ségű „újoncokat" adjon az 
NB I. mezőnyébe. 

Debreceni VSC 

Az NB I-ben a DVSC 
mét retúrjegyet váltott, 
gyogó őszi hajrájával 

is
ra

sem 

1. 

sikerült biztosítani a bent
maradást. Kétségtelen a csa
patot érzékeny veszteségek 
érték Lóránt Gyula edző a 
bajnokság rajtjánál hagyta 
cserben őket, a nagyon tehet
séges, gólerős Puskás Lajost 
pedig a Vasas igazolta át. 
Amíg Szücs György edző nem 
került a csapathoz, addig 
katasztrófálisan rosszul sze
repeltek. ősszel viszont már 
nem tudták behozni a ki
egyensúlyozott mezőnyben a 
tavasszal szerzett hátrányt. 

A 13 hazai mérkőzésen a 
megszerezhető 26 pontból 9• 
et sikerült összeszedniök, 
Idegenben mindössze 5 pontot 
szereztek. Végeredményben 
14 ponttal a 13. helyen végez• 
tek és kiestek az NB I-ből. A 
DVSC osz1 jó szereplése 
azonban biztosnak látszó re
ményt nyújt ahhoz, hogy 1 965· 
ben az NB I/B-ben egy évi 
alsóbb osztályú „vendéges• 
kedés" után ismét a magyar 
labdarúgás élvonalában sze
repeljenek. 

szott mérkőzésen volt gól- vasúti szolgálatát mint pálya-
képtelen a csapat. Jellemző, munkás kezdte. majd vonatfé
hogy az utolsó helyen vég- kező, forgalmi szolgálattevő 
zett és az NB I/B-bóJ kiesett folytatta. Később különböző 
LANG SK is három góllal kiemelt politikai és gazdasági 
többet rúgott (35), mint a funkciókban dolgozott. 19!7-
BVSC (32). ben a budapesti igazgatföágra 

Nem használt a csapatnak 
a Borsodi Bányász mérkőzés 
körüli huza-vona sem, amely
ben végül olyan döntés szü
letett, amellyel még ma sem 
lehet egyetérteni. Tulajdon
képpen ez után esett vissza 
a csapat és szenvedett el egy
más után olyan vereségeket, 
amelyek nyomán szertefosz
lott a feljebbjutás reménye. 

Miskolci VSC 

helyezték, ahol az igaz;;-atóság 
titkárságának vezetését kez
dettől fogva kiválóan látta el. 

1963-ban népgazdasági ér
dekből a KGM trc- és As
ványbányászatl Kutató Válla• 
lathoz került, ahol haláláig 
szállítási főelőadó tisztséget 
töltött be. Kapcsolatát nem 
szakította meg a MÁV-val, 
új munkakörében Is vasutas 
szivvel, Igaz kommunista 
helytállással dolgozott. Szücs 
András elvtársat vasúti mun
katársai és a KGM dolgozói 
november ZO•án ldsérték utol
só útjára a Rákoskeresztúri 
lemetöben. 

Kiütötte 

E g y  p i r o s  a l m a 
Nem mindig helytálló az a megállapítás, hogy a vantatást 

és forgalmi szolgálat barátsaga, a molyan kutya.-1nacsk.a barát
sag. E=t a lcövetkezó aprócska tö1 ténet is nagyszeruen igazolja: 

Szín: Nyugati pályaudvar, csarnok I. számú vág<:nya. 
Idő: 1964. év nouember hó 2-a, 14 óra 21 perc. 
A forgalmi szolgálattevő, Fabó/e Irén főtiszt, csakúgy mint 

máskor, mosolyog1·a közeledik az 1714. számú debreceni sze
mélyvonathoz. Meneszteni készül. 

A ;el.zö villan . . .  
Hátratekint, majd magasba lendül a tárcsa. 
Az aprócska nő valósággal eltörpül a nagy 424-es gép mel

lett. Engedelmesen mozdul a vonat. A mozdonyvczetö, Endródi 
Sándor sapkájához emeli kezét és mosolyogva köszön. Hangja 
elvész a gép dohOl}ásában. Aztán mélyen kihajol a mozdony 
konyhájából és egy szép nagy piros almát nyújt l,e a forgalmi 
szolgálattevönek. 

Tudtuk - akik láttuk 1,-alahányan -, hogy ez az almajel,e
net. ellentétben a görög mitológiabéli „almaüggyel", (Párisz al
mája Helénának) nem a háború, hanem a két s;z,a,kszolgálat 
közti barátság összekovácsolását szolgálja. 

-lyf-

N B  1/8 osztály 

Az MVSC-tól ebben a baj
noki évben a szurkolók és a 
szakvezetők nem vártak kü
lönösebb eredményt, legfel
jebb azt, hogy sikerül a csa
patnak megkapaszkodnia az 
NB I/B-ben. Rendkívül iz
galmas hajrá után sikerült is 
és igy a rokonszenves miskol
ci gárda jövöre - reméljük 
megerősödve és alaposabb 
felkészüléssel - ismét ott lesz 
a magyar labdarúgás máso
dik vonalában, ahol esetleg 
javíthat. 

a mérközésvezetót 

26 tonna szenet tud 
egyszerre felemelni és egy 
teljes vagont megtölteni a 
nemrég fü>tterdamban ké
szült szénmarkoló. 

- Először szállitottak nyílt 
pályán különleges vasúti te
berkocsiban folyékony nyers
vasat Belgiumban. A nyers
vas a több mint 100 kilo
méteres távolság ellenére is 
megtartotta hőmérsékletét. 4. Szombathelyi Haladás 

7. Győri MÁV-DAC 
8. Budapesti VSC 

11. Miskolci VSC 

Tagadhatatlan, hogy az NB 
1/B végeredménye a vasutas 
labdarúgósport híveinek csa
lódást okozott. Hat-nyolc for
dulóval a bajnokság befeje
zése előtt még úgy látszott, 
hogy a nagymúltú szombat
helyi vasutas csapat valóra 
váltja a -reményeket és kihar
colja visszajutását az NB I-be. 
Sót, akkor még annak a re
ménye is felcsillant, hogy a 
BVSC is ott lehet az NB I/B 
első két helyezettje között, 
akik bejutnak a legmagasabb 
osztályba. 

Szombathelyi Haladás 

Aztán érthetetlen megtor
panás következett, különösen 
a Szombathelynél. Egymás 
közötti torzsalkodások, fe
gyelmezetlenségek, sportsze
rútlenségek fékezték a csa
pat eredményesebb játékát. 
Az együttes néhány tagja és 
a fegyelmet megerősíteni 
igyekvő Jávor Pál edző kö
zött is megromlott a viszony. 
A vezetőség igyekezett ugyan 
-rendet teremteni, de nem 
nyúlt elég bátor, kemény kéz
zel a rendcsináláshoz, amely 
így nem is hozhatta meg a 
kívánt eredményeket. Biztos 
feljutást mulasztott el a Szom
bathelyi Haladás 1964 őszén. 

Győri MÁV-DAC 

A Győri MAV-DAC csa
pata is meggyengült a bajnoki 
rajtig, ennek ellenére Kovács 
Imre, a Győrött népszerű 
,.Murok" edző csapata becsü
lettel helytállt. A mezőny 
első csoportjában végzett, 
igaz, hogy - és ez az egész 
NB I/B rendkívüli kregyen
súlyozottságát jellemzi 
mindössze három pont válasz
totta el a kiesés sorsára ju
tott Borsodi Bányásztól. A 

győri vasutasoknak még m�g 
kell tanulniok jobban küzde
ni, erőteljesebben harcolni. Ha 
idegenben - ahol a győze
lemhez mindig nagyobb harci 
elszántságra van szükség -
csak megközelítőleg úgy sze
repelnek, mint a Rába part
ján, akkor sokkal jobb helyen 
is végezhetett volna a csapat. 
A MAV-DAC ugyanis ottho
nában 23 po11tot szerzett a 
megszerezhető 26 közül. Pe
dig tud a csapat küzdeni -
amikor nagyon akar. Ezt bi-

Melegedő 
vagy fagyoskodó 

Az úrkúti gazdasági vasút 
telepállomásán a forgalmi iro
da és egyben 25 munkás me
legedője egy kiselejtezett sze
mélykocsi. Ez még nem volna 
baj! De az már igen, hogy sem 
szenet, sem pedig fát nem 
kapnalc az úrkútiak. Meleged
ni így nem tudnak. 

Az illetékesek talán megfe
ledkeztek arról, hogv a tavasz 
még egy kicsit várat magára. 

B. K. 

30 11 11 8 52:38 33 
30 12 6 12 34:29 30 
30 10 9 11 32:32 29 
30 10 8 12 31:39 28 

zonyítja az Ózdon, Orosz
lányban és Székesfehérvárott 
kiharcolt győzelme is. 

Budapesti VSC 

A BVSC szereplése vegyes 
benyomást kelt a szemlélő
ben. Voltak mérkőzések ami
kor nagyszerűen játszott a 
csapat, néhány mérkőzésen 
azonban egészen rosszul. Kü
lönösen a csatársor gyakori 
meddősége szembetűnő: öt 
hazai és hat idegenben leját-

Vedres József 

Fogadás a vasutas o l impikonok 

ti szteletére 
Szaksze-rvezietünk elnöksége -ünnepélyes fO(ladás ke-retében 

üdvözölte a Tokióba,n ;árt és sikere�n szerepelt vasutas ver

senyzók-et. A fO(lCULá.san meQjelen,t Szabó Antal, a 6Zakszerve

zet fötitká-ra és Rödönyi Károly miniszterhelyettes, a MAV 

vezérigazgatója. A fogadá,san előbb Szabó Antal, majd Röd.ö-

nyí Károly köszöntöttJe olimpikonokat, az aranyérmes 

Kan-rád II. Jánost, dr. Mendelén.yi Tamásnét, az e.züstérmes 
Tóth Gézát, s a szépen helytáZlt Turóczi Juditot, Lenkei Fe

rencet, dr. Ka.muti Jenőt, Erdősiné Tolnai Mártát, oolamint 

La,ky Ká.rolyt, a BVSC vizilabd.ázók edzőJét, a ;Vá:logatott 

szövetségi. kapitányát. 

Szabó Antal főtitkár jutalmat ad át Tóth Gézának 

Rödönyi Károly, a MÁV ve:i:ériga.zgatója Erdősinének gratu
lál majd átnyújtja a veúrjgazgatóság ajá.ndékái 

(Almási Lá&zló !elvételei) 

Rendkívüli, több mint sport
szerütlen jelenet szakította 
félbe november 15-én t•asár
nap Pécsett, a PVSK-Bony
háci-i Spartacus NB II-es ököl
vívő-mérkőzést. 

A pécsi vasutas csapat - a 
bajnokság éllovasa, az NB I. 
B-be jutás várományosa 
már 12:0-ra t-ezetett, amikor 
kisváltósiilyban Jámbor Gyu
la 25 éves ökölvívó lépett a 
szorítóba. Jámbort sorozatos 
szabálytalanságai miatt a mér
kőzésvezető leléptette. A vas
utas versenyző eló.•zör ezt an
nak rendje és módja szerint 
sportszerüen tudomásul is 
vette és a szorító sarkába vo
,iult, hogy levegyék kesztyú
jét. 

Mielőtt ezt edzője, Horváth 
Géza megtehette volna, hir
telen meggondolta magát és 
mint a párduc. nekiugrott a 
mérkőzésvezetőnek. A köt·et
kezó pillanatban már recs
csenve tört el a mérközésve
cető fogsora, vérzö arcca1 kel
lett elhagynia a szorítót. Az 

1500 néző dermedten figyelte 
a jelenetet h elitélte a magá
f'ól megfeledkezett verseny
zöt. 

A PVSK fegyelmi bizottsá
ga má,map összeült, Jámbor 
G11ulát kizárta a tagok sorá
ból és örölcre eltiltotta a ver
sen11zéstöl. 

L. J. 

A szociális létesítményekről 
megfeledkeztek 

A gyöngyösi MA V Kitérő
gyártó ű. V.-nél új üzemré.szt 
építenek. Ezáltal nemcsak nö
vekszik a termelés, hanem 
több munkaerőt is tudnak 
majd foglalkoztatni. Arró! 
azonban, hogy új szociális lé
tesítményeket, öltözőket, mos
dókat építsenek, teljesen meg
feledkeztek a tervezők. A férfi 
öltözőben még a lépcső fel
járó is tele van szekrénnyel. 
A mosdó is zsúfolt, egészségte
len. Célszerű lenne, ha az üze
mi építkezéssel együtt a szo
ciális problémákat is megolda
nák. 

Szentgáli István 

- .AMATŐR FOTOKIAL
LITAS NYILT a Vasútt 1·ws-
tály fotosz11l.körének és a 
TBKF KTSZ szervezetének 
rendezésében a Népköztár
saság útja 13-15 szám alatt. 
A lcülsöségekben is szépen 
megrendezeu ki•lWáson 14 
fiatal am,ifőr fotos mintegy 
100 fényképe látható. 

- Vánd,nzászlót alapított a 
MA V szombathelyi igazgató
sága a rakodásban segítsé
get nyúW> fiatalok jutal
mazasara A vándorzászlót 
az a megye nyu-1 cl, amely• 
nek fiata'jai az elmúlt évi 
koc�ikirak.ísi munkákban leg• 
jobban szerepelnek. A ván• 
dorzász1óv'11 együtt pénzju• 
talom is jár. 

- Már végleges helyén áll 
a „nyugdi.lazott" gőzmozdony 
Hatvan áH0más felvételi épü
letének elóterében. Ez a 
mozdony 1873-ban elsőnek 
tette meg a Budapest-Hat
van-Salgbtarján közti tá
vol�ágot és első útjától az 
utolsóig, 1 059-ig, mintegy 3 
millió kilomét1:rt futott. 

- Ftités meleg te,·egóvel. A 
Wilhelm ?;eck Járműipari 
Müvek gyá11münyLjlcsztési 
osztályán kidolgozták a vas
úti kocsik meleglevegós fű
t<'.-srendszerét. A megoldás 
lényege, hogy egy központi 
hókicseréloből felmelegített 
levegőt áramoltatnak be az 
utasfülkébe. A meleg leve
gót egy csatornarendszer úgy 
osztja el, hogy a hőmérséklet 
az utasfülke minden pontján 
azonos legy,en. 

- Két é, félmillió forintos 
költséggel újítják fel a bé
késcsabai (füóház javi(ó 
csarnokát. fücscrélik az 1960-
ban felszPrdt filstelszh-ó be
rendezéseket, bővítik az új 
motorszint, ahol a Diesel
mozdonyok.it javítjál, majd 
és korszerti fű tő- és vilá
gító rend�zcd is kap az 
épülö javító csarnok. 

- Erösödncl< a győri vas
utas eszper.intisták külföldi 
kap.::solatai. Legutóbb a varsói 
vasútigazgatóság eszperantis
táiv41 kö!cttek megegyezést 
a kölcsönos cserelálogatá
sokra. 

51 SZOCIALISTA BRI-
GADVEZE'I'ő részvételével 
tanácskozást tartottak Mis-
kolc Tiszai pályaudvaron. A 
tanácskozáson a társszolgá
lati ágak brigádvezetői ú 

részt vettek. A -résztvevő/e 
elhatározták, hogy 1965-ben 
versenyt indítanak a szocia
lista őrhely és a szocialista 
munka ,zolgálati helye cí• 
mért. 

A szerkesztöség üzeni 
Fehér Szilárd Nagykdr6s, Szllá· 

dl Sándor, Tótka Károly, dr. 
Bánkfalvy Gyula Szeged, Boldi
z.sár Gyula Békéscsaba, Kisvárdai 
János Miskolc, Pintér La,os V4ic
rátót, Bognár Károly Tapalca. 
Fehérvári MihéJy Salgótarján, 
Szentgáli Istv•n G7öngyös. Leve• 
lelket lapunk anyagtboz telhaaz
náljulr. 

Tólka Károly, Szilád! Sándor 
Szeged. l\.tarosán Pál Debrecen, 
Markos Józset Zalaegerszeg, Bol• 
dtzsár Gyula Bé:késc�aba, Bognár 
Károly Tapolca. SzentgélJ István 
G > öngyös. Szücs Ferenc Hatvan. 
Le,·elelket helyszűke miatt közöl• 
nJ oem tudjuk. 

Markos József Zalaegerszeg. Le
velét illetékes helyre tovAbbftot
luk. 

AZ utóbbi ld(íben tllbb névtelen 
levét érkezett szcrkeszt6ségünkbe.. 
Ismételten felhívjuk az olvasók: ti• 
gyetmét. hogy névtelen levelekre 
nem ,.-átaszolunk! 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a nakszorve
zetl bizottságok és a dolgozók ti· 
gyelmébe ajánljuk a következdket: 

46. számb61: 123592 1964. I 2. B. 
A szállít'>- és rakodómunkán 
foglalkoztatott fizikai doJgozCk 
bérezéséről. 

127125 1964. 12. B. Az Idegen 
nyelvtudás anyagi elismerése. 

n. számból: 129389,191H. L7. A. 
Menetrendfüggelék kicgész.!tese. 

l:?.4417, 196-1. 113. e. Ittasság! el
lenőrző vizsgálatok újbóli szab4· 
lyozása a vasüt terilletén. 

MAGYAR VASUTAS 

Fele!Os szerkeszt(!: Gulyáa Jánoo 

FeleJOs lc1a 10: Szabt Antal 
Szerkesztöség: 

Bud'ao-.;i v l. Bene zűr u f1 
TeJelon: városJ : 2�51. 

Ozerru: S!r-'1? 
reneszt1 : a Nepc;;zav.a Lapkiadó 

Vállalat 
6'Jdapes1 VII„ Rak0CZ1 o, 5f 

S:t.kra Lapnyomda 

Nehéz szolgálat Elkésett értekezlet 

- Maga az állomásfőnök? Akkor miért 
mondja, hogy felügyelet alatt teljesit szol
gálatot? 

- Nono. A feleségem állandóan felügyet 
-rám. 

1 
0 

- Sajnos, n hóvihar miatt nem tud,rnk 
eljönni a wli feUcészillés megbeszélésére. 

(Puazta.i Pci.! rajzai) 



VJLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK ! 

Határidő előtt 
áktdták rendeltetésének a miskolci tiszai pályaud1:ar 

új aluljáróját és szigetperonjait 

A S Z E RV E Z E TT V A S U T A S  D O L G O Z Ó K  L A P J A  

VIIl. EVFOLYAM, 24. SZAM Ára 40 fillér 1964, DECEMBER 16. 

Időszerű kezdeményezés 
1 96 5  ianuár l -től létrehozzák a személyszál l ítás 

társadalmi el lenőrzését 
Az utóbbi években sokat vi

tatott probléma a vasúti köz
lekedés személyszállításának, 
az utazóközönség kiszolgálá
sának és a kulturáltabb uta
zási feltételeknek biztosítása. 
A probléma megoldását sürge
tik, egyrészt a meglevó hiá
nyosságok, másrészt az utazó
közönség növekvó igénye a 
kulturáltabb kiszolgálás Iránt 
a pályaudvarokon és a vona
tokon egyaránt. 

mi összefogással é& egységes 
fellépéssel lehet lokalizálni. 
Az egység� társadalmi fel
lépést megköveteli a vas
utas dolgozók eddig kivívott 
bec5ületes és áldozatos mun
kája, fokozatosan emelkedő 
szállítási teljesítménye is. 

illetve termelési tanácskozá
sokon kell ,rn,gválasztani őket. 
Ha a szakszervezeti taggyűlés 
vagy termelési tanácskozás a 
jelölteket elfogadja és meg
bízásukat jóváhagyja, részükre 
a.z igazgatóságtól kell kérni 
a megbízólei,él kiadását. 

Mindezek arra késztették a 
vasút vezetóit, hogy ezt a 
napról-napra jelentkezó prob
lémát társadalmi összefogással 
oldjcík meg. Ennek jegyében 
tanácskoztak december 9-én a 
Vasúti Fóo��tály tanácstermé
ben a vasút mozgalmi és gaz
dasági ve'<etői . Megvitatták, 
hogy ml a teendó az 11164. 
november 28-án a 48-as sz. 
Hivatalos Lapban megjelent 
128 244 196!. I.'8 A. számú és 
ezzel egy idóben az igazgató
ságok és a szakszervezeti te
rületi bizott�ágok részére meg
küldött végrehajtásra vonat
kozó - ,.A cSzemélyszállítá& 
társadahnt ellenőrzésének be
vezetése a MÁV-nál" címú 
rendelet végrehajtásával kap-

.s;.-;platban. 
A tanác,kozás a viták alap

ján egyér• . .:-Jműen foglalt ál
lást és me�állapította, hogy a 
személyszál l ítás társadalmi el
lenórzésének megszervezése 
szükséges és hasznosnak lát
szik. 

Indokolja a társadalmi el
lenőrzés mPgszervezését az is, 
hogy az utóbbi idóben 

növekszik az erőszakos ko
csirongálá5<>k száma. Az 
idén mint<?gy 3,5 millió fo
rintra tehetó a vasutat ért 

károkozás értéke. 
E kár többsége képkeretek és 
tükrök eltulajdonításából, ab
lakih·eg tör�sekból, függönyök 
es ülőhelyek megrongálásából 
stb. :idódnak. A károkozás kö
-.,etkeztében ;, kocsikat ki kell 
vonni a forgalomból, ami az 
amúgy Is kevés személykocsi
park miatt még tovább nö
veli a vonatok zsúfoltságát. 

Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ezeket a hiá
nyosságokat csakis társadal-

A személyszállltás társadal
mi ellenórzésének ki kell ter
jednie mind az állomásokon, 
mind a 

személyszállftó vonatokon 
a menetrend szerinti közle
kedésre, az állomások és 
a szerelvények tisztaságá-

ra, 

A gazdasági vezetók és a 
mozgalmi szervek nyújtsanak 
maximális segítséget a sze

Fényárban az új aluljáró. 
(MTI Fcito: Birgés Arpád felvéte1e) 

mélyszállítás társadalmi ellen- A miskolci tiszai pályaud- Elsönek a személypályaud- átépítésével egy idóben az 
órzési rendszerének gondos és var 1962 ószén kezdódött kor- var tárolóvágányait korsze- aluljáró és a szigetperonok, 
körültekintó megszervezésé- szerűsítési munkálatai szerves rúsítették. Ez a munka vi- valamint a felsövezeték építé
hez, segítsék a társadalmi részét képezik annak a nagy- szonylag akadálytalanul feje- se is folyt, sok gondot okozott 
ellenörök munkáját, szavatol- szabású munkának, amely ződött be, az átépítés csak kis a forgalom lebonyolítása. Az 
ják személyi védelmüket é, 1958 óta folyik a Hatvan- mértékben zavarta a forgal- egész állomás területére kiter-
adott esetben áldoza kész és Miskolc közötti fövonalon. mat. jedő munkálatok kivitelezése 

továbbá minden olyan terület- eredményes mur.kájuk alapján Mint már arról korábban több csak úgy vált lehetségessé, 
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az u zo wzons g 1szo ga- anyagi elismerésben. ágak jól összehangol a 
lásával. Nagy figyelmet kell tés több lépcsóben, tervsze- gozók helyzete ebben az év- munkát. Ennek érdekében 4 
fordítani a társadalmi ellen- Szabó U. József rúen halad. ben. Mivel a fogadó vágányok generál kivitelező, a Miskolct 
öröknek a nemzetközi gyors� ------------------------------------------! Építési Fönökség ütemtervet 
vonatolc, a budapesti pályaud• 

1 
dolgozott ki. Igy minden szol-

varok és határállomások víz•• gálati ág előre tudta, hogy 
gálatára is. 

Okto'berben csak a m,·sko/c,· ,·gazgato'sa'g mikor, milyen határidóre, mit 
A társadalmi ellenőr háló- '

! 

kell elvég�zni. 
zatba az üzemi demokrácia Az építók szorgalma mellett 
további szélesítésével a legrá- az igazgatóság vezetóinek, 
termettebb, !egszakképzettebb, e'rt el elfogadhato' eredme'nyt valamint az érdekelt szolgá-
legfegyelmezettebb dolgozó- lati ágak bevonásával létre-
kat kell bevonni. El kell érni, hozott komplex brigádnak i� 
hogy a magukrol megfeledke- Az igazgatóságok versenyé- zöbb eredményt, mint az eló- mottevö elmaradás a tervtöl, jelentós része van abban, hogy 
zett, fela.datuk?t fih11n� � fj)tf6bt'tl tel�í!ltié- <z6 a'l!ö!lOs i<losza: · bsn. illetve a célkitúzéstől a 1noz• alulji!ro l!s a ... . no-
a.z utazókö:.önség kl3zolgálá.oiát nyek a következők szerint donyok teljes!tményeinél és kat jóval a tervezett határidő 
semmfbevevó dolgozók mu11- alakultak: 

Októberben a budapesti kocsitartózkodási norma, illet- elótt adták át a forgalötnnak. 
kája felett a vasutas dolgozók lgaz,tatóságok TeUesítmt'nyelii. i,g'az&'at-Oság eredménye ve az egységidó alakulásánál A tervben 1964. december 
szélesebb kollektívája mond- alakult a leckedvezőtle- volt. A menetrendszerű. közle- 31-ben állapították meg az 
jon bírálatot. Budapest 91,43 ";0 n bb-1. kedés célkitűzését mindkét építés határidejét. A dolgo-

A személyszállítás társadal- Debrecen 94•80 0 o e u vonatnemnél teljesítették és a zók azonban vállalták, hog11 
mi ellenőreinek hálózatát =olc 1

�:.9,l: �;•0 
A személyszállító vonatok me- tehervonatok átlagos terhelé- az új létesítményt decembef netrendszerúségénél 88,81, a sénél is 100,66 százalékos 4-én Miskolc t'áros felszaba,-

1965 január 1-tól kell meg- Szeg-ed 91,62 9'o tehervonatoknál 58,20 százalé- eredményt értek el. dulá�cínak 20. évfordulóján át-
szervezni minden vasút- Szombathely 97,18 °,o kos eredményt értek el. En- 1 k 

Igazgatóság területén Az októberi telje,itmények nek következménye a vonat- A szegedi igazgatóság cél- adják a forga omna •. 

mintegy 100, a budapesti igaz- alapján csak a miskolci igaz- kozó hálózati célkitúzésnél be- kitűzéseit és terveit zömében Nem volt könnyú feladatuk; 
gatóságnál pedig 200 részvevö- gatóság részesült - csökken- következett lemaradás. nem teljesítette. A vonatfor- hiszen az aluljáró város fe-

vel. A társadalmi ellenöri há- tett összegű - pénzjutalom- A debreceni igazgatóság az galom tervszerűségére a vo- lóli kijáratának építését csak 
lózatot az laazgatóság vezetó- ban e d 1 . d • nali mozdonyok, valamint a augusztusban, miután az új 
je és a szakszervezet területi 

· gy O gow moz onyra eso teherkocsik felhasználására felvételi épület építése ügyé-
bl·zottsága �gyu··ttesen J·elöll ki 

Az állami szállítási tervet lOO etkm tervet rnindössze vonatkozó műszaki-gazdasági bén végre megszületett a dön-� 100,S százalékra teljesítet- 89,03 százalékra, a tehervona- mutatók eredményei mind tés kezdhették meg. A �égi a szolgálati helyeken. tiik. tok átlagos terhelésének ter- kedvezőtlenül alakultak. fel;,éteU épületből ugyanis 11 
A társadalmi ellenőrök ki- Az üzemeltetésre leg1·e11em- vét pedig 98·39 százalékr;,. te!- méteres szakaszt le kellett 

· r-1 · ét k„ ült ki tés el jesítette. A munkaverseny- A szombathelyi igazgatóság 
J
e O es or e n

. 
s 

• 
az zóbb múszaki-gazdasági mu- ben értékelt többi mutató összteljesítményének kedve- bontani. A következő adatok 

önkŰntesség s1i�oru betartása tatók alapján a hálózat össze- eredményei megfeleló szinten zótlen alakulását a vonóeró még húebben tükrözi!, a mun-re et� 
kell e � g

ezni t p�t sített eredménye 95,18 száza- mozogtak. felhasználása terén a tervhez ka volumenét. A felépítményi 
s sza szerveze szerve - 1 ·k t é t 1 El ·wt tt 1.; 10 viszonyított elmaradás okozta. munkák során 69 csoport egy-
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vagy a januárban kezdödö t>e- legmagasabb júliusi menn11i- kisebb mérvú elmaradásuk hasonlóan alakult az egy vo-
ben 20 csoport egyszerű kité

zet6ségválasztó taggyúléseken, séggel. Az állami é\•es áru- csak a személyszállító vonatok nali mozdonyra esó teljesít- ró és 3700 vágányfolyóméter 
szállítási terv túlteljesítésének menetrendszerú.ségénél és a mény Is. felépítmény ideiglenes beköté

1 millió 230 OOO forint külön céljutalom 
mérve az októberi teljesítmé- tehervonatok átlagos terhelé- A tapasztalt és meglevó hiá- se illetve beépítése vált szük
nyek alapján tovább növeke- sénél volt. A tehervonatok nyosságok felszámolása az év ségessé. A munkálatok al�tt 

dett. menetrend szerinti közlekedé- hátralevó időszakában még 
mintegy 28 OOO köbméter fol-

sénél túlteljesítették az elö- det mozgattak meg. Az alul-
Két hét választ el bennün

ket az újesztendőtól. Eddig 
minden jel arra mutat, hogy 
büszkék lehetünk majd a zár
�zámadás eredményeire. Az 
elmúlt tizenegy hónap áru
szállításának mérlege ugyan
is megközelíti az elózó évben 
f>lszállított árutonna-mennyi
séget. Ahhoz azonban, hogy az 
állami kocsiigényes szállítási 
tervünket is teljesíteni tud
juk, még nagy erőfeszítéseket 
kell tennünk. Mindezt mérle
i:;elve e vezérigazgatóság és 
izakszervezetünk úgy határo
zott. hogy Tci.ilön jutalomban 
·részesíti azokat az tgazgató
ságokat, akik legtöbbet tet
tek a szállítási tervek teljesí
tése és a személyszállító vo
natok menetrend szerinti köz
lekedtetése érdekében. 

Célkitúzések: a decemberi 
4>1)eratív 1..ocsiigényes szállí
tási terv teljesítése, az igazga
tóság december havi ko
csiigényes szállítási tervének 
túlteljesítése, vé11ül a személy
szállító vonatok menetrend 
szerinti közlekedtetése decem
ber 14-től 31-ig. 

A decemberre meghirdetett 
Tciilön célkítúzés össze11e 1 mil-

lió 230 OOO forint. Az összeg 
az alábbiak szerint oszlik meg 
az egyes igazgatóságok között. 
(Az igazgatóság neve után kö
zölt százalék a személyszállító 
vonatok menetrend szerinti 
közlekedtetésének célkitű
zéseJ 

Budapesti igazgatóság 
90 % 450 OOO Ft 

Debreceni Igazgatóság 
95 % 150 OOO Ft 

Miskolci iarazgatóság 
95 % 180 OOO Ft 

Pécsi lfazgatóság 
97 % 150 OOO Ft 

Szegedi igazgatóság 
98 % 150 OOO Ft 

Szombathelyi Igazgatóság 
97 % 150 OOO Ft 

Ha az igazgatóságok a felso
rolt célkitűzéseket teljesítik, a 
meghatározott összegű cél
jutalomban részesülnek. 
Amennyiben a célkitúzések 
közül valamelyiket nem tel
jesítik, az összeget részarányo
san kell csökkenteni. A2 elért 
eredmények alapján járó ju
talomösszeg reális elosztásá
ról az érdekelt gazdasági Vll
zetóknek és a szakszervezeti 
szerveknek kell gondoskodni. 

Ha elemezzük a szállítási írt célkltúzést és kedvezóen jelentósen hozzájárulhat a te!- járó és a szigetperonok kikép
teljesítményeket, láthatjuk, alakult a vonóeró-felhaszná- jesítmények további növelésé- zésénél bedolgoztak 5960 köb
hogy a tervteljesítésen belül lásuk is. hez, valamint az üzemi ered- méter betont és 327 tonna 
a belföldi kocsiigényes áru- A pécsi igazgatóságnál szá- mények javításához. gömbacélt. 
száll!tásnál jelentős a lemara- �--------.;..._________________ A tiszai pályaudvar építői 
dás. A tervet tehát elsősor- ilyen körülmények között is 
ban az import- és tranzitszál- beváltották adott szavukat. 
lítások volumenének emelke- Norenwer régétől Az aluljáró és a fed.ett sziget-
dése révén teljesítettük. peronok építését december 4-

A vasútforgalom tervszerű- F elsőzsoleáÍ-' közlekednek re befejezték. Az ül létesít-
sége, amely alapját képezi a e ményt Papp Károly, a pálya-
gördülékeny munkának, októ- a -vÍllam.osmozdonyok építési és a pályafenntartási 
berben nem érte el a kívánt szakosztály vezetóje ünnepé-
szintet. Miskolc tiszai pályaudvarra rendezéssel. képzett Rákos ren- lyes külsóségek között átadta 

A személyszállító vona- 1962. november 17-én futott deltetésú irányvonatokat pe- rendeltetésének. 
toknak 95,41, a tehervo• be az első villanymozdany- d!ig Felrozsol.:a állomástól (vf) 
natoknak 6'7,48 százaléka ny,ail toválbbított szerelvény. vililamoomozdonnyal lehet to-
közlekedett menetrend Ezzel befejeződött a vonal- vábbítaru.. Ha eseteruként 

szerint. hálózat korszerűsí,1:ésének Miskolcról gépvonatot kell 
Mindkét eredmény jelentósen egyik fontos swkasza. A felsó közlekedtetni, a 4,8 ldlomé
a célkitűzés alatt van. vez.eté!k építése természetesen teres távolságot percek ala,t,1 

tovább folyik. A Miskolc- megteszik a gépek. A vonóerő felhasználásánál Nytregyháza-Zálwny közötti Megnyílt a lehetósége annak az egy dolgozó mozdonyra eső szakasz még viHamosításra is. hogy a Hidasnémeti-Nyír• lOO etkm teljesítmény az ope- vár. Ez a 159 kilométer hosz- ábrány rendeltetésú LIM-vor
�

v 
ilt

rvhez viszonyítva 96,6 szú vonal nemrég 4,8 kilo- natok mozdonycseréjét ugyan• ; a · méterrel rövidülit. csak Felsózsruca állomáson 
A tehervonatok átlagos ter- A villamos mozdonyok no- végezzék el. Ez a miskolci 

helésénél a tervhez viszonyí- vember 28-a óta már Fel.só- i<:aze:atóság szempontjából je
tott elmaradás 1,2, az elózó zsolcáig közlekednek. A Zá- !entósen hozzájárult az elegy 
ivhez képest 1,4 százalék. A hony rendeltetésú vonatokat folyamatosabb továbbításához, 
teherkocsik statikus terhelésé• moot már Felső7.s◊lca állo- a mmdonyok gaz,daságosabb 
né! értünk el csupán kedve- IIUÍS� a Záhony állomáron feJhll;S,2JlláJ.ásához. 

Rödönyi Károly 
a Nemzetközi 

Vasútegylet alelnöf<e 

December 9-én ért véget Pá
rizsban a Nemzetközi Vasút
egylet közgvfüése, amelyen 
Rödönyi Károly miniszter
helyettest, a MA V vezér
i �azga tóját •:álasztották meg 
a szervezet s.lelnökévé. Az el
nök Donat Tarantotcicz len
gyel közlekedésügyi miniszter• 
helyette& lett, 
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IIIBA DÁS SZOLNOIBÓL 

Szigorú kocsikiegyenlítési fegyelmet ! 
Az utobbi években a nagy

arányú új kocsibeszerzés el
lenére is egyre súlyosabb 
problémákat okoz a vasút 
el�elen raksulykapacitása. 
& új beszerzusel nyert rak

súl11kaJ)IICitd.t-növekedé1 111111an-

ts aak minimális, men a 
beazerzéasel e1111 idoben aele;
tezés ia folvfk. A kocsihiány 
csúcsidőszakban különösen je
lentkezik, ezért gyakori, 
hogy a szálllttató felek ko
csilgénye kielégítetlen marad. 

8. szakosztály néhány hónap
ja ol11an intézkedési hozott, 
hog11 egy hétre elóTe megha
eárou.a az lgazgaecs.ágok 1zá
mára a klegyenlttéshez azük
ségea kocllk számát, és az ezt 
további&ó mmatokat. Ez az 
Intézkedés eddig számottevó 
eredményt még nem . hozott. 

ÉV VÉGI HAJRÁ, DE NEM A MUNKÁSOK HIBÁJÁBÓL 

Amiröl a számok beszélnek A kocsiklegyenlltés �sak 
akkor hatékony üzemszerve-&eptember 21-én például a álljanak a szüksélOletek gyors zéal eszköz, ha ,zjgoní kocsiszegedi Igazgatóságnál háló- kielégítése érdekében, Ez.ek kie1111enUtéri fegvelemmel pci

Decembel' elseJeig több tu
cat gózmozdony fója\·ításával, 
fővi�jával, közel kétezer 
teher-, személy- é6 poggyász
kocsi, külö:1böz6 kategóriájű 
javításával maradt el a szol
noki jármúJavltó kollektívája. 

Mi okozta � lemaradást? 

liállyos felkíszil6s 

tervben jóváhagl/(ltt létsz.tm 
nem bfztoaftotta a ;avftások
hoz szükaéqes ld6t. A fl0ffll4k 
kial.aldtúa i., IIG111/ gonaot 
okozott. A ,-ezrigazdálkodcilra 
1em fordítottunk kelló fi• 
1111elmet, emiatt több tfzezer 
órás túllépésflnk keletkezett. 

- A műuaki feltételekkel 
sem UámoU telju egéuébn a 
terv - vette At a szót Szeke
re, tc5mén1151c - 50 db göz
mozdon11 jcnritáaáoal többet 
iránt,OZtalc eló, mint ammt,
nlli befogadására. termelóte
rünk, tilláahelvünk van. 

A javitísi int ala,osan túllépték 

zati azinten 736 kocsit, a deb- ellentétes követelmények és rosul. A kocsikiegyenlitésl - 1965 ianuár elllejét,el 
receni igazgatóságnál 612 ko- az adott helyzet szabja meg, fegyelem betartása azért is kezdünk az új munkáltatá8i est, i;:r.eptember 22-én a bu- hogy melyilret milyen mér- fontos, mert a vasúti közle- rendszerben dolgozni. Ez az 
dape.sti ig;izgató ágnál 663 tékben kell kielégíteni. Ezt a kedésnek számos, csak meg- előző éclnél lén11egeaen ma
kocslt, a miskolci igazgató- gyakorlatban általában úgy határozott Időben értékes és gaaabb azlntti minőségi mun
ságnál 775 kocsit nem tud- oldják meg, hogy a hálózati szükséges szállltásl feladata kát, más an11aglgén11t, alapo
tak klálHtani. Ezen belul nép- egység területén előre látható van, és bizonyos árufajták aabb szakmunkát kfoon -
gazdastigilag olyan fontos te- rakod.l.sok céljára rendelke- száll{tásánál bekövetkezett monja JátJOr Nándor, a ,"áJ
rűletek kocaügénye nem lett zésre álló kocsik mennyiségét elmaradás egy késóbbi Idő- lalat igazgatója, majd fgy Megvizsgáltuk az új minómaradéktatanu! kielégítve, nz előrelartásl idő (48, 24, 12, pontban más árukból történő folytatja: - erre 4 munkálta- ségjavító munkáltatás ném«nt Záhon11, 't'a.911 Nyek- 6 órás szükséglet) csök'kenté- nagyobb mennyiségű szállítás- tási rendszerre a felÜ{ll/eletl hány jellemzöjéL Az újrendládhliza, az utób!>! az épító- sével vagy növelésével szabá- sal nem egalizálható. azerv késói értesítéae miatt szerű munkáltatás során a Ipart 1Üapan114g szempontjából lyozzák. A kocsikiegycnlltésl tegye- nem tudtunk felkéazülni. 11111 javítás alá került járművekre igen /ontoa. lgy természetes, lem megkÖ\·etell, hogy a fó- a legfontosabbat, a zavartalan fordftott Idő növelését átlago-hogy a nehéz !u\·arozási fel- Mikor hatékony osztály klegyenlíté i (elosz- termelés el6feltételét nem san 20 százalékban Jrányozta adatok megoldásával kapcsa- a kocsikiegyenlítés ? tásl) rendeletének végrehaj- tudtuk biztoritanL Az el6ír. elő a terv. Az eloirán11zott ;a-latos erő!eszftések mindig a tását az igazgatóság érde- darabszám-,, termelj!!!sftéa szá- 1:,ftásl id6t azonbatl ú1111szól-teherkocs1k jobb klhaszná- A kocslkiegyenlíté�i problé- kei fölé kell helyeznL mos feltétele már az induló.!- t'lin minden jármútfpusban lására irányulnak. Ez a jö- mák csökkentése érdekében a Zubor &&van nál hiányzott. A munk4ü{II/Í túllépik. Néhány j6.rmútlpus v6ben Is 1gy lesz. E mellett és javítási nemnél jóval több azonban nagy jelentóségu r--------------------------------------- mint a tervezett. A gözmoz-üzemvitelí követelmény a ko- dony főmzsgdnál 78, f6jaoftás-cslkiegycn,ítési fegyelem be- flál 1263, a személykocal J6ja-tartása. t.itá.mál 547, futóilJt:ftásnál 51 .  

A halózati egysfgekn{>} a ko- pogg11áazkocri föjar>ltásnál 
c:sih111ny diCfercnc1áltan je- ll4l, f6tnz,gánál 209, teherko-
lentkezik. Ahol nagy mén ü cri f6vizaghál pedig 42 órá• 
a hiány, ott az igazgatóság val több a mu1111cmdóráfordí-
10kszor - erre hlvatkoz,·a - tá darabonként. A több tlz-
megsértl a koesiklegyenlftésl ezer óra többletráfordítás 
!'egyelmet. Neme1111azer a tári- miatt 3C>-40 nappal nőt az 
foazgatoaágokat mara.aztalja el átfutási id6. Ez is hátráltatta 
a kocnhiányért. A kocsik!• a darabszámos tervteljesítést 
egyenlítési fegyelmet t!ibbé· Ma már az ll!etékes szak-ltevésbé valamennyi igazga- emberek látják, hogy a minő-lálág megsértL ségjavít6 munkáltatáshoz, a 

Szúr6pr6baszenlen az el- tapasrtalat nélkOJ teniezett 
múlt három ószl hónapban ZO százalék többletrcifordftáal 
megv1zsg ltuk egyes napok idó kniéa, a ,elenleg rafordf-
koesiklegyenlttesl h lyzetét. A tott id6 mzont túl 10/c. Szá-
vlzsgált napokon a debreceni mos megold:isra váró, mllsza-
igazgatóaág a budapesti tgaz- ki anyagellátás! és szervezett-
11atóságtó1 455, a. azegedi igaz- ségi gondot takarnak a jelen-
gatóaágtól pedig 506. öuze- leg kialakult magas ráfordí-
aen 961 kocnt nem kapott tások. Reméljük, a felismerést 
meg a kocnkie1111enlitéa kere- gyors cselekvés követi. 
,ében. llssonló a helyzet a A darabszámos tervteljesítés ·mskolcl igazgatóságra nézve TOvására m:!lrt az 16, hogy a A nzsgált napokon 887 �61 t:Jtérően több tízezer ocsit nem kal:><> t meg. (Eb• munkaörát - a már máa vál-b6I 371 kocsit a btuia.puti, lalatokl'loz átprofilozott kJSz-5111 kocsit pedig a 1ugedl s,onti 111/Úrtá.ni alkatrésuk 111a:gatóaág nem adott át.) hiánya miatt - gyártásra, 

Amellet hogy a szállítási blns szabolcsi almúke!'kllb61 a lllllfilldl plaeollra la eljut • ama&os Ji,natán al- A vag_v anya�talaldtAsra for-
!genyekhez kép t ténylege- .,-ümólcaból csehs:üovák uomnédainknak la aNM aúlli'4rihmk as elmáK be&ekbal. Kb- dítottak. Ezt megelőzhették 
sen és rendszeresen van ko- ptiDJuiD a MA v ia a vámsaDlcálat, valamlnl. a DilvényvMdmi PGlgála& elkoórel � volna! 
csihiány a MA V egész há- u almá& 8aoll JaMirállomúon. lózatán, figye'embe kell ven- (MTI Foto; Fehérvári Ferenc fel�et 

Lassan megy a gőzös Kanizsára 
Solkat � ffl06taná- ban. Am a  fflOllt t� a,omó

ben a �:kani.mai vasuta- ponti ,1er-seny mé(lu távolinak, 
� a.z eredményeken � mnte elérMUtkffnek ttlnik 
mégsem nagyon z!k. uámukNL. TúL � oq,11411 té-

utat �u hery(illre, vao 
onnan a fútóházj>a. 

Ne cícsoropaucílc 
a gépeket 

lal • a billa ? 

S talán minden hiba a gyár 
kapuján kívül keresendő? 
Nemi Akad hiba a vállalat 
belső munkaszervezésében, a 
termelés tran:,ításában is. A 
!JCil!alat mtiazaki-gazduógi oe
zet6í, lc&épt,ezetc5i nem ford.f,. 
tottak kellő fl1111elmet a terme
U.. egvenleteasé tételére, fo
lvamatoaacigának biztoritására. 
Ezt a belsó rendellenességet 
ldllöniiaen érzékelteti a javf-

tott járművek forgalomba 
való kibocsátásának üteme 
Az év els6 tíz hónapjának 
dekádjaiban az öaaze• iat:11-
tott járműveknek C811k JZ, a 
máaodikba11 29, a hannadlk 
dekádban pedig 59 szcizllJUJlc4t 
adták ki. A különbl:iz6 Jár
múveknél nem ritka, hogy a 
hónapok harmadik dekádjá
ban ctször-hatszor annyi Ja
vított járművet adtak át a for
galomnak, mint az e1s6 de
kádokban. Ez a hónap végi 
hajrá az eg;,,enetlen és a gaz
daságilag erősen vitatha� 
munkáltatá�t is bizonyítja 

A vállalat vezetól az év el
ső hónapjaiban a vállalato11 
kívül keresték a hibák okAt 
és megfeledkeztek a belső raj
tuk múló t-:!nyezókről. Emiatt 
tlz hónapig nem történt intéz
kedés az ütemes termelés 
helyreállítása érdekében.. 

Nem segíti a termelést az a 
zsúfoltság s_n:, ami a moz
donyosztályt jellemzi. A vál
lalat telitettl'égét fokozza a 
több tucat bemutatóra. rende
letre váró, már eldirigált, de 
még mlnd;g ott tárolt sze
mély- és teherkocsi. A tenne
lóeszközokkel való gazdálko
dás Javltá'.öát sürgeti a műl• 
évben megéptlett, az év első 
hónapjaiban próba üzemelt 
olajtüzelésa edzótüzhel11 kl
haszntilatlnn�ága és a kovács
műhely több meghibásodott 
munkagépe is 

A túllépett rezsiköltségek 
csökkentése miatt most a szük
séges intézkEdésként a darab
számos terv javítására a fenn• 
tartók nagy része és mások 1s 
mozdonyjavltásokkal tölti!< 
decemberi munkaldejilke• 
Kérdéa, mennyire ga::daaágos 
intézkedéa ez? 

� irínyítást 

Most a munka zajától meu• 
szi hangos a vállalat cs kör
nyéke. Hajráznak a uolno
kia.k. Nem a munkások h1-
bá,itibóL S.wrgalmukat a zsú
foltság, e. baleset,'ellzély és a 
munkahelyen tárolt �áró 
dolgozók kerékpárja! egy
aránt hátravetik. A j vc5 év
re ls készülnek. A moatanl 
helvzet nem sokkal több Jót 
ígér anyagellcitásban, és más 
felkészülés terén aem, mint 
eQI/ évvel e:elc5tt. A félkész 
termékek mennyisége a csere
javftott alkatrészek készlet
norma szerir,tl feltöltése, ma 
sem megnyugtató. 

A szolnoki járműjavító szor
galmas, munkaszerető dolgo
zói Jobb irányítást, gondoaabb 
munkaszeroezést, a javittit 
jobb múuaki megalapozottaá
r,6:t, jobb anyagelUtáat, keve
sebb kapkod:.ist, az Idei tapasz
talatok me.µeleló hasznosítá
sát várják a vezetoittől. 

Kovács János 

ni. ho1111 minél kuebb háló
zati egysegT61 can $Z6, annál 
tnkább i94z, hogy a kocsikf
rakáaok száma nem el11/f?Zlk 
meg a kocsiberakáaok ,zá
mái:al. lgy az egy hálózati 
egységekben üreskocsihiány. 
másokban fölösleges merül 
fel J;:ppen ezért a vasúti 
Qzemv1te!ben (különösen 
esucsidc5az(lkban, amikor na1111-
mértekben fép fel koalhiany) 
kózponti je: ntőségu múvelet 
a kirakás. Ez a követe1ményt 
elsősorban or z.it:os, de lehe 
•óleg a hálózati egységeknél 

1ránrmu.atónak kell te
dntenl. 

- A Lll\f-1l0natokat rend- nyezc5 befolveuoljcl erednv
uerlnt kúve kapjuk a szom- 11vüket, melv- c5fc 11em tud
batlualui vonalról - mondotta 11Gk t'áltoz&a� AmiJt tehet,. 
a csomóponton tett �- nek, � A közös feladatokról tanácskoztak 

· A hiányok 
hálózati szinten 
ldegyenlíthetök 

$unit alkalmá,-ai Varga a. 
yü

-
ük

'-'..l-"-L-
Lál:16 állomásfőnök. - A �z eg _... _ _.. 
késesek miatt gépre vánu nincs hiba 
adódik Murakereaztúr és G11é
kém,e.s határál�on. 

Milyen eredményeket 
értek el a kiemelt csomóppn
tct< , crsenyébffl? 

Székesfehérvárott a budapesti 

igazgatóság és a 14. SL AKÖV vezetöi 
Helyes tervez mellett or-

szágosan általában 
nem merülhet fel számottevő 
kocsihiány. tehát a hálózati 
ein,,égeknfil mutatkozó huí• 
ni/Ok ora:z:ágoa arlnten kiegyen
lfthetc51c. Ha valamely háló
zati egységnek a számítás 
7.erlntl 6Zukséglethez képest 

kevesebb kocsit adnak, ak
kor annak a területén a dol
gozó kocsipark nagysága 
csökken (ezzel torlódásokat 
lehet megelőzni, feloszlatni) 
és arra kényszerül, hogy a 
t«v teljesítése érdekében 
meggyorsítsa, sürgesse a ki• 
rakásokat, mindenekelőtt a 
saját területén berakott ko
csik meg- és kirakását. Ha 

szont több üres kocsit ad
nak, mint amennyire izuk
ég lenne. a hálózati egysé

get túlteljes!tésre ösztönzi -
lcillönaam, "4 an114gi öutön
zéuel sa párosul - vagy egy 
várható nagyobb rakodási fel
adatra kellő Időben képzeti 
tartalékul szolgál. 

A kocsikieaenlltés alapel
ve, hOl1V mazimáli, mérté� 
f>ffl történjék a rokva-rakú, 
rntnlmáli, leg11e" oz üres lco
rat futál, de üresen a kocsik 

lehet6 learövldebb idei& 
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Harmadszor nyertek bajnokságot 

Közgyűlés a BVSC-ben 
No\'ember 30-án a Keleti 

pályaudvar kultúrvárótermé
ben tartotta közgyűlését a 
BVSC. Az elnökségben helyet 
foglalt az MTST, a XIV. ke· 
rületi Pártbizottság és a ta
nács, valamint a vasutasszak
s-.>:ervezet képviselője. Kiss 
l'>-fihály, a BVSC elnöke adott 

Évekkel ezell!tt a Nyugati pályaudvar tát:íróhit•atal!' kapo_!t 
egy beszegett szelü, babaké1c flanel! rongyot po,- torlesre. 7:0-
röLgeztek is t•ele szorgalmasan, me,t az a.sszonyember kedvelt a. 
rendet. . , á .. , t .Az évek múltak. Egyszer aztan leltaroz s torten . 

- Egy törlő-rongy . • •  ! - bukkant rá a leltározó hit·atalnok 
a papírok között. Azám, egy t.ör!órOnO'IJ! �e hol va� az �badt4;? 
Az a.sszonynép mind azt kereste. A szekrenyek al3aból ilyen ,s 
olyan is elókerült • 

- Nem jó - rázta fejét a zord anyagos. 
- Más ninc.s, az a kék m,ír rég elhaszná/.ódntt - mondo-

gatták. . l t .. ló ,.�-.. 1• A tádrdában talán elfelejtettek i:o na a or rong-y M.nt, , 
bonyodalmat, ha az egyik fizetésnél eló nem keriil: Igaz nem 
eredeti formában, hanem - mert az 4:nyag �e!71' t•esz el, csa_k 
átalakul - forint alakjaba,1, levonaskent bealliti·a. a ti.sztasa
got kedi,elö takaritóasszony fizetési lajstromába. 

- Akkumulátoro kézllám
pál rendelt a 1\lAV, a Bács
Ki_kun mem·ei Finommecha
nikai Vállalatnál. A 3000 S7.ép 
kivitelű kézilámpa méltó utód
ja lesz a csaknem egy évszá
zada használt olajlámpáknak 

-lyf-

A BVSC csapatbajnokságot nyeri Ifjúsági birkózói: k&zépen Pintér István és Tar 
edző, valamint Tormási Károly szakosztályvezető. 

Gyula 

számot az egyesület 1964. evl 
munkájáról. Mint a beszá
molóból kitűnt, a BVSC ·por
toló, ebben az esztendőben is 
nagyszerűen helytálltak. Kü
lönösen eredményesen s=ere
peltek a vívók, az úszók, a 

vízilabdázók, a kerékparosok, 
a. jégkórongozők és az Ifjú
sági oirkózók. Szépen bonto
aatja szárnyait a Jiata.l tor
nászszako.1z-tály is. A BVSC· 

ben folyó eredményes nevelo· 
munkát fémjelzi. hogy a to
kiói olimpián 10 v<:-rsenyzőt 
adtak a Válogatottnak. Klizü
lük többen ériékes helyezési 

úJ EXPR�SSZVONAT 
KOZLEKEDIK jöró év ta�-a
szától Bécs és Berlin között. 
A:: osztrák á!lam!'a.<utak a kö
uetke;:;ó idokben több -�zocia
lista országgal Is fel akarják 
C'enni a közt•etlen ,,asúti kap
rrola.tot. 

Felkészülve ,·árják a te• 
let, a csúcsforgalmat az Apc
zagy\'aszántói \ asútállomás 
dolgozói. A pályafenntartási 
főnökség jo munkájának kö
szönhető. hogy az ós:rJ forga
lom zökkenőmentes volt, se
bességkorlátozá.st r,ero vezet
tek be, sót a meglevőt 800 
méterrel megrövidíwtték. 

November 21-én és 22-én 
bonyolították le az országos 
ifjúsági szabadfogású csapat
bajnokság küzdelmeit hat 
csapat részvételével. A ver
$enven kitűnóen helytálltak 
a, BVSC fiataljai. Valamennyi 

ellenfelüket fölényesen győz
ték le. Végeredményben -
sorrendben immár harmad
szor veretlenül nyerték 
meg az országos csapatbaj
nokságot. 

Az országos 

ifjúsági bajnokságon Balogh 
(Szolnoki MAV), Vass (BVSC) 
és Csepela (Törekvés) nyecrt 
magyar bajnokságot. Koi·ács 
(Testvériség) és Dávid (BVSC) 

szabadfogású a második helyen ,·égzett. 
o;zerezlek. - Nébany na.ppaJ ezelott 

Ev végi mérleg az éllovas vasutas 

A be-zámolot elénk vita kó- adták át a rorgalomnak a kis• 
vette. majd Lak11 Karoly, a I terenyei új vasúti fe!üljárót. 
BVSC '\>,Z labd.i.zoinak volt 

I 
i\ munk,ílatokat a Hic:Jépité�I 

edzoje, a v1z1'abda-v ·1ocato. •  f'onökség ,·ég.-zte, 
,zöve• kap•tányn tan t 

1 

labdarúgó-csapatokról 
dmenybe. zálTl<>lo To ·oro - nt"ht:z fizikai munkát 

II. 

Min! ahog, a tablázat 
mutatja. NB JJ-es, de NB 

is sikerrel szerepeltek a Nem
zeti Bajnokságban. A leg
jobb eredményt kétségtelen a 
PVSK érte el. ur-a� csapataink is váltakozó 

4. Pécsi VSK 
5. Szolnoki MA V 
9. Szegedi \'SE 

13. Székesff'bPr.-ári 

Az :,;s 11. keleti (Szolnok é., 
Szeged), illetve nyu�ati c,;o
portjában (Pécs és Székes
fehervar) szereplő vasutas 
csapatok teljesilmenye meg
felel a várakozasnak. Érde
kes. a. négy köziil három már 
& labdarúgo NB J,ben is sze-

.\'ll lll-a11 

Az , B Ili kú!<mbőzo cso
portjaiban �7.erepló ,·asutas 
csapatok közi.Ll ., délnyugati 
csoportban játszó Nagykamt
zsai VTE teljesítménye volt 
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repelt, de ét-ek óta nem si-
1.eriilt vissza.jutniuk a l�g
m�gasabb osztályba. A PVSK 
egy ideig bajnokjelölt volt. 
illet\'e versenvt futott a bdj
noki címért. A hajrat nz.on
ban nem bir,ták a pécsi vas-
utasok. 

csap11tok 

a legértékesebb. A kanizsai� k 
csak rosszabb gólaránn}al 
szoru.tak ebben a csoportban 
a ma.sodik hel}·en végzett Pé
csi EAC mögé. Igaz, hogy 

, 

A jelző áll, 
de nem világít 

n,kí hh an 
Bµ., D ll pu 

A szerkesztőség üzeni 
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KER'ESZTRE ·TVENY , ��l\ '\ e',�
0 

.. :;;: ·, .. " /" rsr� · :  'f/1 \r drM 1ft h ez >, 1, h.f , Leve• 
feiket lapunk anyaqához felh,a-;7 

V1zszintes: 1. Az: JgaLgatósagok Nóbel•dij,i;is nl.!meL fiziku5. 40. Ne- 7S. A mo2.dony te�.J . ...  J. Ketdet<>t nálJuk. 
TerscnyélJen uagy súllyal esik hel ft!m. -12. Ilyen kifli J.s \.'an. eszi. 77. Az 190,;-os c,rof-.Z. td. a� Ro 1 , K -,> T pnl Tot tatba. 1:1. At.rogalmaz. 14. Régi •H. Heves meg:,·ei község, 46. La- dalom e�y1k AlakJJ, 7tt. Ant.,t,, 

I K!t, Jv �z : di s� 1 ruhadaraa. 1s. Alaposan megbe- un UJdonság. 48. Vlrágtarto. 50, trodalomtörtCnf'sz au. B•Jrsoct m� 8 h R '1": 1 K a;zél. u;, A� q;!,;lk �kála. 18. ördü� • , , .olk, angol grOiság. :i2. Belga gycl község. 82. A tokf,,1 °Hmp1.:. ,;r 1.:n_ \" l'r- ttit 

J könn�·•ti az a !IDE 2 t 1pusu 
Htd s-f 'e r.i odog m , et 
a közelmultban tapo cal 
zert�rfonokség ,,11,tot• tT'Un

kaba . .Ezá l..l1 !l peremi masfel 
p�rcre <·so ent '  a rakod.is, 
do. 

1 Elísml'ri'st érc:lt·mt>Jnek a 
1 Duna.k,..szi Jarm1tia,·1tó 1lolgo

�-ói a terH:n felul vá'lall sz, p 
•s h,._1eniku. kczokpc,, clké~ 
,1,1,t'seért. Ezz 1 Sturo\ oban 
mego,dódott a mag,, .. r k rl.'n
delbpg dolgozoinak me eg 
ebéddel valo ellat 1. a. 

A Hivatalos Lapból 
Lnµhól a 

" ok é,:;, 1 
lljllk 

zuk6Dl.'1"1'-
0IJ,to:t.uk 

J. ,ctkc 

- NOVEMBER 30-RA tel.
jesítette 1964. éri áruszállitá.<ri 
teri'>ét a tapolcai fútöhá.z. A 

fűtőház m.ozdonys::em,Hyzetét 
jó munkájáért dicséret illeti. 

- A béke jelvény arany ro
km.atáva.l tüntt>Ue ki a Gyön
gyösi Varosi Tanács VB és a 
H;uafias Népfront Békctan/i
c-;a Szentgáli Istvánt, a MA V 
Kitérógyárto űV dúlgozóját, 
lapun', t udós !ÓJ<ll 

- Sikerrel , i1..,gáztak � io,• 
gal•n· tanfo am haJll!ató 
Als őrs l1om;.íson. A t::mfo· 
ll·amol ,1arton Lás•:o fel
üeyel1J vezet! . 

- Sinek(>n mo,.gó hutoháza.t 
próháltal, ki a Cson�rácl me-

yci Cl'l<c KE t kii1.r,,n t szen
t l :ePi '1 A Vt7.sg Jól i
k rúL Ez • t ez • DK b l er
. zet t 200 11' azsa rut b foga
dó ·,.>mp szor s híitokocs k-
bol a li':in, e, ien m ·g  több t 
\ sáro!unk. 

.\ közúti kö1.lekedt', el
lenöra..,ének •. mintájára" " 

I A V  vezet gazg3toja itta •ág• 
e Jer 1>rzó , < ,.ila1o ·ot � nde't 
él. A szolg,1 at kilzb,•n · tta, 
riolgozo><at azonnol leváltjá t 
,� clhmük 'llinclcn esetben 
fegyelmi elján'ost i11d1tanak, 

Felhívás 
FP.lhívluk a szakszef'vezeti bi• 

zottsél(JOk t,qyelmé-t, hoqy 1965� 
re lehetöséq van a Maqyar �as� 
utas peldanyszám.ainc1k emeles• 
re?-. Példányszám emel&st bármi
lyen mennyiséqberi e-lfocyadunk. 
külö.nósen azoktól a szolgálati 
helyektől, ahoY.i edd,g kis pél• 
danyszámban jutott el a lap. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném �ödui!ol kottu-
.�:.Wbóh. kt·rloo ':6 ll(HI háZ<.tm·H 
budaJ}e6(1 �OllÖ6ZOhüB n1!urwa 
laJ,ást\r-r mc�g CZii. t-el C1m: KI 
rftl\ f...u5zló Gödölló AUhlh u 10. 

i�
t

rz��u�gri_ ���
0

fo�
1

•·
1a

24_
m

1c�\unci:� 1:�·
t
g�:����r�ö �c;��f;fa�

{

.ci���·��� �fi�z�nrf'�
'i

� !4 ·1�•11 

1
�.��� �;n�

a 

a� 
1 

1\ :-ö . ..L�.veleiket helyszüke 

fajta. 28. • . .  nlia, ver�zcgén:rség. latja könny&it. bO . . . •  de \"cga iga1.gatós.igok a tt>Jprf'miumhúl J m,:tt l<ozoln• nem tudjuk. \lAG\ •\R vA�U 1 A� ,a_ SZint&n. 29. Az. oxigén allotrop a span;!lOl klttsszikus drama meg- ennyit kapnak. rl 7..@ 
1
, í', �� 

1 
0 1.cf 

k felel ,,__ -.t.t.J Kt:SLtO \.:l'Uh „ J�n<A modosttlata. 30. Rasrnus Ch11stiu.n teremtOJc. 62. Hangtalanul mar. Fíiggole�ws: J Kunundott betu. ,._ , Ch t" FeJelos -oa,o -..,zab< .:uitaJ (1787-1832) . dán nyelvész. 33. Ki- 63, Kutya, 65. Nem Cll'.'el .  67. Ju- :!. Közs{•g Ba: .1n}ában 3. \. 1e11ce r � � P '5-ierkt:sztoseg mondott betú. !H-. E.x sakkvUag- gos;oláv folyó. 69, l! .. ut ike�zava. tengeri ftirdöjc. t. Boh\ i,u �rus ·e-/' ,.., .. _ \ t  � 1
K Budao ... �-�u ,u, 1..1 41 bajnok. 36. Nagy nyelvcsalad. 38. 'il Román népies író (1770-1822). 3700 méter magnsl>an. 3. �t.. vclo. r. ;,,.m11 \ t-: 1 ",' d Telefon varosJ 229--tJ.8. 

80 

Tapl.alo foJyadck. 7. Oro� ... s1:en1- .. ec r.. � n r
, 
'. ittPrm 19-r, 

f1 t2 "l ke-p. 8. Csavar. 9. RomaJ 55, 10. há=:a.
, 

1 C!!.:l I Kl\ro ' Ien -szu � 1 ,, , 11  1..apk1aoc A XYTI. fiZ-bJ.n Je1€'nt.kcz,� panlt- p, no.-, .\UX'rt (h= m ni!! 1 \131,ahu f-�--+---t---t---1 tan ütema tánc. 11 .  Olasl tu .ha� , � ... •· r-: -�•n1, �evpf.-i�et 8o�aPes1 „ 11 •tat<C')("z, u• iJ-nyó. l:?. A Rhone mPllf>kíolyóJa. dfet6kes helyre tovább1tottuk. $7,,;,l<ra Laonynmoai 
��n� �i

l � nt� Ör!:s ·ril 1:d��;�· j�;� 11� ;: �'-'-"-'-'-'-'-'-'-� -::..,,...._,,,,...._,,,,,...._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....._,,,,,,,,-...:. -::,..'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-""-'-'-'-'\:. �'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-''-'-'-'-'''-'-''-''-'-'-'-'-'-'"' �'-'-'-''-''-'-'-'-'-''-'-' 
mankós. 25. Afrikai küzl.1r ... a::.ug. � 
28. FruncJa tngados;,ob.:1, 30. Mt•s-� terkéletl€'n. árt.1tlan. 3J. Hus;,ar. � 
37. Nyakbavaluk. 3íl. An�ol egye- � 
temi város. 41. Ml!Sler!':ie�1..�sen ep- ::; 
:segben tartott hull:i. 43._ Beszél. 45. � 
Fémes elem. 47. Gyöngykavics. ::; 49. Gárdon\'1 szrnmuve. 51. Faba � vésett. 53. A bt'·csj rádióvtill., lAt � 
rövíd.itése. 55. rztete-. gyümölcs. :'>7. � 
Vonal a t.:1bdarugópályén. 5�. . • .  � Bulyba. 6L Ez az t"•ra. 64. Takar. � 66. Elorozn�. 66_ A pénzintézet 70 � 
Betüpótlássa} te:•l\'C l�z. 72. Hát t.'Z � 
voina. H. Vis,;z,a :  nem kötő. 76. � 
Német nevelő. 78'. Fin!and r�sze. � 
SJ. Z. N. 83. Azonos brtük. � 

Ritka ajándék 

r?ó �  . -.�- :::::•• . 

Bekttldendó: vfr,7Jntes 1 és ,t.;. � 
Beküldési határidO: január 10. � .,.,"á-..!,!:;;.11-'"VJ Az �l�zó kerPsztrt'jt\.·ény helyes � 
:�zl

e

!����:l} T��-�b:;
)

\°:
0

��p
a 

n��� � ������;�:.:.::� eröprt'-bája. � 
Könyvet nycrtrk: Meszáros � "..�':":"::���

=

'--""...,..."TT't====-'-=:J László H. J>ár>a, \".1sútl:itlom�:i.s, � 
raktárhi\'ati-tl. Sá�di ae1a ny. re• � 

1 !Ugyelö, Bp. \'I 1 1 .  MA V tt'lep fi '.\. � 
B&1atom Endm P1:�C&. Tnlbuhi11 u. � 

Kényes i·endé g 

-➔---t'- 21. Bereznai P;t1,.1la n;v. fclüg:,eiö � - l1uen pontos muu.kcit még ne1n latfam ma-
85 Sze((f'd. Aprllis -l utj.:1 48. Gt•rgcty � gátől 

'--'--�-•-•-.i..-i-,_ .. _.,_..., _ _._,.,__.., _____ _. �����1- AÜ�
ö
i�t

s
;i�•l��

k
N, \J3tig\� � -

·
Tetsz'lk tudni. ez az én karácsoa!fi ajá n-
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bo1&. � dékom a Jónöl, elvtár� részére • • •  (Pusztai Pa! rajzai) 
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